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TIEDOTTAJAN
PALSTA
PhilsonAmanda Aden
Tiedottaja

Tervehdys Ynnäläinen!
Ihanaa, että olet löytänyt tiesi tänne kevään Kännyn pariin. Jos olet uusi opiskelija, olet varmasti
hämmentynyt siitä mikä ihmeen Känny ja mikset ole aiemmin sellaista nähnyt. Pieni tiivistelmä on siis
paikallaan. Känny on Ynnän ainejärjestölehti, joka on ollut tauolla syksystä 2018 tähän kevääseen 2021
asti. Känny on ynnäläisten ynnäläisille tekemä lehti, jonka sisältö on koostunut laitosten kuulumisista,
alumniartikkeleista sun muista shakkiturnaus tilastoista.
Kun tämän vuoden tammikuussa hallituksen kokouksessa esitettiin toive, että Kännyä alettaisiin taas
julkaisemaan, olin innoissani. Kun tajusin, että hei, sehän on minun tehtäväni tuoreena Ynnän
tiedottajana, olin kauhuissani. Känny ei ollut minulle kauhean tuttu, eikä kokemusta lehden kokoamisesta
ole entuudestaan yhtään. Sain onneksi taustalleni mahtavan Kännytoimikunnan. Yhdessä tutustuimme
vanhoihin Kännyihin ja pohdimme, että mitä haluamme tehdä ja ennen kaikkea mitä jäsenistö voisi
haluta.
Katselet nyt tämän parin kuukauden ideoinnin ja työnteon tulosta. Saimme paljon inspiraatiota vanhoista
Kännyistä, emmekä halunneet liikaa muuttaa sitä, mitä Känny on aina ollut. Mutta Känny jäi myös tauolle
ehkä syystä. Siksi olemme kovalla työllä ideoineet kaikkea uutta ja jännittävää. Ihan ensimmäiseksi,
Kännyä ei ole toteutettu perinteisellä Latexilla. Vaikka Latex sopii hyvin Ynnän viboihin, halusimme
kokeilla millaista jälkeä saisimme aikaan taittoohjelmalla. Toiseksi, näin koronakeväänä emme painata
fyysisiä versioita Kännystä ja se on saatavilla vain digiversiona. Keksimme myös paljon aivan uutta
sisältöä. Kännyn julkaisutauko ja koronaaika on antanut meille mahdollisuuden päästää luovuutemme
valloilleen ja tehdä juuri oman näköisemme Känny. Meillä on myös paljon ideoita tulevan syksyn numeroa
ajatellen. Jos muuten tätä Kännyä lukiessasi inspiroidut ja haluaisit päästää oman luovuutesi valloilleen,
olet enemmän kuin tervetullut mukaan Kännytoimikuntaan kesän jälkeen, kun alamme kokoamaan
seuraavaa Kännyä. Siitä lisää syksymmällä!
Toivottavasti löydät kevään Kännystä iloa ja viihdettä. Suosittelen erityisesti ottamaan haltuun Vappu
osion, josta löytyy esimerkiksi Vappuviikon kalenteri ja Vappusuunnistuskartta. Myös gallupkysely
koronaajan trendeistä kannattaa ehdottomasti lukaista läpi. Tämä vuosi on ollut täynnä uusia toteutuksia
ja ideoita. Toivon, että Känny on yksi niistä, joka on onnistunut ja kantaa koronaajan jälkeiseenkin
elämään.
Tsemppiä kaikille tähän kevääseen!
PhilsonAmanda Aden
Kännytoimikunnan puheenjohtaja
Tiedottaja
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Nio Piri

Tervehdys (neljän seinän sisältä)!

