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TIEDOTTAJAN
PALSTA
Philson Aden
Kännytoimikunnan puheenjohtaja

Tervehdys lukija!
Tervetuloa taas kerran Kännyn pariin. Edessäsi on mahtavan Kännytoimikunnan parin
kuukauden kovan työn ja suunnittelun tulos, josta ainakin henkilökohtaisesti olen erittäin ylpeä.
Otimme inspiraatiota aikaisempien vuosien Kännyistä ja kehitimme edelleen tiettyjä
kokonaisuuksia, joita olimme ideoineet viime kevään Kännyyn, kuten Ynnän horoskooppi, sekä
sopopalsta. Lisäksi keksimme kaikenlaista uutta ja jännittävää sisältöä, kuten opettajan sekä
alumnin palstat.

3

PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Nio Piri
Puheenjohtaja Ynnä ry

Tervetuloa takaisin opiskelijaelämä!
Pitkän tauon jälkeen kuluvana syksynä on
päästy taas lähemmäs normaalia. Yliopiston
ovet ovat auki, ja ynnäläisille löytyy kahvia sekä
ynnämäistä seuraa niin Potentiaalikuopalta kuin
Origoltakin. Myös tapahtumakalenteri on
näyttänyt paljon täydemmältä, eivätkä
tapahtumakuvaukset ole olleet täynnä Zoom
linkkejä! Vaikka osallistujamääriä ja muita
käytännön asioita on edelleen pitänyt ja täytyy
jatkossakin tapahtumissa miettiä, on opiskelijan
arki nyt lähimpänä pandemiaa edeltäviä aikoja.
Kuulemma jotkut ovat päässeet jopa nauttimaan
täysimääräisestä lähiopetuksesta
kampuksillakin.

pariin vuoteen. Tästäkin on sentään
kaivettavissa se surullisen kuuluisa
hopeareunus, koska koronan tuomasta
tauosta on sentään mahdollista saada jotain
hyötyjäkin. Seuraavan kerran, kun näitä
perinteisiä tapahtumia päästään toteuttamaan,
löytynee järjestäjien joukosta paljon uutta
näkökulmaa.