Puheenjohtaja

Viimeisen vuoden aikana on löydetty puheenaihe, jonka pyörittelyyn on varmaan itse kukin jo hiljalleen
kyllästynyt. (Spoiler alert: tarkoitan koronaa) Ja silti minäkin täällä otan saman kuluneen aiheen
puhuttavaksi, vaikka tarjolla olisikin mahdollisia puheenaiheita periaatteessa vaikka millä mitalla.
Fakta kuitenkin on, että ei kuluneesta vuodesta pysty paljon mitään tosissaan puhumaan ottamatta
rakasta ystäväämme koronaa mukaan keskusteluun. Korona on luonnollisestikin vaikuttanut kaikkiin
maapallon ihmisiin huomattavasti, mutta erinäisistä syistä nykyiset olot voivat vaikuttaa juuri meihin
opiskelijoihin erityisen paljon. Monet korkeakouluopiskelijat asuvat yksin pienissä yksiöissä kaukana
kotiseudulta. Ja nyt Origo, Potentiaalikuoppa ja muut yliopiston opiskelutilat ovat vaihtuneet
kahteenkymmeneen yksinäiseen neliömetriin. Tämän lisäksi myös perinteiset tapahtumat ovat
peruuntuneet ja myös etätapahtumat joutuu viettämään ruudun äärellä. Ei sinänsä ole siis suurikaan
ihme, että opiskelijoilla on jaksaminen koetuksella ja yksinäisyyskin vaivaa. Myös YTHS:ää koskeva
korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon muutos aiheutti talveen ja alkukevääseen ruuhkia. Siis hyvät
lähtökohdat hakea apua ja koittaa vain jaksaa. (Aivan tosissaan, jos hetki ollaan, niin suosittelen
hakemaan apua, jos sitä tuntuu kaipaavan. Apua on kyllä saatavilla, vaikkakaan ei välttämättä
ideaalisessa aikataulussa.)
Kalenteriin vilkaisun jälkeen pitää kuitenkin siirtyä yleisistä opiskelumurheista siihen kevään tärkeimpään,
eli wappuun. Tuo mahtava opiskelijavapu, joka on monen mielestä (tapahtuma)vuoden kohokohta.
Kuinka hienoa onkaan saada asettaa valkolakki päähän Kirkkopuistossa heti Minna Canthin jälkeen.
Allekirjoittanut muistelee suurella lämmöllä niin Ynnälipun alla istuskelua Kirkkopuistossa, saunalauttaa
juuri ajoissa sulaneen Jyväsjärven rannassa, ja monia muita fuksivabbuni tapahtumia. Nyt kuitenkin
Kirkkopuisto, Harju, Metallin sauna ja monet muut sijainnit korvautuvat jo toista vuotta oman tietokoneen
ruudulla, missä opiskelutovereita saa katsella vain pienistä suorakulmioista Zoomin tai Discordin kautta.
Vierestä olen seurannut, kuinka meidän tapahtumatiimimme pistää koko tietotaitonsa peliin tuottaakseen
teille rakkaat ynnäläiset parhaan mahdollisen wapun tilanteen asettamissa rajoissa. Mutta karvain
sydämin se on myönnettävä, että eihän se sama asia ole. Serpentiinin määrästä riippumatta se oma
kämppä on edelleen se sama kämppä, jonka seiniä on katseltu jo vuosi putkeen. Koitetaanhan kuitenkin
ottaa myös tästä etävapusta kaikki ilo irti, mikä vain irti lähtee. Samalla voidaan myös pitää sormet ja
varpaat ristissä, että ehkä jo ensi vuonna päästään taas wappuilemaan perinteisemmässä tunnelmassa.
Ja nyt onkin jo monen kappaleen verran valiteltu käynnissä olevaa tilannetta, ja alkaisi varmaan olla
korkea aika kääntää kurssia positiivisempaan suuntaan. Tyhjiä koittakaa jaksaa toivotteluja on kuitenkin
jo kuultu, eikä itseäni huvittaisi siihen kuoroon liittyä. Pandemiaaika on yksittäisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta vaikeaa kaikille, ja epävarmuus pandemian jatkumisesta vain lisää tätä. Vuosi sitten elättelin
toiveita, että syksyllä oltaisiin jo palattu takaisin ”normaaliin”, mutta nyt tuntuu turvallisemmalta edetä
vain päivä kerrallaan. Näin kevään korvilla suosittelen kuitenkin vaihtamaan sängyn alla integroinnin aina
ajoittain ulkoiluun ja auringon bongailuun. Kuulemma tällainen voi kohottaa mielentilaa. Lisäksi täytyy
tietenkin suositella muiden mahtavien ynnäläisten seuraa, joko ihan livenä kokoontumissuositusten
asettamissa raameissa, tai turvallisemmin Discordissa virtuaaliopiskelijatiloissamme.
Ja loppukaneettina; vaikeaa on, mutta ei se loputtomasti kestä.
Nio Piri
Puheenjohtaja
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KOPOJEN PALSTA
Kopoisat terveiset opintojen kanssa painiville  ja muille 
Ynnäläisille!
Meillä kopoilla (eli korkeakoulupolitiikasta vastaavilla henkilöillä) on riittänyt etäaikaan runsaasti hommia
ja monet opiskelijat ovatkin painineet kiusallisten etätenttijärjestelyjen tai huonosti suunniteltujen
kurssijärjestelyjen kanssa. Onneksi suurin osa näistä on loppupeleissä hoidettu inhimmillisellä tavalla,
erikoisesta pandemiavuodesta huolimatta.
Huhtikuu on kuitenkin jo pitkällä ja nelosperiodikin jo puolessa välissä, joten nyt on hyvä aika kääntää
katseet kohti loppukevättä ja kesää. Huolestuttaako sinua vähäinen opintopistesaldo lukuvuodelta, rästiin
jääneet laboratoriotyöt tai tunnetko vain palavasi loppuun viime metreillä? Ei hätää, me kopot olemme
koonneet teille kunnon selviytymispaketin, kuinka kasata itsensä tsemppaamaan vielä viime metreillä,
joten tässäpä se tulee.

Jokaisen Ynnääjän selviytymispaketti:
1. Jos opintopisteissä on hieman vajausta, niin kannattaa tsekata myös laitoksien
kesäopetustarjonta: https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeitaopiskelijalle/opiskelu/kesaopetus,
mutta kannattaa muistaa myös, että 5op / nostettu tukikuukausi riittää.
2. Demotehtävät tunnetusti etenevät vauhdikkaammin kaverien kanssa, joten jos et vielä
ole kokeillut opiskelua etäyhteyksillä, vielä ehtii. Alkuun pääset tulemalla Ynnän
Discordiin tai soittamalla kaverille puhelun Teamsissä.
3. Jos tehtävien teko tuntuu kaikesta huolimatta liian raskaalta, muista, että kaikkia
tehtäviä ei ole pakko keretä tekemään. Kursseista selviää kyllä, vaikka tekisitkin vain
puolet tehtävistä; ja loput voi tehdä tenttiin kerratessa tai vaikkapa demotilaisuudessa.
4. Jos keskittyminen opiskeluun tuottaa hankaluuksia, niin muista tauottaa
opiskelusessioita: 45 min opiskelua + 15 min taukoa on tehokas rytmi, jolla saa paljon
aikaan. Pidä kiinni päivän aikana myös ruokatunnista, jolloin et ajattele opiskelua yhtään.
5. Ei kannata stressata, jos jokin tehtävä, kuten XYHM:in tai HYVY:n essee, on jäänyt
tekemättä. Rästiin jääneet tehtävät kerkeää tekemään hyvin vasta muiden kurssien
päätyttyä ja kesän aikana – eihän niillä ole ollut kiire tähänkään mennessä.