Parhaimmillaan uusin silmin havaitaan
vanhoista tavoista tarpeetonta kaavoihin
kangistumista ja odotetuista tapahtumista
saadaan kehitettyä entistäkin
loistokkaampia.Toisaalta ihan huoletontahan
näin jyrkkä sukupolven vaihdos toiminnassa ei
Kun paluu arkeen on koittamassa, on kerennyt tokikaan ole. Riskinä on, että päädytäänkin
keksimään pyörää uudelleen, kun kokemus
myös vähän murehtimaan uusimpia
ynnäläissukupolvia. Riskinä ja murheenkryyninä vanhoista toimintamalleista puuttuu.
Toivotankin onnistunutta ja tasapainoista
Ynnän ja yleisen opiskelijaelämän puolesta
nuorallakävelyä seuraavalle hallitukselle
nimittäin on se, että etäelämän aikana
opiskelunsa aloittaneet jäävät yliopistoyhteisön vanhan kokemuksen ja uusien näkemysten
yhdistämiseen.
ja Ynnäperheen ulkopuolelle. Fuksiviikoilla
tapahtumiin uskaltaa saapua pienemmällä
Seuraavasta hallituksesta puheen ollen, näin
kynnyksellä, ja lähes kaikki ovat avoimella
mielellä liikkeellä, tavoitteenaan tutustua uusiin loppuvuodesta uuden hallituksen valinta
ihmisiin. Uudet kasvot ovat kuitenkin enemmän syyskokouksessa alkaa muuttua päivä
päivältä ajankohtaisemmaksi. Perinteisestihän
kuin tervetulleita kaikkiin tapahtumiin vuoden
uusia kasvoja ja potentiaalisia hallituslaisia on
ympäri, ja toivonkin, ettei kukaan jättäisi
houkuteltu Ynnän syyskokouksiin saunalla ja
osallistumatta Ynnän touhuihin vain sen takia,
ilmaisella pizzalla. Viime vuonna tämä
että ei uskalla. Vastuu ei kuitenkaan ole yksin
jäsenistöllä, vaan myös Ynnän toiminnassa pitää strategia ei kuitenkaan onnistunut, koska
koronarajoituksista johtuen ylipäätään
panostaa matalaan osallistumiskynnykseen.
livekokouksen pitäminen tuotti muutaman
uuden harmaan hiuksen silloiseen
Monista Ynnän tärkeistä tapahtumista, kuten
Ynnän Approt, wappu ja fuksisauna, ei ole nähty hallitukseen. Viime vuonna ilmaiselle pizzalle
ja koettu perinteistä versiotaan koko loistossaan ei onneksi ollut tarvettakaan,
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vaan syyskokoukseen saapui useampikin uusi kasvo juurikin hallitukseen lähteäkseen.
Ja hyvä hallitus saatiinkin! Kaikki kunnia meemiarvolle, mutta taidan silti taipua suosimaan
tällaisia syyskokouksia, joissa hallituksen jäseniä ei tarvitse etsiä kissojen ja koirien kanssa jo
eläköityneistä dinosauruksista. Toivottavasti innokkaita tekijöitä, aloitusvuoteen katsomatta,
löytää tiensä myös tämän vuoden syyskokoukseen! Ja kuka ties, ehkä tänä vuonna saamme
palautettua agendaan myös houkuttelutarjoilut…
Lopuksi vielä kiitokset hallitukselle. Ynnän toiminta ei missään kohtaan lakannut tai pysähtynyt,
vaikka se olisikin etäilyn keskellä ollut ihan ymmärrettävää, vaan tapahtumia on järjestetty
tarvittaessa vaikka etänä. Ja syksyn tullen fuksiviikot suunniteltiin kahteenkin kertaan, kun
kiristyvät rajoitukset pistivät tapahtumakalenterin ihan sekaisin… Nyt kuitenkin sormet ja
varpaat ristiin sen nimissä, että jatkuvia etätapahtumia ja äkkinäisiä suunnitelman muutoksia ei
tarvitsisi kokea lähiaikoina enää suuremmin, ja niin uudet kuin vanhemmatkin ynnäläiset
pääsisivät näkemään ja kokemaan opiskelijaelämää vapaasti itsensä näköisellä tavalla.
Toivottavasti näemme monissa tapahtumissa ennemmin kuin myöhemmin!
Nio Piri
Puheenjohtaja Ynnä ry
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SOPO
PALSTA
Sopoterkkuja susirajalta
Rakkaat Ynnäläiset,
etenkin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, näyttää siltä että elämä siirtyy etämaailmasta
takaisin lähikontaktien pariin ja teidät revitään pois sänkyjenne alta turvallisesti integroimasta.
Tästä seuraava paluu opiskelijaelämään ja sen myötä lähes välttämättömään sosiaaliseen
interaktioon voi tuntua kauhistuttavalta. Olette kenties jo unohtaneet, miten muille ihmisoletetuille
kommunikoidaan tai miten housuja käytetään, olkaa huoleti! Olen tullut pelastamaan teidät
sopototuuksilla ja vinkeillä, joiden avulla selviätte lounaspöydistä, luentotauoista ja tapahtumista
sekä muista ikävistä sosiaalista kommunikaatiota vaativista tilanteista vaivatta ja saatatte jopa
nauttia niistä.
MUISTA
Muitakin jännittää palata lähielämään ja jännityksestä johtuvat mokat, nimien unohtamiset,
sanoissa sekoilut yms ovat täysin ok ja ymmärrettäviä (Pro tip: myös muista syistä johtuvia
töppäilyjä voi pistää jännityksen piikkiin vielä ainakin ensi kesään asti!)
Tutustuminen ja kaverisuhteet ottavat aikaa kehittyäkseen ja ovat jatkuvassa muutoksessa. Joku
tapaa opiskeluaikojen parhaan kaverin ensimmäisenä orientaatiopäivänään ja joku tapaa sen
maisterikurssien alkaessa. Ihmisiin tutustumiselle kannattaa antaa mahdollisuuksia koko
opintojen ajan, riippumatta siitä onko kavereita ehtinyt jo kertyä vai ei. Koskaan ei tiedä, milloin
voi tutustua parhaaseen tyyppiin ikinä. Ihmissuhteet voivat elämän eri vaiheissa olla hyvinkin
tiiviitä tai todella etäisiä ja tämä vaihtelu on normaalia kaverisuhteissa.
Jos koet tai näet häiritsevää käyttäytymistä, älä jää / jätä sen kohdetta yksin. Jos näet häirintää
ja sinun on mahdollista puuttua siihen, tee niin. Jos et halua puuttua häirintään itse, ilmoita siitä
eteenpäin hallitukselle (esim. sopoille tai kenelle sinun on helpoin jutella) tai tapahtuman tai
vaikka JYYn häirintäyhdyshenkilöille. Jos koet itse häirintää, pyydä tarvittaessa apua keneltä
tahansa luotettavalta henkilöltä lähistöllä ja ilmoita tapahtuneesta eteenpäin hallitukselle.
Jokaisella on oikeus osallistua Ynnän toimintaan ilman häirintää!
TEE
Usko itseesi. Juuri sinä olet aivan huipputyyppi, johon tutustuminen olisi kenelle tahansa
mahtava kokemus. Jos lannistat itseäsi ajattelemalla, ettet ole tarpeeksi mielenkiintoinen tai
hauska, ryöstät meiltä kaikilta tilaisuuden tutustua sinuun ilman mitään syytä!
Kokeile rohkeasti uusia juttuja oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Opiskeluvuodet ovat
mahtava tilaisuus kokeilla harrastuksia ja aktiviteetteja, joita et ehkä muuten lähtisi kokeilemaan.
Lähde mukaan opiskelijatapahtumaan, jollaiseen et aiemmin ole osallistunut, osallistu
lajikokeiluihin, retkiin, kulttuuritapahtumiin, kuoron koelauluihin tms. Mielenkiintoisia aktiviteetteja
kannattaa etsiä myös omaa tiedekuntaa pidemmältä, tarkista JYYn, erilaisten harrastejärjestöjen
ja kansalaisopiston tarjonta ja tutki lehtien tapahtumaosiota!
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Erilaisiin ihmisiin tutustuminen on opettavaista ja mitä enemmän eri tyyppejä tapaat, sitä
todennäköisemmin löydät ihmisiä, joista voi tulla loppuelämän ystäviäsi.
Hyväksy ihmiset sellaisenaan. Moni ajattelee, että sopiakseen porukkaan pitäisi olla
tietynlainen, monesti erilainen kuin mitä luonnostaan on. Ihmisten erilaisuus on suuri rikkaus,
eikä itseään tai muita kannata yrittää muuttaa mihinkään tiettyyn muottiin. Tämä ei tarkoita, että
häiritsevää tai loukkaavaa käytöstä tulisi sietää, sellaiseen tulee puuttua. Sen sijaan harmiton
erilaisuus on syytä opetella näkemään neutraalina ominaisuutena, vaikka se joskus saattaakin
olla haastavaa.
ÄLÄ TEE
Älä lähesty asioita negatiivisen kautta jos mahdollista. Kitkerästä kahvista, huonoista
luennoitsijoista, paskasta säästä, myöhästelevistä busseista, ylistön sillan tuulisuudesta,
opintotuen pienuudesta, MaDn sisäilman surkeudesta, Sisusta jne. valittaminen voi tuntua
houkuttelevalta ja joskus negatiivisten tunteiden jakaminen onkin paikallaan. Positiivisista
asioista puhuminen ja hyvien juttujen huomaaminen omassa elämässä ja muissa ihmisissä
kuitenkin nostattaa mielialaa ja saa meidät tuntemaan itsemme onnellisemmiksi. Saamme
tarpeeksi negatiivista pommitusta ympäröivästä maailmasta muutenkin, mutta positiivisia juttuja
huomaamme turhan harvoin.
Älä jätä ketään ulkopuolelle. Ihan jokaisesta tyypistä ei tule parhaita kavereitasi, mutta jokainen
meistä tarvitsee seuraa ja juttukavereita. Jos huomaat, että joku yrittää osallistua keskusteluun
mutta jää huomiotta tai joku viettää aina luentotauot itsekseen ilman juttukaveria, tee heille tilaa
keskustelussa (esim. "anteeksi, mitä olit sanomassa") tai aloita itse keskustelu itsekseen
oleilevan kanssa.
Älä oleta ihmisistä asioita, vaan tutustu heihin itse! Teemme luonnostaan jatkuvasti oletuksia
toisista. Oletamme ihmisten puhetyylistä, pukeutumisesta, käytöksestä ja ilmeistä ja eleistä
asioita, mutta nämä ovat aina meidän oman näkövinkkelin läpi tehtyjä tulkintoja. Joskus
teemme oletuksia ihmisistä muiden puheiden perusteella. Lähes aina tällaisien oletusten
kanssa olen joutunut toteamaan ne vääriksi tutustuessani ihmisiin itse. Olisi surullista jättää
tutustumatta ihmiseen väärien oletusten vuoksi!
Ai niin ja ne housut! Etsi vaatekaapista tai sängyn alta housusi ja tarkista, että ne ovat puhtaat.
Housuissa tulisi olla kolme aukkoa, kaksi samankokoista ja yksi näitä isompi. Mikäli aukkoja on
poikkeava määrä, ovat housut vialliset ja tarvitset uudet. Tartu housuihin isomman aukon
reunoista siten, että mahdollinen kiinnityskohta (yleensä vetoketju, napit tai kiristettävä naru) jää
eteen ja lappu taakse. Työnnä jalkasi yksi kerrallaan omiin lahkeisiinsa niin pitkälle, että
jalkateräsi tulevat pienemmistä aukoista ulos. Tasapainosyistä saatat haluta tehdä tämän
vaiheen aluksi istualtasi. Seuraavaksi haluat seisaaltasi vetää housuja ylöspäin, kunnes ne
peittävät takapuolen ja haaraosa on riittävän ylhäällä, jotta kävely mahdollistuu. Muista kiinnittää
etupuolella oleva kiinnitys, mikäli housuissasi sellainen on, jotta ne myös pysyvät päälläsi.
Tadaa, olet onnistuneesti pukenut housut jalkaasi. Epämukava olo on alussa normaalia, mutta
housujen käyttöön voi totutella uudestaan, jos vain harjoittelee sitkeästi!
Nämä vinkit housujen takataskussa onkin hyvä jatkaa kampuksella minglaamista ja
opiskelijatapahtumista nauttimista. Olette sen ansainneet!
Ikuisesti sopotätinne,
Nea Marjavaara
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OPETTAJAN
PALSTA
Nimi: Jussi Maunuksela
Ikä: 49
Kotikoti ja nykykoti: Joutseno/nykyinen Lappeenran
Opiskelujen aloitusvuosi, paikka sekä pääaine: 1992, Jyväskylän yliopisto ja fysiikka
Työpaikka: Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos, yliopistonopettaja
Vapaaaika (Pari lempijuttua/harrastusta tms): Kirjallisuus, patikointi (lempipaikka Saariselkä tai
Kiilopää)
Mikä on toteemieläimesi: Lumileopardi
Sattuman kautta Jyväskylään fysiikalle
Minusta ei pitänyt tulla fyysikkoa. Itseasiassa lukioaikana haaveammattini oli arkkitehti. Hainkin
opiskelemaan arkkitehtuuria, mutta jäin pisteen päähän ja sitten lähdinkin suorittamaan
varusmiespalvelusta. Kävin tosiaan lukion Joutsenossa ja kirjoitin L:n paperit. Armeijan jälkeen
hain opiskelemaan neljään paikkaan, Joensuuhun matikkaa, Lappeenrantaan energiatekniikkaa,
Jyväskylään fysiikkaa ja vielä erääseen ammattikorkeakouluun, mutta hakupaikkaa en enää
muista. Pääsinkin sisään kaikkiin, mutta totesin pian, että Lappeenranta on liian lähellä
Joutsenoa, eikä Joensuu muuten tuntunut sopivalta kaupungilta.
Jyväskylä tuntui kaikin puolin parhaalta vaihtoehdolta, sillä suoritin osan
varusmiespalveluksestani Tikkakoskella, joten tunsin kaupunkia jo vähän ja minulla oli jonkin
verran täällä ystäviä. Jyväskylä oli myös tarpeeksi kaukana Joutsenosta, että pääsin levittämään
omia siipiäni ja oikeasti itsenäistymään. Näin siis päädyin opiskelemaan fysiikkaa. Se olikin
onnekas valinta, sillä mitä en päätöksentekohetkellä vielä tiennyt oli, että Joutsenosta oli
päätynyt useampi samaan aikaan kirjoittaneista kavereistani opiskelemaan Jyväskylään, kolme
fysiikalle ja pari kasvatustieteitä. Joten ystäväpiirini Jyväskylässä jo opintojen alkuvaiheessa oli
varsin laaja. Kun otin paikan vastaan Jyväskylästä, kilahti postilaatikkoon perinteinen Tervetuloa
opiskelemaan kirje. Muutin Kortepohjan Ylioppilaskylään ja ensimmäinen koulupäivä saapuikin
nopeasti.
Fysiikan laitos oli vuonna 92 vielä Nisulankadulla, jossa kyseisen rakennuksen kellarissa oli
ollut Jyväskylän ensimmäinen kiihdytinlaboratorio. Laitos oli siirtymässä pikkuhiljaa Ylistölle ja
tuohon aikaan meillä olikin suuri osa luennoista Mattilanniemessä ja labrat Nisulankadulla.
Pääsimme heti sukeltamaan ensimmäisten kurssien pariin, joita olivat ainakin Fysiikan
peruskurssi 1, Johdatus matematiikkaan sekä Fysiikan matemaattiset perusteet 1. Kursseille
ilmoittauduttiin menemällä paikalle ja laittamalla nimi kiertävään listaan.
Siihenkin aikaan meillä oli tuutorit, jotka ohjasivat pieniä fuksiryhmiä. Meillä oli myös
omaopettajat. Taisimme olla ensimmäinen tai mahdollisesti vasta toinen vuosikurssi, jolla oli
omaopettajat, eli olimme ns. testiryhmä. Oma omaopettajani oli Heikkisen Pauli, joka toimii
edelleen Jyväskylän yliopistolla, mutta nykyään labrainsinöörinä.
Ensimmäisillä opintoviikoilla, itse opintojen ohessa, oli kaikenlaista oheistoimintaa. Tuutorit
kierrättivät meitä laitoksilla ja kampusalueilla sekä muualla Jyväskylän alueella. Lisäksi Isobaari
järjesti kaikenlaista fysiikan opiskelijoille suunnattua toimintaa. Tuohon aikaan Ynnä ei niinkään
ollut esillä fysiikan opiskelijoiden elämässä vaan näkyi enemmän matematiikan opiskelijoiden
ainejärjestönä. Fyysikoita lähempänä oli Isobaari, joka oli Fyysikkokerhon alajaosto.
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Fysiikkakerho oli ennen enemmän henkilökunnalle ja Isobaari opiskelijoille.
Kandidaattivaiheessa suoritin fysiikan pääaineopintojen lisäksi matematiikan perusopinnot. En
meinannut oikein saada analyysistä kiinni, joten kyseisten opintojen suorittaminen hieman
pitkittyi. Lisäksi suoritin tietotekniikan perus ja aineopinnot. Opintojeni aikaan perusopintoja
kutsuttiin approbaturiksi, aineopintoja cum laude approbaturiksi ja syventäviä opintoja
laudaturiksi. Silloin sanottiin siis, että suoritin tietotekniikan appro ja cumu opinnot ja
matematiikan approopinnot.

Graduprojektin elektroniikan rakentelua

Maisteriopinnoissa paperinvalmistusteknologian opintoja
Kandiopintojen jälkeen lähdettiin suoraan suorittamaan maisterinopintoja. Harva otti edes
kandidaatintutkintoa ulos, eli kirjoitti kandia, vaan hyppäsi suoraan gradun kimppuun. Kun
opintoja oli 3 vuotta takana, eräs ystäväni laitoksella mainosti minulle Fysiikan sovellukset
teollisuudessa kurssia. Hän oli kuullut myös mahdollisesta harjoittelupaikasta ja lyöttäydyin
mukaan, kun hän lähti kyselemaan siitä tämän kurssin opettajalta. Kyseinen opettaja oli
Timosen Jussi, joka sanoi ensin, että tulkaapa pojat parin viikon päästä takaisin kysymään
uudestaan. Toisen kerran kysyttäessä hän nappasi valtavan paperipinon välistä yhden artikkelin
ja ojensi sen meille. Siinä puhuttiin kokeellisesta tutkimuksesta, jota tehtiin Tanskassa. Hän
käski meitä perehtymään asiaan ja selvittämään, pystyisikö samanlaista tutkimusta
toteuttamaan täällä ja millaisilla koejärjestelyillä. Näin sain kesätöitä yliopistolta sekä gradutyöni
aiheen.
Tutkimme työssä rajapintojen etenemistä epäjärjestyneessä aineessa. Erityisesti tutkimme
palorintaman etenemistä sytyttämällä paperiarkin reunan palamaan kytemällä. Kuvasimme ja
tallensimme rajapinnan etenemistä. Kuvista digisoitiin rajapinnan paikka ja

Projekti oli hyvin antoisa. Saimme itse suunnitella koejärjestelyn ja rakentaa sen myös aivan
itse. Pääsimme pajalla ihan oikeisiin hommiin. Työssä yhdistyi kuvausjärjestelmien ja
elektroniikan suunnittelu, sekä rakentaminen, numeriikka ja analyysi. Työssä pääsi siis
kokonaisvaltaisesti hyödyntämään oppimaansa käytännössä.