Jyri Kohvakka
Fysiikan kopovastaava

6. Jos fysiikan laboratoriotyöt tuntuvat tällä hetkellä hyvin raskailta, niin ota
hengähdystauko niiden parista. Muista, että laboratoriotyöt voi palauttaa vuoden sisällä
kurssin suorittamisesta (jolloin kyseisen kurssin demohyvitykset ovat vielä voimassa).
Toki opintopisteet kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin laboratoriotyöt on hyväksytysti saatu
kasaan.
7. Jos tuntuu, että vapaaaikaa ei ole kevään kiireissä enää lainkaan ja viimeinen vapaa
viikonloppukin on ollut maaliskuulla, on aika painaa jarrua. Uupuminen ei hyödytä ketään
ja opinnotkin sujuu paremmin, kun saa välillä muuta mietittävää ja tekemistä. Jos muuta
tekemistä on vaikea keksiä, niin käy tsekkaamassa tapahtumakalenteri Ynnän sivuilta ja
tarkista onko lähistöllä menossa jotain pöhinää.
8. Pyri pitämään vähintään yksi palautumispäivä viikossa, jolloin teet kaikkea muuta kuin
opiskelujuttuja: katso Netflixistä leffa/sarjamaraton, käy liikkumassa ja rentoutumassa
luonnossa, tee jotain todella hyvää ruokaa, tee valokuvakollaasi tai vaikka
siivoa/järjestele kämppä uuteen uskoon. Toisaalta jos olet jo juurtunut järjestöaktiivi, niin
voit aina paeta opintoja pakoon järjestöhommien pariin ;).

Sara Peltoluhta
Matematiikan kopovastaava

9. Jos ensi vuoden opinnot stressaa, sulje Sisu, avaa Korpin kalenterinäkymä  jos se
näyttää sinulla täysin tyhjää, niin sinun on aika pitää unohtumaton LOMA!!
10. Jos mikään muu ei enää auta, niin juo pullollinen Jallua.

Joko olet kokeillut kaikkia näitä keinoja? Ei hätää, tule ränttäämään lukuvuoden viimeisille kopokaljoille
6.5. (klo 17  19) ja avautumaan opinnoistasi virtuaaliorigolle, Ynnän Discordiin.
Hyvää kesää toivottaen, Ynnän kopot!
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SOPOJEN
PALSTA
Sara Peltoluhta
Sopovastaava