Kun olimme ystäväni kanssa olleet kesän töissä kokeellisen työmme
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parissa, vinkkasi opettaja meille tätä suuntausta. Lähdin siis suorittamaan soveltavan fysiikan
maisteriopintoja, joihin yhtenä opintokokonaisuutena tietotekniikan opintojen lisäksi kuului
paperinvalmistusteknologia.
Linjan kursseja järjestettiin eri puolilla Suomea, esim. osa järjestettiin Otaniemessä ja
Tampereella. Kursseja oli esim. tarjolla Metsolla paperikoneista, Otaniemessä oli ainakin
paperifysiikan kurssi ja Valkeakoskella pääsi tutustumaan paperikoneiden simulaatioihin, eli ne
olivat automaatiokursseja. Lisäksi tarjottiin henkilöstökoulutuskursseja. Linjalla haluttiin
erityisesti keskittyä teknologia osaamisen ja fysiikan tuntemisen yhdistämiseen.
Maisteriohjelmasta lähti kavereita työskentelemään esim. Spinnovalle, Metsolle ja VTT:lle.
Jatkoopinnoista uusiutuvan energian kautta opetustyöhön
Maisterinopintojen jälkeen lähdin jatkoopintoihin. Palkkani tuli aina milloin mistäkin, joskus
stipendistä, toisinaan apurahasta. Minulla oli myös tutkijakoulupaikka Paper science and
technology ohjelmassa, jota kutsuimme papsatiksi. Tutkikouluissa oli siihen aikaan porukkaa
hyvin eri puolilta Suomea, esim. Jyväskylästä, Oulusta, Åbö Akademiasta jne., hyvin erilaisilla
taustoilla. Mukana oli ainakin kemistejä, fyysikkoja ja diplomiinsinöörejä. Pääsin siis
työskentelemään moninaisessa työporukassa.
Väittelin vuonna 2003. Ensimmäisen artikkelin kirjoitin jo gradua tehdessäni. Väitöskirja viivästyi
hyvin tyypillisellä tavalla. Koska työtä, jota teimme, ei oltu aikaisemmin tehty näin suuressa
mittakaavassa, piti systeemiä koko ajan kehittää ja työstää. Tämän pohjalta meillä oli suuret
määrät dataa, jota piti analysoida. Parhaimman tuloksen saamiseksi, erilaisia
analysointimenetelmiä oli syytä testailla ja vertailla. Hyvin siis työlästä ja pitkäjänteisyyttä
vaativaa työtä.
Väikkärin ollessa valmis pohdin, mitäs nyt? Viekö suuntani postdociksi ulkomaille vai jäänkö
Suomeen. Tuohon aikaan uusiutuva energia alkoi olla iso juttu ja aiheen tutkimukseen ja
koulutukseen oli hyvin tarjolla EUrahoitusta. Jyväskyläänkin perustettiin uusiutuvan energian
ohjelma, johon pääsin tutkijaksi.Tutkimme ohjelmassa aurinkosähkön, tuulivoiman ja
bioenergian käyttöä Suomessa. Tutkimus oli todella soveltavaa eikä niinkään perustutkimusta,
johon olin aikaisemmin tottunut. Tutkimme erilaisten energiatuotantosysteemien yhdistelyä ja
toimintaa. Ensimmäisenä isona työnä lähdimme tekemään Viitasaaren ABC:lle uusiutuvan
energian järjestelmää, jossa yhdistettiin aurinkosähköä, järvilämpöä ja tuulivoimaa. Osa
järjestelmästä on edelleen paikallaan.
Työtehtäviini kuului myös opetusta, eli opetin
maisteriopiskelijoille uusiutuvan energian fysiikan
kursseja, kuten Teknillisen termodynamiikan kurssia.
Joskus olin vain mukana opettamassa, joskus
vastuussa koko kurssista. Koko ohjelma oli myös
englanninkielinen, joten kurssien opettaminen oli ikään
kuin tulikoe englannin kielestä. Pahimmillaan vedin 34
kurssia vuodessa. Mukaan tuli myös muuta hommaa.
Pari vuotta olin esim. Jyväskylän kansainvälisen
kesäkoulun järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.
Minulla oli myös muitakin luottamustehtäviä sekä
opinnäytetöiden ohjausta. Joskus saattoi olla 10
ohjattavaa samanaikaisesti.
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Tuuliturbiinin
asennus
Viitasaaren
ABC:lla 2004

sekä hanketoiminta päättyi. Tällöin
Jyväskylänkin uusiutuvan energian ohjelmaa alettiin ajaa alas. Siirryin silloin fysiikan laitokselle
pääsääntöisesti ja keskityin opettamisen kehityspuolelle.Tässä vaiheessa olin jo opettanut 56
vuotta, joten ajattelin, että ehkä siihen olisi hyvä hankkia jotain koulutustakin. Movi järjesti tuolloin
Teaching academy content through english opetusta henkilökunnalle. Hakeuduin siihen ja
sainkin paljon uusia ideoita ja ajatuksia fysiikan laitoksen opetuksen kehittämiseen.
Into lisäopintoihin heräsi myös. Lähdinkin suorittamaan ensin yliopistopedagogiikan perusopinnot
ja sitten sen pohjalta aikuiskouluttajan opintoja ja hankin opettajan pätevyyden. Sinänsä
huvittava juttu, että kun olin lukiossa, olin aivan varma, ettei minusta tule koskaan opettajaa.
Lukiosta päästyäni jätin valitsematta energiatekniikan opinnot. Siitä huolimatta päädyin
opettamaan energiatekniikkaa.
Ja nyt ollaankin sitten tässä. Opinto ja urakehitykseni ei ollut mitenkään lineaarinen tai selvä.
Kaikenlaista on tullut tehtyä, kun on kiinnostunut, tutkinut, syventynyt ja päättänyt lähteä
opiskelemaan enemmän. Lisäksi ns. hyppy tuntemattomaan on ollut toimiva taktiikka. Aikoinaan
ennen gradua, lähdin tekemään parin tietotekniikan opiskelijan kanssa matematiikan laitoksen
nettisivuja. Silloin perehdyin ohjelmistoihin ja verkkosivujen rakentamiseen. Oli hyvin lähellä,
etten vaihtanut tietotekniikalle. Kesätyömahdollisuus ja kiinnostava graduprojekti piti minut
fysiikalla. Jos en olisi lähtenyt kaverin kanssa kyselemään projektista, voisi urani suunta olla
hyvin erilainen.
Parhaita muistoja opintoajoista
Isobaari ja sen toiminta on jäänyt mieleen, ehkä päällimmäisimpänä erilaiset ekskursiot.
Pääsimme käymään tutustumassa Olkiluotoon, sekä puolustusvoimien tutkimuslaitokseen
Ylöjärvellä. Olin myös eräässä vaiheessa Isobaarin puheenjohtaja. Isobaarin toiminnan
aktiivisuus oli aaltoilevaa. Hiljasempana hetkenä pari ystävääni alkoivat herättelemään toimintaa
ja lähdin siihen sitten mukaan. Hallituksessa olin mukana pari vuotta, kunnes sain siirrettyä
hommani ja vastuuni eteenpäin muille. Hallitustoiminta oli mukavaa hommaa, mutta myös
väsyttävää kaiken muun ohessa.
Kuitenkin eniten opiskeluajoista on jäänyt mieleen se, miten kokoonnuimme aina kaverin luo
tekemään demoja ja harjoitustehtäviä. Tehtäviä väännettiin puolille öin ja no tulihan siinä
puhuttua aina kaikkea aivan muutakin ja puuhasteltua kaikkea kivaa. Opiskeluajoista tärkeinä
muistan kaveriporukan, hyvän hengen ja yhdessä tekemisen meiningin.
Miten opiskelijaelämä on muuttunut
Monella tavoin opiskelijaelämä on edelleen
hyvin samanlaista. On edelleen Kauppakadun ja
Hämeenkadun approa, ynnä muita perinteisiä
tapahtumia. Tapahtumat vaihtavat toki nimiään,
mutta oleellinen ajatus on edelleen sama. Eräs
tapahtuma, joka minulle on jäänyt mieleen,
mutta jota ei enää ole, on Kortepohjassa
järjestetty Olvijuoksu. Tapahtuma oli iso
häppeninki Kortepohjassa ja pääsponsorina
toimi tietysti Olvi.
Isobaarin Cooperin paritesti 8.12.1999

Jos jotain eroa opiskeluun pohdin, niin minun
aikanani ei niin paljon seurattu ja stressattu valmistumista ja sitä, missä aikataulussa se
tapahtuu. Opiskeluoikeus oli elinikäinen ja opintoja pystyi jatkamaan niin kauan kuin halusi.
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Kynnys vaihtaa opintojen suuntaa oli myös matalampi. Oli helpompi kokeilla eri suuntauksia ja
aloja sekä lähteä vaihtamaan opintojen painopistettä.
Kerro hieman nykyisestä työstäsi
Työni keskittyy opetuksen kehittämiseen, artikkeleiden kirjoittamiseen ja tutkimukseen.
Opetuksen kehittämisen ryhmässä pohdimme ja vertailemme tämän hetkisiä metodeja ja miten
niitä voitaisiin uudistaa ja kehittää. Urani varrelta minulla on paljon asiantuntijatietoa fysiikasta ja
sen opettamisesta. Välillä onkin hankkeita, joissa olen mukana tai minulle annetaan
luottamustehtäviä yliopiston opetuksen kehittämisen saralla. Esim. kun viestintä ja kieliopintoja
uusittiin, olin mukana kielikeskuksen toimikunnassa ja laitoksen yhteyshenkilö siihen suuntaan.
Lisäksi olen vastuussa fysiikan laitoksen työosastosta. Työosaston uudistamisen
suunnitteluvaihe on juuri nyt käynnissä. Pohdimme tarvittavia puitteita, sekä mihin suuntaan
laboratoriotyöskentelyn opintoja haluttaisiin viedä. Mietimme, mitkä ovat nykyajan
laboratoriatyöskentelyn osaamistavoitteet fysiikan opinnoissa ja osaamisen työelämätarve.
Sitten edessä on rakenteiden tarkempaa suunnittelua ja miten labraopintoja yhdistetään muihin
opintoihin.
Iso osa työpäivästäni menee sähköpostien läpikäymiseen, niihin vastaamiseen ja työosaston
viestien lukemiseen. Seuraan myös opiskelijoiden opintojen etenemistä ja järjestän HOPS
tapaamisia. Kursseja, joita vedän tällä hetkellä, ovat Fyysikon maailmanviiva, Laboratoriotöiden
perusteet sekä Kandikurssi, joihin menee iso pala työpäivästä.
Työni on siis todella paljon ihmisten kanssa toimimista. Pidänkin siitä, että pääsen
työskentelemään opiskelijoiden kanssa, ja parasta antia on, kun pystyy auttamaan ja koetaan
ahaaelämys ongelman suhteen, että näin tässä kannattaa toimia.
Terveisiä opiskelijoille
Ottakaa rohkeasti yhteyttä jos fysiikan opinnoissa jokin mietityttää, varsinkin nyt kun voi jo nähdä
ja keskustella paikan päällä!
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ALUMNI
PALSTA
Nimi: Hanna Salonen
Ikä: 47
Kotikoti ja nykykoti: Alajärvi ja Seinäjoki
Opiskelujan aloitusvuosi, paikka sekä pääaine: 1992, Jyväskylä, matematiikka
Työpaikka: Oiwa Solutions Oy:n toimitusjohtaja
Vapaaaika: Polkujuoksu, mökkeily, maalaus, lukupiiri
Toteemieläin: Kotka
Miksi päädyit opiskelemaan matematiikkaa Jyväskylään?
Aluksi aioin pitää välivuoden ja sen jälkeen hakea kauppakorkeaan. En kuitenkaan tiennyt, mitä
olisin välivuoden tehnyt, joten viime tingassa (viimeisenä hakupäivänä :D) hain suoraan
papereilla lukemaan matematiikkaa Jyväskylään, missä ajattelin olla ainakin vuoden.
Jyväskylään oli Alajärveltä suora bussiyhteys, ja se tuntui sopivan kokoiselta paikalta. Opinnot,
paikka ja ystävät olivat niin mahtavia, ettei tullut mieleenkään enää vaihtaa alaa.
Kerro enemmän opintopolustasi.
Matematiikan sivuaineeksi otin fysiikan, josta luin vain perusopinnot. Tietotekniikasta en tuohon
aikaan tiennyt juuri mitään eikä juuri kellään ollut tietokonetta. Rohkaistuin kuitenkin ottamaan
tietotekniikan kursseja, jotka osoittautuivat niin mukaviksi, että siitä tuli pääsivuaineeni.
Suuntauduin aineenopettajaksi, joten opintoihini kuului myös kasvatustieteiden opintoja.
Opintojen välissä pidin yhden välivuoden, jolloin olin osan aikaa Yhdysvalloissa Au Pairina sekä
loppuajan töissä Helsingissä.
Parhaita muistoja opiskeluvuosista
Opiskelu matematiikan laitoksella yllätti täysin. Nautin opintojen vapaudesta mutta myös sen
haasteista. Opinnot eivät olleetkaan pänttäämistä vaan haastoivat ajattelua ja
ongelmanratkaisukykyä. Siitä olen aina nauttinut. Meitä oli tyttöporukka, joka kokoontui
vähintään kerran viikossa toistemme luona ratkomaan yhdessä matematiikan tehtäviä. Vapaa
aikana harrastin liikuntaa ja kavereiden kanssa hengailua. Hemmarissa kävimme usein
pelaamassa ja istumassa iltaa. Myös yökerhojen tanssilattioita tuli kulutettua. Opettajista on
jäänyt mieleen mm. Pekka Koskela, jonka kanssa juttelimme maailman menosta kerran jopa
olusen äärellä. Petri Juutinen oli samaan aikaan kanssani opiskelemassa enkä ihmettele, että
hän on tällä hetkellä matematiikan professorina. Vesa Lappalainen teki ohjelmoinnista
ymmärrettävää ja oli helposti lähestyttävä opettaja, jolta saattoi aina kysyä neuvoa.
Miten opiskelijaelämä ja opiskelu on muuttunut sinun näkökulmastasi
Vaikka luin tietotekniikkaa, oli silloin harvinaista omistaa oma kone. Ne olivat todella kalliita ja
oman koneen sain vasta opiskelujen loppuaikana. Työt tehtiinkin pääsääntöisesti yliopiston
koneilla ja tallennettiin korpulle. Pääohjelmointikieli oli C++. Vaikka tietotekniikka kehittyy ja tulee
uusia työkaluja ja kieliä, niin ideologia on kuitenkin sama. Jos ongelmanratkaisukykyä löytyy, ei
ole väliä, mitä kieltä tai välinettä on opiskellut. Soveltaminen ja uuden asian nopea
sisäistäminen on kaiken a ja o. Korona on rajoittanut opiskelijaelämää, mistä olen tosi surullinen.
Parasta antia opinnoissa oli kuitenkin se yhteisöllisyys niin opinnoissa kuin vapaaajallakin.
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Kerro vähän omasta työstä ja urasta:
Valmistuin 1998 ja pääsin heti matematiikan opettajan sijaiseksi yläasteelle. Opettajana ehdin
toimia vuoden, kun jäin äitiyslomalle. Tämän jälkeen hain ohjelmistosuunnittelijaksi juuri
perustettuun ohjelmistoyritykseen Similaniin vuonna 2000. Ohjelmoin Lotus Notesilla, mitä en
ollut ikinä nähnytkään. Se oli siihen aikaan useassa isossa yrityksessä käytössä. Melko pian
sain yhä enemmän vastuuta ja määrittelin töitä itsenäisesti asiakkaiden kanssa ja lopulta tittelini
muuttuikin projektipäälliköksi. Silti koodasin itsekin koko ajan. Asiakkainani oli mm. Atria, UPM,
Metso, Ruukki jne. Atrialle tein mm. heidän HRjärjestelmiään ja UPM:lle mm. kansainvälisesti
käytössä olleen matkalaskujärjestelmän. 2003 ja 2005 olin jälleen äitiyslomalla. Kohta palattuani
Lotus Notes oli jäämässä historiaan ja opiskelin töissä tietovarastointia, mitä teimme Atrialle.
Jossain kohtaa minusta tuli tiimin vetäjä, mutta edelleen myös koodasin. 2015 osa tiimiläisistäni
vaihtoi firmaa Jyväskyläläiseen Inpulse Works Oy:hyn, jonka sivutoimipaikka oli Seinäjoella.
Siellä sain BIliiketoiminnan vetovastuun ja tiimini kasvoi parissa vuodessa 15 henkeen. Opin
samalla paljon myymisestä, budjetoinnista ym. hallinnosta ja rohkeuteni ottaa vastuuta lisääntyi.
Kun Inpulse myytiin Solteqille, päätimme Juhan, nykyisen mieheni, kanssa perustaa oman
yrityksen. Oiwa Solutions Oy aloitti joulukuussa 2017 ja nyt meitä on jo 24 henkeä ja toimipisteet
Seinäjoella ja Jyväskylässä. Osa työskentelee etänä ympäri Suomen. Myös asiakkaita on ympäri
Suomen, sekä yrityksiä että julkishallintoa. Kasvu on vain kiihtynyt ja tänä vuonna
liikevaihtomme melkein tuplaantuu. Suurin asiakkaamme on edelleen Atria, joka on kulkenut
kanssamme koko urani ajan. Kumppanuus, se että olemme asiakkaan kanssa samalla puolen
pöytää, onkin se mihin pyrimme ja mistä meitä kiitetään. Muita asiakkaitamme ovat esim. Luja,
Epec, Fresh Servant, Jyväskylän kaupunki, JYTE sekä Kirkkohallitus.
Jyväskylän yhteistoimintaalueen terveyskeskuksille olemme kehittäneet ns. Laatupankin, missä
lääkärit näkevät nopeasti huonossa hoitotasapainossa olevat ja voivat pyytää kontrollikäynnille.
Tämä on kehittäjälääkäri Aapo Tahkolan mukaan säästänyt jopa ihmishenkiä. Olemme auttaneet
yrityksiä mm. pienentämään hävikkiä, parantamaan toimitusvarmuutta, nopeuttamaan tuotteiden
läpimenoaikoja ja helpottamaan päätöksentekoa automaattisesti päivittyvillä raporteilla.
Työllämme on merkitystä.
Yrittäjänä hienointa on vapaus toteuttaa itseään, toisaalta välillä vastuu toki myös painaa.
Toimenkuvani toimitusjohtajana on todella laaja. Aluksi jopa koodasin ja edelleen vedän paria
projektia. Pääosa ajastani menee kuitenkin uusasiakashankintaan, henkilöstöjohtamiseen ja
yleiseen hallintoon. Jokainen päiväni on erilainen. Se saattaa alkaa kävelypalaverilla oiwalaisen
kanssa, jonka jälkeen jatkan töitä joko etänä tai toimistolla. Päivään kuuluu yleensä
asiakaspalavereita, verkostoitumista, rekrytointihaastatteluja sekä muiden oiwien apuna oloa.
Terveisiä opiskelijoille:
Tärkein pääoma, mitä opinnoistani sain, on ongelmanratkaisukyky. Kaiken muun voi oppia
työelämässä. Myös nöyryys (ei nöyristely) on hyvä ominaisuus. Parhaimmat asiantuntijat
tietävät, miten vähän he todellisuudessa tietävät. Vaikka itse koodia väännettäisiinkin yksin, on
jokainen projekti tiimityötä. Kysy rohkeasti neuvoa ja ole aina valmis neuvomaan myös muita.
Me Oiwalla haemme jatkuvasti sekä harjoittelijoita, opinnäytetyöntekijöitä että työntekijöitä.
Harjoittelijoille meillä on opintopolku sekä perehdyttäjä, jolta voi aina kysyä neuvoa. Tänäkin
vuonna kolme henkilöä on työllistynyt meillä harjoittelun jälkeen. Ota rohkeasti minuun yhteyttä!
Soita 0444806619 tai meilaa hanna.salonen@oiwasolutions.fi.
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YNNÄN JÄSENEDUT
Tässä on koonti Ynnän jäsenille tämänhetkiset jäsenedut, joita voit odottaa Ynnän jäsentarraa
vilauttamalla yhteistyökumppanien luona. Muistakaahan, että vaikka tässä on Ynnän jäsenten
edut, niin on paljon yleisiä opiskelijaetuja, joita saa kun näyttää vain opiskelijakorttia, joten
koskaan ei haittaa kysyä etujen perään. Jatkossa voitte tarkistaa Ynnän jäseneduista
ajankohtaiset jäsenedut!
R
Club Escape
Ilmainen sisäänpääsy Escapeen perjantaisin ja lauantaisin ennen kello 24.00. (Ei erikois ja
pyhäiltoina) ikärajojen puitteissa.
Perjantaisin ikäraja Ynnän jäsenille K18 (K20 sijaan).
Alennetut hinnat (tapahtumissa) hanajuomista (3€), vaihtuvasta drinkistä (3.5€), mustikka,
salmari, ja fisushoteista (2.5€) sekä isosta limusta (2,3€).
Karaoke Pub Resina
Alennetut hinnat juomista sunnuntaista torstaihin:
Iso karhu III 5€
Somersby sidut 5€
Lonkerot 5€
Crowmoor 5€
Laku/salmari/fisu/minttu twist shotit 3,5€
Ilmainen sisäänpääsy Ynnän tapahtumissa Ynnän tarralla.
P
Parturi Darban
Hiustenleikkaus 15€  Ynnän jäsenille joka 8. leikkaus ilmaiseksi (normaalisti joka 10.)
Parturi Konehuone
Hiustenleikkaus 20€ (norm. 25€)
Tuotteet, värjäykset ja partatyöt 10%
V
Boulderpaja
Viiden kerran sarjakortti boulderointiin 35€ (sis. kenkävuokran)
Kertamaksu 8€ (sis. kenkävuokran)
Superfutis
Maanantaitorstain yhden tunnin pelivaraukset hintaan 220€ (ei sisällä mahdollista
kenttävarausmaksua). Hinta normaalisti 280€
Uusista jäseneduista ilmoitetaan sähköpostitse sekä päivitetään Ynnän sivuille.
Mukavaa loppuvuotta toivottaen,
Ynnän yritysvastaava
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YNNÄN HOROSKOOPPI
Pseudotieteet pöytään ja menoks!