Tomi Haapamäki
Sopovastaava

Keväiset terveiset sopoilta kaikille Ynnäläisille!
Hyvinvointiamme on koeteltu erityisen paljon viime
vuoden keväästä lähtien, ja sen ansiosta olemme saaneet mahdollisuuden kasvaa ihmisinä, sillä
olemme päässeet tähän pisteeseen asti. Kuitenkin tästä kaikesta huolimatta on niitä hetkiä, jolloin
olomme tuntuu yksinäiseltä, tai tuntuu siltä, ettemme kuulu porukkaan. Saattaa myös olla, että
kaiken etäilyn keskellä oman porukan löytäminen jäi välistä kokonaan.
Tarkemmin viimeisin vuosi on ollut kaikille raskas ja varmasti monilla tavoin yksinäisempi kuin
aiemmat vuodet. Vanhoihin opiskelukavereihin on ollut vaikeampi pitää yhteyttä, mutta myöskin
uusia tuttavuuksia on ollut vaikea löytää kontaktien vähyyden vuoksi. Myöskään muilla
paikkakunnilla asuvia perheitä ja ystäviä ei ole pystynyt näkemään yhtä turvallisesti kuin aiemmin.
Pienessä opiskelijaasunnossa olo tuntuu siltä, että on eristäytynyt yksin muusta maailmasta omaan
vankilaansa. Sieltä on vaikea lähteä pois, sillä ei ole muutakaan paikkaa, johon mennä.
Ainut kontakti elämään on puhelin, jota ilman olisi kuin autiolla saarella keskellä kaupunkia. Ei
puhelimeen tule päivän aikana kovinkaan montaa ilmoitusta, ja niistäkin puolet on
merkityksettömiä sähköposteja, joita jaksaa lukea vain silloin, kun mitään muutakaan tekemistä ei
ole. Silti puhelimeen takertuu kuin viimeiseen oljenkorteen ennen hukkumista. Ovatkohan muutkin
yhtä lamaantuneita vai onko maailma jatkanut matkaansa jättäen osan kyydistä?
Kuulostaako tutulta?
Yhteyden pitäminen katkeaa helposti syystä tai toisesta ja viestin laittaminen tauon jälkeen voi olla
todella vaikeaa. Mielessä käy ties mitä ajatuksia siitä, miksi toinen ei haluaisi saada viestiä. Kuitenkin
Jodelissa tehdyn erittäin luotettavan kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin suurin osa on mielissään,
jos kaverilta saa viestiä tauonkin jälkeen. Ei kannata siis keksiä enempää tekosyitä vaan laittaa viestiä
heti. Viestin ei tarvitse olla mitenkään erikoinen: riittää kysyä kuulumisia ja ehdottaa vaikkapa
videopuhelua.
Moni varmasti miettii, onko ainoa, joka ei ole vielä löytänyt omaa porukkaansa tai joka ei ole kaiken
tuoksinnan keskellä pitänyt yhteyttä kavereihin. Jos tuntuu kuitenkin siltä, että nyt houkuttelisi
tutustua uusiin ihmisiin, moikkailla vanhoja tuttuja ja päästä menoon mukaan vielä kerran ennen
kesää, niin wapun tapahtumat on loistava tilaisuus lyöttäytyä yhteen isommalla porukalla. Vabu
pidetään tänä vuonna etänä, ja suurin osa menoista on joko Ynnän Discordissa tai Zoomissa
järjestettyjä. Mikset myös voisi muulloinkin tulla istumaan Discordkanavalle juttelemaan mukavia
muiden Ynnämielisten kanssa?
Kesän jälkeen syksyllä opintojen jatkuessa saattaa pelottaa, että ryhmäytymis mahdollisuudet on
käytetty jo, mutta todellisuus on päinvastoin. Uudet kurssit antavat mahdollisuuden tutustua uusiin
ihmisiin, sekä tapahtumat pyörivät läpi vuosien, josta voit löytää itsellesi seuraa. Oman porukan voit
myös löytää opintojen ulkopuolelta. Muutamia esimerkkejä tästä on harrastusporukka tai entisen
paikkakunnan ystävät. Tärkeintä on olla itse aktiivinen ja osoittaa, että haluaa tutustua.
Toivottavasti tämäkin wappu on mieluinen jokaiselle!
Mukavaa loppukevättä ja tulevaa kesää toivotellen, Ynnän sopot!
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Loimun ja Jyväskylän kampuspromoottorin tervehdys
Hyvää vuotta 2021, Ynnä!
Tai hyvää ja hyvää, korona jyllää edelleen Jyväskylässäkin vahvasti sekä opinnot jatkuvat
etänä. Tänä haasteellisena aikaa pyrimme kuitenkin helpottamaan meidän kaikkien
jaksamista Ynnän sekä Loimun puolelta erilaisten etätapahtumia sekä koulutuksien
muodossa. Näin pyrimme tuomaan niitä paljon kaivattuja opiskelijatapahtumia sekä
yhdessäoloa edes jollain asteella opiskelijoille. Kannattaakin seurata ahkerasti sähköpostia
niin et missaa esimerkiksi Loimun peliiltoja, missä päästään valtakunnallisesti pelailemaan
kaikkea Among Usista Dominioniin.
Oma katseeni siintää kuitenkin jo kohti syksyä ja toiveeseen siitä, että pääsisimme
loppuvuodesta takaisin normaalimpaan opiskelijaarkeen. Ennen tätä on kuitenkin selvittävä
vielä loppukevät sekä kesä. Kesä tarkoittaakin monille sitä aikaa vuodesta, kun loppuvuoden
budjetti hoidetaan kohdilleen kesätöiden avulla. Kesäksi valmistuville tämä tietysti tarkoittaa
myös ankaraa työnhakua. Toivonkin, että mahdollisimman moni saa kesäksi töitä, oli se sitten
pelkästään kesäksi tai pidemmäksikin aikaa. Kesätöitäkin haettaessa kannattaa muistaa, että
koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä hakemaankaan töitä ja osa työpaikoista saattaakin
havaita tarvitsevansa kesätyöntekijöitä vasta juuri ennen kesää.
Niin kesätöitä kuin vakituisia työpaikkoja yhdistää kuitenkin yksi asia, niihin kaikkiin pitää
pyrkiä ja valituksi tullakseen onnistuneesti erottua suuristakin hakijajoukoista. Hakeminen voi
usein olla haastavaa ja saattaa tuntua siltä, että työnhaun kanssa on enemmän ja vähemmän
yksin. Kuitenkin me Loimulla olemme aina valmiita auttamaan esimerkiksi CV:n tai LinkedIn
tarkistamisen sekä oman osaamisen sanoittamisen kanssa. Palkkatoivettakaan ei tarvitse
pohtia sen kummemmin, sillä Loimulla on tilastoitua tietoa aloillemme työllistyneiden, eri
määrän opintoja ja työkokemusta omaavien henkilöiden saamista palkoista. Oman
palkkatoiveen voikin hyvin perustella näillä tiedolla ja löydät ne Loimun jäsenintrasta.
Kannattaa muistaa, että Loimu auttaa myös sopimusteknisissä asioissa ja voit esimerkiksi
tarkastuttaa työsopimuksesi juristillamme.
Kun töihin päästään, on Loimu edelleen tukenasi. Esimerkiksi mahdollisissa työsuhteen riita
ja ongelmatilanteissa tarjoamalla jäsenyytemme kuuluvaa laki ja työsuhdeneuvontaa. Myös
työttömyyskassaan voit liittyä Loimun kautta ja alkaa kerryttää työssäoloehtoa. Saatuasi
työssäoloehdon, yhteensä 26 viikkoa, voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos
satut jäämään työttömäksi. Toisaalta jos töitä kesäksi ei ole, tulee myös loma varmasti
tarpeeseen. Ainakin itseäni puuduttaa ainainen etäily opinnoissa. Loimu tarjoaakin jäsenilleen
myös monia etuja esimerkiksi mökkejä sekä kylpylälomia varattaessa. Toki näitä tarjouksia
pystyy hyödyntämään myös tänä etäaikana ja maisemanvaihdos saattaakin auttaa
jaksamiseen sekä henkiseen hyvinvointiin.
Toivotan kaikille hyvää vuotta 2021, jaksetaan vielä ainakin vähän aikaa!
Tervo Joni Jyväskylän kampuspromoottori
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Mikä ihmeen TEK?
Tekniikan Akateemiset, eli tuttavallisemmin TEK on tekniikan alojen ja näin ollen myös Ynnäläisten
ammattijärjestö Loimun tavoin. TEK tarjoaa huomattavan määrän etuja jo opiskeluaikana – ja vieläpä
täysin ilmaiseksi!
Tänä vuonna minä toimin Ynnän päässä TEKvastaavana, joten minun vastuullani on huolehtia TEKin
näkyvyydestä täällä Jyväskylässä ja pitää yhteyttä Tampereen päässä olevaan tykkiin, eli Juliukseen.
Jos siis juuri sinulla joskus putkahtaa päähän mahtava idea siitä, miten TEK voisi olla vielä enemmän
mukana Jyväskylän opiskelijaelämässä, heitä minua viestillä millä tahansa alustalla ja minä välitän
ehdotukset eteenpäin. Ohessa on vielä pieni tärppilista TEKin hyödyistä juuri sinulle, sekä tervehdys
Juliukselta meille kaikille ynnäläisille.
Mirva Toivio
TEKvastaava