Skorpioni (23.10.  22.11.)
Työ/Opiskelu
Työskentelysi on sujunut oikein hyvin viime
aikoina. Jatka samaa rataa!
Raha
Rahaasiasi ovat suunnanneet taas
huonompaan suuntaan ja olet ehkä alkanut
velkaantua. Sinun on otettava itseäsi niskasta
kiinni, että saat asiasi kuntoon.
Terveys
Terveytesi on nyt paremmassa tilassa kuin
hetkeen. Jatka samaan malliin!
Onni
Huono onnesi on jatkunut pitkään, mutta
viimeinkin suunta parempaan on edessä.
Ihmissuhteet
Ihmissuhteesi ovat ehkä kärsineet toimiesi
takia. Ota askel taaksepäin ja pohdi, miten
voisit parantaa tilannetta.

asioiden takia. Pyri olemaan joustava, niin
pärjäät kyllä muutosten keskellä.
Raha
Takaiskut ovat nyt onneksi takanapäin, ja
taloudellinen tilanteesi tulee paranemaan.
Terveys
Terveyttäsi on saatettu koetella viime aikoina,
mutta nyt suunta on taas ylöspäin. Muista
kuitenkin pitää huolta itsestäsi jatkossakin!
Onni
Olet päässyt irti epäonnen kierteestä, ja onnesi
on nyt paremmalla tolalla.
Ihmissuhteet
Olet huolehtinut ihmissuhteistasi paremmin
viime aikoina, ja se myöskin näkyy. Jatka
samaan malliin!

Vesimies (22.1.  20.2.)
Työ/Opiskelu
Nyt kun lähityöskentely on alkanut lisääntyä ja
Jousimies (23.11.  22.12.)
olet päässyt näkemään muita ihmisiä
Työ/Opiskelu
enemmän, olet päässyt taas työskentelyn
Vaikka työskentely ei välttämättä ole ollutkaan
makuun. Kun pidät huolta siitä, ettet yrität tehdä
nyt yhtä hauskaa kuin aikaisemmin, olet silti
liikaa kerralla, pärjäät varmasti oikein hyvin tänä
tehnyt paljon töitä. Muista ottaa taukoja aina
lukuvuonna.
välillä!
Raha
Raha
Taloutesi on kunnossa eikä tilanteelle näy
Olet selvinnyt taloudellisista takaiskuista
muutosta lähiaikoina.
yllättävän hyvin. Jatka samaan malliin!
Terveys
Terveys
Olet ollut varomattomampi terveytesi kanssa,
Terveytesi on ottanut stressin takia takapakkia
kuin sinun olisi syytä olla. Huolehdithan
viime aikoina. Koeta pitää parempaa huolta
itsestäsi myös sitten, kun rajoitukset vähenevät!
itsestäsi!
Onni
Onni
Sinulla on ollut viime aikoina huonoa onnea,
Onnesi on ollut viime aikoina heikohkoa, ja
mutta valo tunnelin päässä on päivä päivältä
valitettavasti suunta ei ole vaihtumassa vielä.
lähempänä.
Ihmissuhteet
Ihmissuhteet
Olet ollut suuresti läheistesi tukena viime
Ihmissuhteesi ovat saattaneet huonontua siksi,
aikoina, mutta olet jättänyt oman hyvinvointisi
että olet ollut kovin kärkäs puolustamaan omia
takaalalle ja joku voi olla huolissaan.
mielipiteitäsi. Muista myös kuunnella muita,
Muistathan kuunnella, kun joku ilmaisee
vaikket olisikaan samaa mieltä heidän
huolensa sinun vointisi puolesta.
kanssaan!
Kauris (23.12.  21.1.)
Kalat (21.2.  21.3.)
Työ/Opiskelu
Työ/Opiskelu
Nyt kun etäilystä ollaan siirtymässä pois, tunnet
Et ehkä ole panostanut työskentelyyn niin
taas pakkasi sekoittuvan jatkuvasti muuttuvie
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paljon, kuin sinun olisi pitänyt. Muista pitää
levon ja työn tasapaino kunnossa siten, että
saat työsi myöskin tehtyä!
Raha
Taloutesi vakaa pohja on pysynyt vakaana, eikä
se tule järkkymään pitkään aikaan.
Terveys
Huoli omasta terveydestä saattaa yhä painaa
sinua, vaikka muu maailma siirtyy koko ajan
huolettomaampaan suuntaan. Muista pitää
kohtuus huoliesi kanssa.
Onni
Onnesi on saattanut olla viime aikoina
vaihtelevaa. Se tulee kuitenkin tasaantumaan
pian.
Ihmissuhteet
Ihmissuhteesi ovat alkaneet parantua siitä, mitä
ne ovat aikaisemmin olleet. Jatka samaan
malliin!

riskin tautien leviämisestä. Pidä huolta
käsihygieniasta!
Onni
Huono onnesi on viimeinkin kääntymässä
parempaan suuntaan.
Ihmissuhteet
Olet pyrkinyt parantamaan ihmissuhteitasi
viime aikoina, mutta et ole varma, onko siitä
ollut apua. Jatka yrittämistä; ihmissuhteet
vaativat aikaa ja vaivaa.

Kaksoset (22.5.  21.6.)
Työ/Opiskelu
Uuden lukuvuoden alettua olet löytänyt uusia
haasteita ja oppimistilaisuuksia. Muista
kuitenkin myöskin lepo!
Raha
Rahaasiasi ovat pysyneet hallussa viime
aikoina, mutta edessäsi saattaa olla
taloudellinen takaisku.
Oinas (22.3.  21.4.)
Terveys
Työ/Opiskelu
Olet pitänyt huolta terveydestäsi parhaasi
Olet koettanut tsempata työskentelysi kanssa, mukaan, mutta nyt edessä saattaa olla
vaikka keskittyminen onkin voinut olla välillä
sairastuminen.
vaikeaa. Jatka samaan malliin!
Onni
Raha
Onnesi on ollut vaihtelevaa viime aikoina, eikä
Rahaasiasi ovat hyvällä mallilla juuri nyt.
heilurimaiselle vaihtelulle ole vielä muutosta
Muista pysyä kohtuuden rajoissa!
näkyvissä.
Terveys
Ihmissuhteet
Kesä on palauttanut energiavarastosi ja tunnet Vaikka etä ja lähiopiskelun yhdistelmä onkin
ehkä olevasi elämäsi kunnossa.
sotkenut hyväksi todettuja kuvioitasi, olet
Onni
onnistunut pitämään yhteyttä myöskin niihin,
Onnesi saattaa olla kääntymässä johonkin
jotka pitävät kasvokkaiset ihmiskontaktit
suuntaan.
minimissään. Kun lähiopetusta tulee lisää,
Ihmissuhteet
muista pitää yhteyttä etäilijöihin jatkossakin!
Pandemian edetessä olet pyrkinyt pitämään
ihmissuhteistasi huolta. Pyri siihen jatkossakin! Rapu (22.6.  22.7.)
Työ/Opiskelu
Härkä (22.4.  21.5.)
Työn ja vapaaajan tasapainosi on parantunut
Työ/Opiskelu
viime aikoina, vaikka ei välttämättä tuntuisikaan
Et ehkä ole saanut haluamiasi tuloksia muiden siltä. Muista olla ottamatta liikaa töitä itsellesi!
kanssa työskennellessä, mutta ainakin omalta Raha
osaltasi sinulla on homma hanskassa  ja
Olet ehkä ollut viime aikoina huolissasi
hanska myöskin tallessa!
taloudellisesta pärjäämisestäsi. Hae apua
Raha
ajoissa äläkä jätä asioita viime tinkaan!
Olet pyrkinyt saamaan rahaasiasi paremmalle Terveys
mallille. Olet silti saattanut sortua
Terveytesi ei välttämättä ole ollut
heräteostoksiin. Muista pysyä budjetissa!
parhaimmillaan viime viikkoina, mutta pahin on
Terveys
jo ohi. Muista pitää huolta itsestäsi!
Lähiopetukseen palaaminen tuo mukanaan
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Onni
Onnesi on ehkä heittelehtinyt, mutta suunta on
taas ylöspäin.
Ihmissuhteet
Pandemiatilanteen muuttuessa myöskin
ihmissuhteesi ovat muuttuneet. Vaikka
saatatkin tavata uusia ihmisiä, muista pitää
yhteyttä myös vanhoihin ystäviisi!
Leijona (23.7.  22.8.)
Työ/Opiskelu
Työsi ovat sujuneet yllättävän hyvin. Yllättäviä
takaiskuja työn ja opiskelun saralla saattaa
tosin olla tulossa, joten muista pysyä tilanteen
tasalla.
Raha
Taloutesi on ollut viime aikoina paremmalla
mallilla. Jatka samaan malliin!
Terveys
Olet voinut paremmin kuin hetkeen. Muista
kuitenkin yhä pitää huolta omasta
terveydestäsi!
Onni
Onnesi on ollut tasaista jonkin aikaa, mutta nyt
näkyvissä on muutos alaspäin. Pidä varasi!
Ihmissuhteet
Olet pyrkinyt kuuntelemaan läheisiäsi
paremmin viime aikoina, mutta se on ehkä
saattanut tuntua hankalalta. Älä kuitenkaan
luovuta; vaivannäkösi palkitaan kyllä.

Raha
Rahaasiasi ovat kunnossa, mutta tulossa
saattaa olla taloudellinen takaisku.
Terveys
Syysflunssa saattaa koetella terveyttäsi
tulevina viikkoina, mikäli olet tähän asti
onnistunut välttymään siltä. Muista pitää huolta
käsihygieniasta!
Onni
Onnesi on tasaantunut viime kuukausien
aaltoilusta, ja näillä näkymillä tulee pysymään
tasaisena jonkin aikaa.
Ihmissuhteet
Olet etääntynyt läheisistäsi hieman. Muistathan
pitää yhteyttä muihin ihmisiin!