Tykin tervehdys
Hei!
Oon Julius, Tampereen ja Jyväskylän uusi TEKyhdyshenkilö eli tykki. Oon työskennellyt näissä
hommissa tämän vuoden tammikuusta lähtien, joten lienen uusi kasvo suurelle osalle. Opiskelen itse
Tampereella biotekniikkaa kuudetta vuotta, mutta Jyväskylässäkin tulee toivottavasti pyörittyä enemmän,
kunhan koronatilanne vain tästä hellittää. Mun vastuulla on siis pyöritellä Tekniikan akateemisten
opiskelijakuvioita Tampereen ja Jyväskylän osalta ja pitää alueiden opiskelijat kartalla TEKin palveluista
ja kaikenlaisista ajankohtaisista asioista. Ynnän päätyyn pidän yhteyttä erityisesti Mirvan kautta.
Kevät alkaa olla jo lopuillaan, ja toivottavasti mahdollisimman monilla on jo tärpännyt kesätöiden
suhteen. Tässä vaiheessa kannattaakin hyödyntää aktiivisesti TEKin palveluita ja esimerkiksi tarkastuttaa
työsopparit TEKin lakimiehillä, jotta yllättäviltä porsaanrei’iltä vältyttäisiin.
Sen pidemmittä puheitta oikein hyvää wapun aikaa ja mitä parahinta loppukevättä kaikille! Jos jokin
TEKiin liittyvä asia pohdituttaa, tai sinulla on jotain ideoita TEKin suuntaan, niin kannattaa laittaa aina
laittaa minulle viestiä vaikkapa Telegramin välityksellä.
Wappuisin terveisin,
Julius Haapakoski
Tampereen ja Jyväskylän tykki
Telegram: @haaapis

Miksi TEK?
 Ei tarvitse valita TEK vai Loimu – ota vaikka
molemmat
 TEKin työkirja suoraan kotiin
 TEKin lakimiehet käytössäsi vaikka
kesätyösopparin tarkistamiseen
 TEKakatemia
 Verkkovalmennukset, sekä pääsy tallennettuihin
videoseminaareihin
 Henkilökohtainen neuvonta esimerkiksi
yrittäjyydestä haaveileville
 TEKin vyö. Se sininen.
 Täysin ilmainen!
Lisätietoa ja liittyminen jäseneksi: www.tek.fi
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KORONATRENDIGALLUP
Kehitimme leikkimielisen kyselyn koronaajasta ja saimmekin peräti 59 vastausta Ynnäläisiltä! Kiitos
kaikille vastanneille.
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YNNÄN HOROSKOOPPI
Miksi? Koska pseudotieteestä on viihteeksi!
Härkä (22.4.  21.5.)

Kaksoset (22.5.  21.6.)

Työ/Opiskelu
Työskentely muiden kanssa on saattanut viime aikoina takkuilla, mutta
olet pärjännyt tilanteen kanssa riittävän hyvin omasta mielestäsi. Muut
voivat tosin olla eri mieltä suoriutumisestasi.

Työ/Opiskelu
Kaikki on sujunut hyvin, mutta edessäsi on vielä koitoksia, jotka
haastavat kykysi. Älä aliarvioi haasteita, jotka tulevat eteesi.

Raha
Olet ollut holtittomampi rahan kanssa kuin yleensä ja saatat joutua
vaikeuksiin, jos jatkat samaa tahtia.
Terveys
Viime sairastumisesta on jo aikaa, mutta seuraava kerta on nurkan
takana.

Raha
Rahaasiasi ovat pandemian aiheuttamista vaikeuksista huolimatta
pysyneet kasassa, eikä asialle näy muutosta horisontissa.
Terveys
Pandemia on saattanut koetella terveyttäsi, mutta olet selvinnyt
vaikeuksista.

Onni
Onni
Viime aikoina sinulla on ehkä ollut huonoa onnea, mutta se on
Onnesi on ollut jokseenkin heikkoa jonkin aikaa, ja edessä on vielä lisää kääntymässä suhteellisen pian.
huonoa onnea.
Ihmissuhteet
Ihmissuhteet
Vaikka onkin ollut hankalaa pitää yhteyttä muihin etäilyn aikakautena,
Omistushalusi on viime aikoina aiheuttanut ongelmia ihmissuhteidesi
olet onnistunut pitämään kiinni ihmissuhteistasi. Muista pitää niistä
kanssa, vaikka jompikumpi osapuolista ei sitä välttämättä ole
kiinni myöskin jatkossa, kun pandemia päättyy.
huomannutkaan. Pidä varasi; saatat karkottaa läheisesi kauemmas tällä
menolla.

Rapu (22.6.  22.7.)

Leijona (23.7.  22.8.)

Työ/Opiskelu
Työskentely on vallannut suurimman osan elämästäsi, etkä enää ehkä
tiedä, mitä on vapaaaika, lomasta puhumattakaan. Ota askel
taaksepäin ja järjestä itsellesi aikaa ladata akkujasi.

Työ/Opiskelu
Olet ollut ahkera tehtäviesi kanssa, mutta nyt kaipaat vaihtelua niihin.
Etsi jotain uutta opittavaa, jolla voit laajentaa osaamisalueitasi.

Raha
Rahahuolesi eivät ole niin suuria, kuin ne näyttävät, jos hillitset
rahankulutustasi.
Terveys
Olet pysynyt terveenä, mutta pitkän eristyksen ja ihmiskontaktin
välttelemisen jälkeen edessä odottaa flunssaaalto. Pidä itsestäsi
huolta!
Onni
Onnesi on kääntymässä parempaan suuntaan samalla, kun kevät
kääntyy kohti kesää ja periodi loppuansa.
Ihmissuhteet
Olet etääntynyt ihmisistä, jotka ovat sinulle tärkeitä. Kun elämä taas
rauhoittuu, sinun olisi hyvä muistaa heitä kysymällä kuulumisia.

Neitsyt (23.8.  22.9.)

Raha
Rahahuolesi tulevat katoamaan piakkoin, jos vain huolehdit siitä, että
saat pakolliset maksut maksettua ajallaan.
Terveys
Terveytesi ei ole ollut parhaimmillaan, mutta nyt se alkaa olla taas
kunnossa
Onni
Riippumatta siitä, onko onnesi ollut viime aikoina hyvää taikka huonoa,
se tulee säilymään ennallaan jonkin aikaa.
Ihmissuhteet
Olet saattanut viime aikoina olla liiankin innostunut ja vienyt läheisiäsi
siihen suuntaan, johon haluat, kuuntelematta heidän toiveitaan. Tämä
on laittanut ihmissuhteesi koetukselle.

Vaaka (23.9.  22.10.)

Työ/Opiskelu
Työ/Opiskelu
Perfektionismisi on hankaloittanut työskentelyäsi viime aikoina. Muista, Työskentelysi sujuvuus on ollut vaihtelevaa viime aikoina, mutta olet
ettei kaiken tarvitse aina olla täydellistä riittääkseen.
jotenkin onnistunut selviämään itsellesi riittävällä kunnialla tehtävistäsi.
Nyt kun kesä lähestyy, työskentelyolot alkavat rentoutua.
Raha
Raha ei ole ollut sinulle ongelma missään vaiheessa eikä se tule vielä Raha
muuttumaan.
Taloutesi on kunnossa, mutta pian edessä on myös hyvää rahaonnea.
Terveys
Terveys
Olet pysytellyt terveenä pitämällä etäisyyttä, mutta samalla olet ehkä
Et ehkä ole niin terve, kuin luulet. Pidä huolta itsestäsi!
kokenut olosi yksinäiseksi. Ihmiset tarvitsevat myöskin sosiaalista
kontaktia voidakseen hyvin, joten pidä huolta myös mielesi terveydestä. Onni
Hiljattain sinua on saattanut kohdata epäonni. Nyt onnesi kuitenkin
Onni
hymyilee.
Onnesi on ollut vaihtelevaa viime kuukaudet, mutta nyt se on
tasaantumassa paremmaksi, kuin se on ollut.
Ihmissuhteet
Vaikka oletkin pyrkinyt päinvastaiseen, olet työntänyt ihmisiä pois
Ihmissuhteet
luotasi. Muista pitää yhteyttä toisiin ja kuunnella heitä.
Olet saattanut vetäytyä ihmissuhteista jo jonkin aikaa. Vaikka et
olisikaan, nyt on hyvä hetki ottaa kontaktia johonkuhun, jonka kanssa et
ole ollut tekemisissä hetkeen.
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Skorpioni (23.10.  22.11.)

Jousimies (23.11.  22.12.)

Työ/Opiskelu
Työskentelysi ei ehkä ole sujunut niin hyvin, kuin olit toivonut. Pystyt
kuitenkin kääntämään suuntasi taas oikeaksi, joten vielä on toivoa.

Työ/Opiskelu
Olet oppinut paljon uutta viime aikoina työskennellessäsi, ja siten työt
ovat maittaneet. Älä kuitenkaan tee liikoja, sillä saatat palaa loppuun
ennen, kuin huomaatkaan.

Raha
Olet pyrkinyt pärjäämään rahaasioiden kanssa, vaikka ne eivät olekaan Raha
koko ajan olleet parhaimmillaan. Siitä huolimatta olet voiton puolella, jos Rahaasiasi ovat olleet kunnossa, mutta saatat kokea seuraavien
jatkat samaa rataa.
viikkojen aikana yllättävän taloudellisen takaiskun.
Terveys
Terveyttäsi tullaan koettelemaan pian.
Onni
Sinulla on ollut viime aikoina huonoa tuuria ja valitettavasti se ei ole
kääntymässä paremmaksi vielä hetkeen.

Terveys
Vaikka oletkin pysynyt terveenä, valtava työmääräsi saattaa aiheuttaa
ongelmia jaksamisesi kanssa, jos et pidä varaasi.
Onni
Edessäsi näkyy epäonnea, joka tulee pyyhkimään tämänhetkisen hyvän
onnen tieltään.

Ihmissuhteet
Ihmissuhteesi eivät välttämättä ole niin hyvällä tolalla, kuin luulet. Älä
Ihmissuhteet
kuitenkaan sorru vihanpitoon ennen, kuin tiedät, miten asiat todella ovat Olet pitänyt ihmissuhteistasi kiinni mallikkaasti ja auttanut toisia. Muista
ja miksi.
kuitenkin ottaa myöskin omaa tilaa.

Kauris (23.12.  21.1.)

Vesimies (22.1.  20.2.)

Työ/Opiskelu
Pandemian vaikutukset suunnitelmiisi työn ja opiskelun suhteen ovat
sekoittaneet pakkasi kokonaan, eikä se ole vieläkään järjestyksessä.
Älä kuitenkaan lannistu; kaikki järjestyy, jos vain kykenet
improvisoimaan ja hyväksymään sen, ettei kaikki aina mene
suunnitelmien mukaan.

Työ/Opiskelu
Yksin etänä työskentely on ollut vaikeaa, mutta olet pärjännyt siitä
huolimatta hyvin. Etätyöskentelyn ei tosin tarvitse olla pelkkää yksin
puurtamista; myös muiden kanssa voi työskennellä etäyhteyksien
kanssa!

Kalat (21.2.  21.3.)

Oinas (22.3.  21.4.)

Työ/Opiskelu
Työskentely on sujunut viime viikot. Jätä kuitenkin aikaa myöskin
itsestäsi huolehtimiselle.

Työ/Opiskelu
Et ole viime aikoina jaksanut keskittyä tehtäviisi niin paljon, kuin olisi
pitänyt, ja niiden tulokset ovat sen vuoksi kärsineet. Sinun on otettava
itseäsi niskasta kiinni ja parannettava keskittymistäsi.

Raha
Olet ollut järkevä rahojesi kanssa, joten talousongelmat ovat vain
Raha
Hyvästä suunnittelusta ja taloudenhoidosta huolimatta talouttasi kohtaa kaukainen huoli.
takaisku, jota et osannut odottaa.
Terveys
Jos et ole ollut sairaana hetkeen, saattaa jokin tauti olla tuloillaan.
Terveys
Huolehdi käsihygieniasta ja turvaväleistä!
Olet pitänyt itsestäsi hyvää huolta ja siten pysynyt terveenä. Jatka
samaan malliin!
Onni
Edessäsi on huonoa onnea, mutta kun katsoo sitä kauemmaksi,
Onni
Olet ollut jonkin aikaa epäonnen kierteessä. Se kuitenkin kääntyy taas horisontissa siintää valoa tunnelin päässä.
parempaan suuntaan ennen, kuin huomaatkaan.
Ihmissuhteet
Olet viime aikoina ollut ehkä hieman liian aggressiivinen omaa
Ihmissuhteet
näkökantaasi puolustaessa ja olet etääntynyt sinulle läheisistä
Epäonnesi takia olet vetäytynyt muiden seurasta enemmän, kuin olet
ihmisistä. Muista muiden kanssa keskustellessasi, ettei kaikkeen ole
huomannut. Muista ottaa kontaktia muihin ihmisiin.
aina yhtä oikeaa vastausta.