Vaaka (23.9.  22.10.)
Työ/Opiskelu
Työsi määrä on kasvanut odotettua enemmän
syksyn alettua. Muista myöskin levätä välillä,
ettet pala loppuun!
Raha
Taloutesi on vallan hyvällä mallilla eikä tällä
hetkellä muutosta suuntaan taikka toiseen ole
näkyvissä.
Terveys
Pandemiasta huolimatta olet onnistunut
pysymään terveenä. Muista jatkossakin pitää
huoli hyvinvoinnistasi!
Onni
Sinulla on saattanut olla viime aikoina huonoa
onnea. Suunta on nyt kuitenkin taas
Neitsyt (23.8.  22.9.)
parempaan päin.
Työ/Opiskelu
Ryhmätyöskentelysi on voinut kärsiä siitä, että Ihmissuhteet
Ihmissuhteesi ovat saattaneet kärsiä
muut eivät yllä perfektionismisi tasolle. Pyri
työtaakastasi. Muistathan huolehtia
olemaan jyräämättä muita, kun teet töitä
ihmissuhteistasi, etteivät ne rapistu kokonaan!
heidän kanssa.
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LOIMUN TERVEHDYS
Moi Ynnä!
Kesälomat, kesätyöt sekä harjoittelut ovat takana ja syksyäkin on kerennyt kulua jo rutkasti.
Tämän lisäksi myös uudet opiskelijat ovat jälleen saapuneet kampuksille. Tervetuloa
opiskelemaan Jyväskylään myös meidän loimulaisten puolesta!
Olet sitten 2021 fuksi tai vanhempi opiskelija, niin tämä syksy on ollut meille kaikille merkittävä,
olemme nimittäin päässeet lähemmäs normaalimpaa opiskelijaelämää. Opiskelu on
palautumassa hiljalleen takaisin lähiopetukseen ja myös opiskelijatapahtumia on pystytty
järjestämään paikan päällä. Me Loimussa tuemme kaikkien loimulaisten alojen ainejärjestöjä
Jyväskylässä, niin myös Ynnän toimintaa erilaisin tavoin, kuten tukemalla haalarihankintojanne
sekä erilaisia yritys ja työelämäexcursuioita. Tämän lisäksi paikallinen opiskelijayhdistyksemme
järjestää yhdessä Ynnän kanssa tapahtumia, kuten työelämätilaisuuksia, jossa jäsenistö pääsee
tutustumaan puhujien erilaisiin työuriin sekä verkostoitumaan Jyväskylästä valmistuneiden
alumnien kanssa. Meidän missiomme onkin auttaa opiskelijoita kohti työelämää erilaisten
koulutusten ja tapahtumien avulla.
Tämän lisäksi Loimun kautta saa myös turvaa opiskelijasyksyn kohelluksiin. Syksy onkin usein
aktiivista aikaa, joka ilmeneekin tapahtumien sekä erilaisten ruskareissujen muodossa. Tällöin
on luonnollista, että myös sattuu ja tapahtuu. Olethan jo huolehtinut oman tonttisi kuntoon ja
hoitanut itsellesi asianmukaiset vakuutukset turvaamaan selustasi vahingon varalle? Jos et, niin
ei hätää: liittymällä Loimun jäseneksi jo opiskelijana saat käyttöösi täysin samat edut, kuin
työelämässä olevilla loimulaisilla. Tähän kuuluvat myös merkittävät vakuutusedut. Talven
lähestyessä ajankohtaiseksi nousevat myös erilaiset laskettelu, hiihto ja muut mökkireissut.
Eipä ehkä ensimmäisenä arvaisi, mutta meille loimulaisille nämäkin reissut järjestyvät
edullisemmin ja Loimu onkin syytä pitää mielessä mökkivarauksia ja reissusuunnitelmia
tehdessä. Kannattaa tutustua samalla muihinkin Loimun etuihin ja palveluihin ja liittyä
opiskelijajäseneksemme.
Ylistöllä sekä Jyväskylässä ylipäätään, toimii myös Loimun Jyväskylän kampuspromoottori
(minä), johon voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa Loimuun liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.
Lisäksi meitä kannattaa tulla moikkaamaan ständeille, jossa tarjoamme kahvia, teetä sekä
milloin mitäkin leivottuja herkkuja.
Meidän Jyväskyläläisten paikallista loimutoimintaa pääsee seuraamaan Instagramissa, mikä
onkin paras tapa saada tietoa meidän toiminnastamme sekä tulevista tapahtumista. Nyt
kannattaakin ottaa Instagramissa Ynnä ry:n lisäksi Loimun opiskelijat  Jyväskylä seurantaan!
Hyvää syksyä ja pysykää terveinä!
Jyväskylän kampuspromoottori
Joni Tervo
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PUUHANURKKAUS
PULMA 2

PULMA 1

PULMA 3
Miten fyysikot ehtivät Mattilanniemeen luennolle ennen Ylistön sillan sortumista?
Apua, fyysikot ovat pulassa! Ylistön silta on sortumassa Jyväskylän Rallien aiheuttaman
maanjäristyksen takia.
Fyysikoiden pitäisi ylittää silta ennen kuin on liian myöhäistä. Aikaa on tasan 17 minuuttia.
Silta ei kuitenkaan kestä kuin kaksi ihmistä kerrallaan. Lisäksi kaikki fyysikot eivät pysty
liikkumaan yhtä nopeasti.
Maanjäristys on katkaissut sähköt ja fyysikoilla on vain yksi lyhty Jyväskylän pimeässä illassa,
jonka on oltava aina mukana vaarallista siltaa ylittäessä.
Enniltä menee sillan ylittämiseen minuutti.
Eetu ylittää sen kahdessa minuutissa.
Philson käyttää sillan ylittämiseen viisi minuuttia.
Hennan liikkuminen on keppien vuoksi hidasta ja häneltä menee sillan ylittämiseen 10
minuuttia.
Missä järjestyksessä heidän kannattaa ylittää silta, jotta kaikki ehtivät turvaan ennen sillan
sortumista?
Osaatko päätellä miten kaikki ehtivät luennolle ajoissa?
YNNÄ SUDOKU
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FUKSIVASTAAVAN TERVEHDYS
Moikka!
Ja tervetuloa Kännylehden upouuden fuksiosion pariin.
Idea fuksiosiosta oli mukana Kännyn suunnittelun
alkuajoista lähtien mutta muuttui paljon matkan varrella.
Osiota on rakennettu ajatuksella, että mitä olisimme itse
halunneet tietää fuksivuonna. Ehkäpä siis tämän osion
ansiosta teidän ei tarvitse oppia samoja asiota kantapään
kautta kuin meidän!

Enni Rajala, Fuksivastaava

Erityisesti Tunne Jyväskyläsi sekä Fuksin talousopas osiot syntyivät tällä ajatuksella. Moni
muuttaa Jyväskylään ulkopaikkakunnalta, jolloin ei tiedä paljoakaan esimerkiksi
harrastusmahdollisuuksista uudessa kaupungissa. Kelan nettisivut taas voivat tuntua
loputtomalta suolta, koska infoa siellä on niin paljon. Talousoppaaseen olemmekin siis koonneet
tiivistelmän kaikista opiskelijan saamista eduista sekä vinkkejä myös arjen hallintaan.
Pitkään jatkunut koronatilanne perui valitettavasti monia perinteikkäitä ja vähemmän
perinteikkäitä tapahtumia orientaatioviikolta. Vaikka nyt lähiaikoina ollaan taas päästy
tapahtumien pariin, halusimme huomioida tämän jollain tavalla Kännyssä. Tästä syntyikin idea
perinteikkään Matlubaarikierroksen korvaavasta baaribingosta. Baaribingon tarkoitus on esitellä
teille fukseille Jyväskylän baaritarjontaa sekä baareista löytyviä erilaisia aktiviteetteja. Bingon
joukosta löytyy varmasti jokaiselle se oma tuleva kantapaikka (Escin ohella tietenkin).
Toivon, että fuksiosio on teidänkin mielestä onnistunut ja sieltä löytyy jokaiselle jotain lukemista
ja uutta tietoa. Myös tapahtumat pyörivät normaalisti loppuvuoden, joten toivottavasti tavataan
sielläkin. Ainakaan parempia pikkujouluja ei kannata jättää välistä, sillä siellä selviää kauan
odotettu tieto siitä, kuka voittikaan fuksiaiset.
Terkuin
Enni Rajala, Fuksivastaava
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KOPO
PALSTA
Me Ynnän kopovastaavat olemme pohtineet paljon, miten meidän fukseillamme oikein menee
tällä hetkellä ja siksipä keräsimmekin tällaisen hieman humoristisen listauksen asioista, joita
olette mahdollisesti tehneet oman fuksisyksynne aikana. Ruksi alta ne kohdat, jotka osuvat juuri
sinuun.
FUKSISYKSYN CHECKLIST:

Hyvää fuksivuoden jatkoa, kopomiekkaisin terveisin Ynnän kopot!

23

Jyri Kohvakka,

Sara Peltoluhta,

Fysiikan

Matematiikan

kopovastaava

kopovastaava

SOPO
PALSTA
Talvi lähestyy jo pikaista vauhtia, mutta vielä on aikaa miettiä hyvinvointia. Tuntuuko siltä, että et
tiedä, miten edistäisit hyvinvointiasi, vai kuormittaako itseäsi liikaa opinnot, etkä tiedä miten
lähestyä tilannetta? Tämän kerran kohdistamme sopoosuuden Kännyssä antamaan ehdotuksia
teidän itsenne tutkimiseen.
Oman hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää tiedostaa, mikä on hyvin ja mitä kehitettävää itsellä
olisi elämän eri alueilla. Tämä osaa olla välillä hankalaa, ja siksi me sopot olemme kehittäneet
tehtävän, jonka avulla voi pohtia ja arvioida omaa elämäntilannettaan. Alle on listattu
kategorioita. Kirjoita jokaisesta vähintään 3 asiaa, jotka ovat hyvin omassa elämässäsi, ja 3
kehitettävää asiaa ja miten niitä voisi parantaa.
 Vapaaaika
 Rahatilanne
 Kodin siisteys ja viihtyisyys
 Opintojen eteneminen
 Liikunta
 Terveys
 Sosiaaliset kontaktit
 Ruoan monipuolisuus
Kun olet saanut tehtävän valmiiksi, valitse kehitettävistä asioista 3, jotka asetat tavoitteeksi
tulevaan.
Hyvää loppuvuotta toivottaen, Ynnän sopot!
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Tomi Haapamäki,

Sara Peltoluhta,

Sopovastaava

Sopovastaava

TUNNE JYVÄSKYLÄSI
KULTTUURI JA VIIHDE
Jyväskylän taidemuseossa on tänä talvena vaihtuvana näyttelynä Yrjö Saarisen Värinäkyjä.
Taidemuseoon pääsee alle 24vuotiaat ilmaiseksi ja perjantaisin se on ilmainen kaikille.
Harjun Vesilinnassa sijaitsee myös ilmainen näkötorni sekä luonnontieteellinen museo.
Näkötornista on upeat näkymät harjun päältä Jyväskylän ylle ja sieltä soitetaan myös kesäisin
kaupungilla kuultava iltasoitto.
Ilokivellä JYY ja Ilokivi Venue tarjoavat tänäkin syksynä viikoittain elokuvanäytöksiä halvoin
hinnoin. Marraskuussa nähdään muun muassa Paluu tulevaisuuteen trilogia
kokonaisuudessaan, Army of Darkness sekä Titanic. Mukaan mahtuu myös 15.11. pidettävä
Harry Potter maratoni, jonka aikana katsotaan kaikki kahdeksan elokuvaa  putkeen. Ilokiven
elokuviin lippuja voit ostaa kännykkään ladattavan Kide app sovelluksen kautta.
Perinteisesti syksyisin Matluainejärjestöt ovat järjestäneet Baarikierroksen, jossa tutustutaan
Jyväskylän anniskeluravintolatarjontaan. Tänä vuonna tapahtumaa ei kuitenkaan voitu
kokoontumisrajoitusten takia järjestää. Tänä vuonna fukseilla on kuitenkin uniikki mahdollisuus
tutustua Jyväskylän baaritarjontaan oheisen Baaribingon avulla. Kokeile vaikka kaikki ja löydä
oma kantapaikkasi!