Raha
Juuri nyt raha on kaikista huolenaiheistasi pienin, sillä taloutesi on
vakaalla pohjalla, joka ei ole pettämässä vielä pitkään aikaan.
Terveys
Viime aikoina eristysolot ovat olleet rankkoja. Ehkä epätoivo siitä,
loppuuko tämä koskaan, on alkanut saada otettaan sinusta ja
mielenterveydestäsi. Muista hakea apua, jos olet sen tarpeessa.
Onni
Sinua on hiljan kohdannut hyvä onni. Nyt se voi kuitenkin kääntyä
huonompaan suuntaan tasapainottamaan tilannetta.
Ihmissuhteet
Vaikka onnesi ihmissuhteiden kanssa on saattanut olla heikkoa, se on
paranemaan päin.
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Raha
Rahaasiasi ovat parantumassa pian riippumatta siitä, ovatko ne tällä
hetkellä hyvällä vai huonolla mallilla.
Terveys
Olet pitänyt hyvää huolta itsestäsi, mutta jossakin vaiheessa se ei tule
riittämään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sinun kannata pitää huolta
itsestäsi jatkossakin.
Onni
Sinulla on ollut hyvää onnea viime viikkoina eikä sille näy muutosta
lähiaikoina.
Ihmissuhteet
Olet kyennyt pitämään lähelläsi olevat ihmiset positiivisina pandemian
aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Joku lähelläsi saattaa tosin
olla hieman väsynyt energisyyteesi; muista myös kuunnella toisia.

KOONNUT: NOORA JOKELA

PUUHANURKKAUS
PULMA 1:

Milloin on tapahtumakoordinaattorin syntymäpäivä?
Vaihtoehtoja on kymmenen. Osaatko sinä päätellä, mikä päivämäärä on oikea?
Tapahtumavastaavat Enni ja Alla haluavat tietää milloin on tapahtumakoordinaattorin Mirvan
syntymäpäivä. Mirva antaa heille kymmenen vaihtoehtoa:
 15. toukokuuta
 16. toukokuuta
 19. toukokuuta
 17. kesäkuuta
 18. kesäkuuta

 14. heinäkuuta
 16. heinäkuuta
 14. elokuuta
 15. elokuuta
 17. elokuuta

Sen jälkeen Mirva kertoo Allalle, missä kuussa hän on syntynyt ja Ennille monesko päivä on hänen
syntymäpäivänsä.
Alla: En tiedä milloin Mirvan syntymäpäivä on, mutta tiedän ettei Ennikään tiedä sitä.
Enni: Ensin en tiennyt, milloin hänen syntymäpäivänsä on, mutta nyt tiedän.
Alla: Sitten minäkin tiedän, milloin se on.
Osaatko sinä päätellä, milloin on tapahtumakoordinaattorin syntymäpäivä?

PULMA 2 JA 3:
Selvitä jännittävä pulma, mikä numero kysymysmerkin paikalle tulee?

PULMA 4:
Montako vappupalloa on tungettu
opiskelijaasunnon kompaktin
kylpyhuoneen suihkukaappiin? Oikein
arvanneille luvassa (Ynnän haalarimerkki).
Voit arvata alla olevaa linkkiä klikkaamalla
Google Formsissa Vappuun 1.5. asti.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ
wn32tQMLNx8JEmwM7BpHl9n82YUKDqmgE4RN5xwDt
mGw/viewform?usp=sf_link
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KOONNUT: ENNI RAJALA JA HENNA KOKKONEN

VAPPU
VAPPU
OSIO
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EDITOINUT: HENNA KOKKONEN

VAPPUKALENTERI
Nappaa mukaan munkit ja simat ja liity seuraamme juhlistamaan vappua alla näkyvän Ynnän
vappukalenterin sanelemassa aikataulussa.

VABPUSUUNNISTUS
Ynnä järjestää Vapbusuunnistuksen Jyväskylän yliopiston kampusalueella. Palkinnoksi onnistuneesta
suorituksesta saat Semman ruokalipukkeen.

Suunnistus järjestetään maanantaista tiistaihin 26.27.4. Rastit voit käydä siis kiertämässä mihin
kellonaikaan tahansa joko maanantaina tai tiistaina. Näin pyrimme pitämään tapahtuman
turvallisena ja takaamaan turvavälit sekä välttämään ruuhkia rasteilla. Palkinnon lunastamista
varten ota itsestäsi selfie kaikilla rasteilla ja lähetä kuvat tapahtumavastaavien sähköpostiin
tapahtumavastaava@ynna.fi (lähetä kuvasi yhden sähköpostikeskustelun alle, jotta suorituksesi
pysyy selkeänä).
Rastit on merkitty karttaan punaisina palloina.
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VAPPUBINGO
Suunnitelmissa viettää ikimuistoinen vappu? Täyttämällä ahkerasti Ynnän
vappubingoa, on unohtumaton vappu taattu!
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KOONNUT: NOORA JOKELA

BOOLINURKKAUS
JA TESTIKEITTIÖN TERVEISET
Ynnän sininen mysteeribooli

Jallusangria

3l
Fanta? (sinistä) limsaa
1 dl
Bols Blue Curacao likööriä tai
mustikkakossua
~ 5 dl vodkaa tai viinaa

1,5 l
1 kpl
2 dl
2 dl
1 rkl

Koristeeksi jäisiä pakastemustikoita.

Sprite limsaa
punaviinipullo
Jaloviinaa
appelsiinimehua
sokeria

Koristeeksi Jallutähtiä eli tähtianista viipaleina tai
tähden malliseksi leikattuja sitruunaviipaleita

TESTIKEITTIÖN TERVEHDYS
Boolireseptejä lähdimme toteuttamaan Ynnä mielessä. Halusimme tarjota Kännyn lukijoille kaksi
erityylistä reseptiä, joten tästä nurkkauksesta löytyy varmasti jokaiselle jotakin, olit sitten makeiden
juomien tai viinin ystävä. Tavoitteenamme oli luoda toisesta boolista sininen, mutta myös testikeittiö tekee
joskus (harvoin) virheitä.
Suuntasimme kohti Sokkarin Alkoa, mutta heidän valikoimaansa ei kuulunut sinisiä likööreitä. Jouduimme
siis tyytymään mustikkakossuun, joka värjäsi boolin enemmänkin violetiksi. Tälläkin takaiskulla oli
onneksemme hopeareunus, sillä mustikkakossu maistui testikeittiöläisille mainiosti myös shottien
muodossa. Ynnän sininen mysteeribooli sopii mielestämme Ynnääjille, jotka kaipaavat elämäänsä
jännitystä ja yllättäviä makuelämyksiä. Fanta?:n maku ei ole ennestään tiedossa, joten tämä luo yllättäviä
käänteitä myös sinun keittiöösi!
Ynnäläisille tärkeä Jaloviina sekä testikeittiön jäsenien sydämiä lähellä oleva punaviini yhdistyvät
kerrassaan loistavasti toisessa reseptissä, eli Jallusangriassa. Booli sopii niin punaviinin ystäville kuin
vähemmän siitä nauttiville, sillä appelsiinimehun tai jaloviinan osuutta lisäämällä juoman saa muokattua
omien makumieltymysten mukaiseksi.
Testikeittiöläisille maistuivat molemmat saavit boolia erittäin hyvin, toivottavasti sinullekin!
Terveisin:
Boolien Tekijät
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VAPPUJUOMAPELI
Kaipaatteko uutta ja jännittävää juomapeliä näin vapun lähestyessä? Tässä olisi peli, jossa riittää vauhtia
ja vaarallisia tilanteita. Peli voi vaikuttaa aluksi monimutkaiselta, mutta sen tajuaa nopeasti pelatessa ja
takaamme, ettei se jätä ketään kylmäksi tai selväksi.
Peliin tarvitset:
Paljon kertakäyttömukeja (perus 200ml)
Väh. 2 pingispalloa
Tasaisen kohtalaisen ison pöydän
Juomia (perinteisesti halvinta siideriä ja kaljaa)
Kavereita (ainakin yhden)
Pelin valmistelu:
Asettaa mukeja pöydälle tasaisesti vierekkäin, kunnes lähes koko pöytä on peitetty mukeilla. Jättäkää
kuitenkin reunoille hieman tilaa (mutta ei liian paljon). Kaatakaa kaikkiin mukeihin juomista (oman mielen
mukaan, suosittelemme että puolilleen). Asettakaa sitten lisää mukeja ensimmäisen kerroksen päälle
toiseksi kerrokseksi ja täyttäkää ne samaan tapaan juomilla. Jättäkää kaksi tyhjää kuppia pelin alkua
varten.
Pelin kulku:
Pelaajat asettuvat pöydän ympärille ja pöydän eri päissä vastapäätä olevat kaksi pelaajaa ottavat
kumpikin pingispallon sekä tyhjän kupin. Pelin alkaessa pelaajat, joilla kupit ja pallot ovat, yrittävät
pompauttaa pallot mukeihinsa pöydän kautta. Jos pallo kimpoaa pöydälle asetettuihin mukeihin, joissa
on juomista, on pelaajan juotava muki tyhjäksi ennen kuin hän saa jatkaa yrittämistä. Juotu muki
asetetaan pelattavan mukin päälle, jolloin alkaa muodostumaan mukipino. Kun pelaaja saa pallon
mukiinsa, hän antaa sen vasemmalle puolellaan olevalle pelaajalle, joka samaan tapaan yrittää saada
palloa mukiin. Kun pelissä oleva toinen mukipino saavutetaan, eli toinen pelaaja saa pallon
mukipinoonsa ja asettaa sen toisen mukipinon päälle, ojentaa saavutettu pelaaja tämän yhdistetyn
mukipinon seuraavalle pelaajalle, joka jatkaa samaan tapaan. Saavutettu pelaaja juo sitten yhden mukin
pöydältä tyhjäksi ja jatkaa peliä sillä.
Huom! Jos pallo saadaan ensimmäisellä yrittämällä mukiin, saa pelaaja päättää kenelle hän sen ojentaa
(ei siis ole pakko antaa seuraavalle, vaan voi kiriä toista mukipinoa kiinni. Kuitenkaan toisen mukipinon
päälle sitä ei saa asettaa).
Credit: S. Erämies
Havainnollistava
kuva:
Tässä vaiheessa
peliä pelaajat
olivat vähintään
yhtä sumeita,
kuin kyseinen
kuva.
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KIITOS!
Kiitos koko Kännytoimikunnalle kaikesta työstä ja ajasta, jonka laitoitte tähän Kännyyn. Samoin suuret
kiitokset kaikille Ynnän hallituksen jäsenille ja sidosryhmille, jotka tarjositte panoksenne.

PALAUTEKYSELY
Syksyllä on taas aika alkaa työstämään uutta Kännyä ja kaipaammekin sitä varten teitä rakkaat lukijat.
Napauta alla olevaa linkkiä, josta pääset vastaamaan Google Formskyselyyn ja antamaan palautetta
tästä Kännystä. Sana on vapaa ja pääsetkin kertomaan mistä pidit ja mitä toivot tuleviin numeroihin.
Kyselyyn vastataksesi sinun ei tarvitse kirjautua Googletilillesi. Kaikki vastaukset ovat anonyymeja,
emmekä kerää/julkaise mitään tietoja.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZeCUZhL5mWsd2V
6emMbhfe60Zxz1sIizeVfVlU7te0f6cg/viewform?usp=sf_link
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