BAARIBINGO
Keilaa
Hollywood
Bowlingissa

Ota
monsterishotti
Hemingwayssa

Syö
Revoburgeri
Revolutionissa

Maista
Teerenpelin
omia siidereitä
tai oluita

Laula
Resinassa
karaokessa
Ynnän sitsilaulu
nro 5

Tilaa
Ynnädrinkki
Escapessa

Osallistu
Heidisissä
Beer Pong
turnaukseen

Pelaa
lautapelejä
Vennissä

Tilaa drinkki
sarjakuvasta
Deloreanissa

Pelaa
biljardia
Onnipubissa

Käy Albassa
tentin jälkeen
yksillä

Käy Sohwin
siipikeskiviikkona
siivillä

Pelaa
pöytäfutista
Hemingwayssa

Käy lähimpänä
kotiasi
sijaitsevassa
pubissa

Mene Esciin
ilmaiseksi sisään
Ynnän tarralla
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Tanssi
pöydällä
Heidisissä

LIIKUNTA
Jyväskylän yliopiston Lrakennuksessa sijaitsee kaikille yliopiston opiskelijoille ilmainen
kuntosali. Kuntosalin käyttämiseen et tarvitse liikuntatarraa tai avainta. Kuntosalilla on kuitenkin
välillä varauksia, joten tarkista ennen treenille lähtöä onko kuntosali käytössä osoitteesta
navi.jyu.fi kirjoittamalla hakukenttään kuntosali. Kesäisin opiskelijoiden käytössä ovat ilmaiseksi
myös yliopiston tenniskentät. Tennikseen tarvitset omat pallot ja mailan, mutta muuten
pelaaminen on täysin ilmaista. Vuorot tenniskentille varataan sivustolta
https://www.jyu.fi/fi/yliopistopalvelut/salittilavaraus/kampuksentenniskenttienvarauskesalla
2021 . Ynnällä on myös torstaisin oma liikuntavuoro, jossa pelataan viikoittain vaihtuvia lajeja
(mm. säbä, koris, futsal). Liikuntavuoro on Vivecalla klo 2021. Liikuntavuorolle tarvitset mukaan
sisäpelikengät sekä omat liikuntavälineet.
Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden on myös mahdollista osaa käyttöönsä
korkeakoululiikuntatarra hintaan 60€ vuodessa. Liikuntatarra toimii kännykkäsovelluksella ja sitä
näyttämällä pääset Rentukan ja Monitoimitalon kuntosaleille sekä kaikkiin korkeakoululiikunnan
ryhmäliikunta ja palloiluvuoroille. Tarjonta palloilu ja ryhmäliikunnoissa on todella laaja, ja
siihen voit tutustua tarkemmin sivustolla umove.fi. Palloilun ja ryhmäliikunnan lisäksi
liikuntatarralla pääset myös mm. uimaan AaltoAlvariin lauantaisin.
Jyväskylän yliopistolla on myös oma urheiluseura Liikunnan Riemu, josta löytyy joukkueita
monessa eri lajissa. Liikunnan Riemu on tarkoitettu kaikkien alojen opiskelijoille, ei vain
liikuntalaisille. Lisää tietoa Liikunnan Riemun urheilujoukkuista löydät sivulta
https://www.liikunnanriemu.com.
Jyväskylästä löytyy runsaasti myös kaupungin tarjoamia ulkoilu ja liikuntamahdollisuuksia.
Talvisin Jyväsjärven jäällä on esimerkiksi retkiluistelurata sekä aurattuja kävelyreittejä. Myös
Jyväsjärveä kiertävä rantaraitti on loistava esimerkiksi rullaluisteluun, pyöräilyyn ja juoksuun.
Jyväskylässä luontokin on lähellä ja monet luontopolut ja retkeilykohteet ovat pyöräily tai
vähintäänkin bussimatkan päässä. Jyväskylän luontopolut löytyvät listattuna sivustolta
https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/luontoretkeily/luontopolut . Ynnä tekee myös toisinaan
yhteisiä retkiä luontopoluile ja retkeilykohteisiin.

LIIKUNTABINGO 2021

Jyväsjärven
ympäripyöräily

Käy uimassa/
avannossa

Käy
ulkokuntosalilla

Käy
kävelemässä
luontopolulla

Kulje kouluun
kävellen tai
pyörällä

Omavalintainen
liikunta

Osallistu Ynnän
liikuntavuorolle
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Jaa somessa
oma liikuntavinkki/
Kulje kauppaan
arkiliikuntahetki
tai kouluun jotain
ja tägää
uutta reittiä
@ynnajkl

JYVÄSKYLÄ RISTIKKO

FUKSIN TALOUSOPAS
RUOKA
Jyväskylässä on
paljon
opiskelijaravintoloi
ta myös yliopiston
kampuksen
ulkopuolella.
Oheiseen karttaan
on koottu punaisin
palluroin
Jyväskylän
opiskelijaravintolat,
joista kaikista saa
ruokaa
opiskelijahintaan
eli 2,70€ ateria.
Ynnän molemmista opiskelijatiloista eli Origolta Mattilanniemestä ja Potentiaalikuopasta Ylistöltä
kaikki Ynnän jäsenet saavat rajattomasti kahvia ja teetä.
Joka päivä ei kuitenkaan opiskelijalounas maistu ja välillä on mukavaa kokkailla kotonakin.
Ohessa vinkkejä muutamaan edulliseen arkiruokaan, niin arkiiltoihin kuin darraaamuihinkin. :)
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Papupata (veg)
4 annosta
1 iso sipuli
valkosipulinkynsiä
1rkl rypsiöljyä
1 1/2tl juustokuminaa
1tl paprikajauhetta
1/2tl chilirouhetta
1tlk(500 g) tomaattimurskaa
1dl vettä
1tlk(380 g/230 g) kidneypapuja
1tlk(380 g/230 g) mustapapuja
n. 1/2tl suolaa
tuoretta korianteria

Hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet.
Kuullota sipulia ja valkosipulia öljyssä pari
minuuttia. Lisää juustokumina, paprikajauhe ja
chilirouhe. Paista muutama minuutti. Varo
polttamasta mausteita.
Lisää tomaattimurska, huuhto tölkki vedellä ja
kaada sipuleiden joukkoon. Keitä noin 5
minuuttia.
Lisää huuhdotut ja valutetut pavut. Hauduta
vielä noin 5 minuuttia. Mausta suolalla.
Ripottele päälle korianteria. Tarjoa riisin kanssa.

Tortillavuoka
400g jauhelihaa
tai 1pkt(250 g) vegejauhista
1 sipuli
valkosipulinkynsiä
1rkl öljyä
1tlk(380/230 g) mustapapuja
1tlk(390 g) chilitomaattimurskaa
1tl juustokuminaa
1tl paprikajauhetta
ripaus mustapippuria
3/4tl suolaa
1tlk(2 dl) ruokakermaa
2dl mozzarellajuustoraastetta
46 vehnätortillaa

Kuori ja hienonna sipuli sekä
valkosipulinkynnet. Ruskista sipulit rasvassa
kuumalla pannulla. Lisää jauheliha tai
vegejauhis ja ruskista.
Huuhtele ja valuta mustapavut. Lisää pavut,
tomaattimurska sekä mausteet pannulle.
Hauduta kastiketta muutama minuutti. Lisää
lopuksi ruokakerma ja kuumenna kastike.
Leikkaa tortillat 46 sektoriin tai suikaleiksi.
Kaada voidellun uunivuoan pohjalle ensin
hieman kastiketta. Levitä päälle tasainen
kerros tortillaviipaleita. Levitä päälle kastiketta
ja jatka samoin vielä yksi kerros.
Ripottele pinnalle juustoraaste ja paista
tortillavuokaa 200 asteisen uunin keskitasolla
noin 15 minuuttia tai kunnes pinta on saanut
hieman väriä.

Tacopelti
400g jauhelihaa
1 sipuli
valkosipulinkynsiä
1 pkt luumutomaatteja
1 tacomaustepussi
1 ps (400g) tacolastuja
1tlk (~200g) salsakastiketta
1ps (150g) juustoraastetta
1prk creme fraiche

Kuori ja hienonna sipuli sekä
valkosipulinkynnet. Ruskista sipulit rasvassa
kuumalla pannulla.
Lisää jauheliha ja ruskista, mausta
tacomaustepussilla. Kun jauheliha on kypsää,
lisää salsakastike.
Levitä uunipellille leivinpaperin päälle ohut
kerros tacolastuja. Ripottele lastujen päälle
reilu kourallinen juustoraastetta sekä puolet
kastikkeesta. Lisää uusi kerros tacolastuja ja
niiden päälle loput kastikkeet. Levitä vielä ohut
kerros tacolastuja, jonka päälle asettele
puolitetut luumutomaatit ja loput juustoraasteet.
Laita pelti uuniin 200 asteeseen 510 minuutiksi
tai kunnes juusto on sulanut ja tacolastut
rapsistuneet pinnalla. Tarjoillessa ota
lusikallinen creme fraichea päälle.
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KELA
Opintotuki on 253,69€ kuukaudessa. Kela vaatii 5 opintopistettä per kuukausi tuen saamiseksi ja
nämä suoritukset tarkistetaan kerran keväällä ja kerran syksyllä, aina ennen tukiajan
myöntämistä. Tukikuukausia kandin suorittamiseen on 30 sekä maisterin 21, mutta ei
kuitenkaan yhteensä enempää kuin 48. Opintotukea voi hakea myös kesälle, jos suorittaa silloin
kursseja.
Asumistuki lasketaan vuokrakulujen mukaan. Asumistukea maksetaan 80 % vuokrakuluista,
mutta enimmäisasumismenot Jyväskylässä yksin asuvalle henkilölle on 400 euroa/kuukausi, eli
enimmäistuki on tällöin 400 * 0,80 = 320e/kk. Vuokraan lasketaan lisäksi mahdolliset vesi ja
lämmityskustannukset. Vesimaksuksi lasketaan 19 euroa henkilöä kohden.
Asumistukea varten täytyy muistaa aina ilmoittaa tulojen muutoksista (esim kesätyöt, osa
aikatyöt), sillä ne saattavat vaikuttaa tuen määrään.
Asumistuen laskemiseen on kätevä laskuri kelan sivuilla (kela.fi/laskurit).
Opintolaina on valtion takaama laina, joka täytyy maksaa takaisin. Ajallaan valmistuessa (300op
kokonaisuudella 6 vuotta) saa lainasta lainahyvityksen, joka on 40% koko lainasta  jos lainaa
on otettu yhteensä yli 2500€. Lainan määrä on 650€/kk eli 5850€ 9 kuukauden lukuvuodessa.
Esimerkkinä 5 vuodessa valmistuva opiskelija, joka on ottanut jokaiselta kuukaudelta
opintolainan 5*9*650 on ottanut lainaa 29250€. Koska opiskelija on valmistunut ajallaan, saa
hän lainahyvitystä 40% koko lainasta, jolloin hänen tarvitsee maksaa takaisin 17 550€.
Opintolainan takaisinmaksu alkaa yleensä 2 vuoden kuluttua opintojen päättymisestä.
Lainan korko on hyvin pieni: tammikuussa 2021 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 0,21%
(Suomen Pankki), kun taas asuntolainojen keskikorko oli 0,87% ja yrityslainojen 1,31%.
Vaikka lainaa ei elämiseen tarvitsisi, on se monen mielestä silti kannattavaa ottaa. Ylimääräinen
puskuritili voi helpottaa monessa asiassa, kuten koulutarvikkeiden (läppärin/padin) hankinnassa
tai jopa tapaturman sattuessa lääkärin kustannuksissa. Moni myös sijoittaa opintolainan
valmiisiin rahastoihin, joissa se kerää enemmän arvoa kuin pankkitilillä istuessa. Hyviä kohteita
voi olla esimerkiksi OP:n tai Nordnetin tarjoamat valmiit rahastot.
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RATE YOUR TUTOR
Mikä sen isompi määrittävä tekijä fuksin ensimmäisillä viikoilla kuin hänen oma rakas tutorinsa.
Keräsimme pitkin syksyä fuksien vastauksia leikkimieliseen kyselyyn tutoreista. Kiitos kaikille
vastanneille! Tässä tämän kyselyn tulokset. Vastaajia oli huimat 45. Osa tutoreista sai
enemmän vastauksia kuin toiset, mutta kaikkien fuksit olivat silti hyvin aktiivisia kyselyyn
vastaajia.

Missä todennäköisimmin näet tutorisi?

Tutorisi on myöhässä luennolta  miksi?
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Tutorisi todennäköisin
baarikäyttäytyminen?

Mitä ruokaa tutorisi odottaa eniten
Semman valikoimasta?

Fysiikan tutorit vasemmalta oikealle: Hanna, Antero, Alla, Tuomas ja
Tommi

Matematiikan tutorit vasemmalta oikealle: Aleksi, Saana, Tuisku, Minttu,
Eetu ja Miro
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RISTEILYAMIRAALIN TERVEHDYS

Jyri Kohvakka,
Risteilyamiraali
(kuva aiheeseen
sopivasti
Jouluristeilyltä
2019)
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LUONNONTIETEELLISEN
JOULURISTEILYN
PARHAAT PALAT
Ennen hyvää reissua on aina kiva
muistella ja innostua aikaisempien
seikkailujen muistoista. Niinpä
laitoimmekin ynnääjille linkkiä Google
Formsiin, jossa pääsi kertomaan
lempimuistojaan ja asioitaan
Luonnontieteellisiltä Jouluristeilyiltä.
Kiitos kaikille vastanneille!

Mikä on parasta risteilyssä?
Buffet, uudet tuttavat
Voi vaan lähteä seikkailemaan pitkin käytäviä ja kurkistella avoimiin hytteihin. Käytännössä
kaikkiin hytteihin toivotetaan heti tervetulleeksi, ja voi jäädä hetkeksi jutustelemaan uusien
matlututtavien kanssa, ennen kuin jatkaa taas matkaa
Ihmiset ja yhdessäolo :)
Sosialisoituminen ja verkostoituminen ulkopaikkakuntalaisten kanssa! We love you Hyeena ja
Lateksii! <3
Buffan olut ja viinihanat
Jouluruokabuffetti
Rissebussi, rajaton känni, hyttikäytävillä juoksentelu, tutustuminen ihmisiin, koko laivalla
vallitseva hyvä fiilis
Luonnontieteilijät. Ovat mukavaa sakkia
Parasta risteilyllä eittämättä oli buffetin tarjonta juomien suhteen.
Aamupalabuffetti samoilla silmil ja hyttibileet
Tekijät ja nuuska
Ruoka ja kaverit ja risteilybingo!
paljon opiskelijoita kehen tutustua ja kenen kanssa bailata ja seikkailla
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Aloitteleva bussimatka jallupullon kanssa
Kun aamuyön pikkutunneilla sai vielä ostettua ranut
Näitä on noin 800 miljoonaa, mutta yhtenä hauskana muistona mainittakoon illallisbuffalla ynnän
aloittamat extempore sitsit. Mukaan laulamaan liittyi useita pöytäkuntia ja tunnelma oli katossa.
Fuksilaulun aikana laivan henkilökunta puuttui kuitenkin ilakointiin, fiinin buffetravintolan pöydillä
seisoskelua ei jostain syystä katsottu hirmu hyvällä.
Se, kun päästiin oikeesti risteilemään, eikä jääty kaljakellumaan Turun satamaan  daa dirlan
dirlan daaa  ja voi jösses, ku aallot tyrskysivät ja keinuttivat laivaa! Keinutti vielä pari viikkoo
tupliksen jälkeenkin
Neljän hengen Tindertreffit gone wrong
Risteilybingon suorittaminen vuonna 2018
Risse 2019, kun darraa vain ei kuulunut, ja hyvä meininki jatkui toisellekin päivälle!
Kiertelin hytistä hyttiin, juoden lasillisen rommmikolaa jokaisessa hytissä. Siinä tapas paljon
porukkaa, ja pääs mukaan moniin mielenkiintosiin keskusteluihin
Kavereitten kanssa yleinen sähellys buffet pöydässä. Koko ajan joku oli jonottamassa viiniä
pöydän viereisestä hanasta.
En muista yksityiskohtia, eli oli hauskaa
Buffetis vatta täytee ja maha pystys kohti uusia kokemuksia
Aamupala samoilla silmillä ja bingon suorittaminen
AALTOVRAOITUS  kauhea myrsky kesken bileiden

35

BUSSIJUOMA JA
TEKEMISTÄ
Laivalle pääseminen on Luonnontieteellisellä jouluristeilyllä se main eventti, mutta ei sovi
unohtaa bussimatkaa Turkuun ja takaisin!

BUSSIJUOMA  Blögi:
Tässä risteilyn teemaan liittyvä juoma bussiin. Juoma on niin yksinkertaista tehdä, että sen voi
helposti tehdä pulloon, ottaa mukaan bussiin ja nauttia matkasta kohti Turun satamaa ja
jouluristeilyä!
Resepti:
1 L kivennäisvesi
5 dL Marli perinteinen glögitiiviste
5 dL Leijonaviina (tai jotain muuta saman alk% omaavaa viinaa)
Valmistus:
Blögin valmistaminen on hyvin yksinkertaista:
Sekoita viina ja glögitiiviste yhteen.
Lisää 1L kivennäisvesi
Nauti jouluisesta tunnelmasta!
Arvio:
Blögi on parasta nautittuna kylmänä. Juoman ensimmäinen kulaus toi raikkaan tuulahduksen
joulua ja toi mieleen jouluaaton jännityksen pienenä. Vaikka Blögin tekeminen on helppoa ja
yksinkertaista, on maku kaikkea muuta. Kivennäisvesi toi glögistä esiin kaikki parhaat puolet.
Suosittelemme maistamaan ja tekemään itse tämän joulun ihmeen. 5/5

Buffalo:
Ynnän perinteinen peli, jota pelataan aina kun ynnäläiset matkustaa bussilla. Peli alkaa heti, kun
bussikuski nostaa kytkintä.
Bussin liikkuessa alkoholijuomia saa juoda vain ja ainoastaan “väärällä” kädellä. Mikäli pelaaja
erehtyy juomaan juomaansa dominoivalla kädellä, tämän virheen bongannut toinen pelaaja
huutaa “BUFFALO”. Tällöin virheen tehnyt pelaaja joutuu juomaan senhetkisen juomansa
loppuun tai jos juoma on yli 10 alk%, riittää, että siitä juo noin 1,5 dl ja yli 20 alk% 0,5 dl.
Varmista siis kumpikätisiä sinua lähellä olevat ovat, ja nauti matkasta!

7PELI:
Onko sinulla huono lähimuisti? Jos on, tämä on peli juuri sinulle.
Pelissä yritetään luetella numerot 121 järjestyksessä. Vuoro vaihtuu joka luvulla. Pelissä ei
sanota lukuja 7, 14 ja 21, vaan 7 ja 14 kohdalla taputetaan ja vuoro siirtyy seuraavalle. Jos
vuorossa oleva pelaaja sanoo väärän luvun tai unohtaa taputtaa, joutuu hän juomaan sovitun
määrän juomaa.
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Kun kierroksella päästään loppuun eli seuraavana vuorossa olevan numero on 21, tämä pelaaja
sanoo uuden säännön, tehtävän mikä pitää tehdä hänen sanomalla numerolla. Esim. pelaaja
sanoo, että luvun 4 kohdalla pitää käydä seisaaltaan. Jatkossa aina luvun 4 kohdalla pelaajan
on käytävä seisomassa luvun sanomisen sijaan.
Peliä voidaan pelata niin pitkään, kunnes jokaisella numerolla on oma tehtävä. Toisia ei saa
auttaa, eli ei saa kertoa mikä tehtävä minkäkin luvun kohdalla on, tästä seuraa rangaistus.
Säännöt/tehtävät saavat olla mitä vain tulee mieleen siinä hetkessä.

Laiva on lastattu:
Lapsuudesta vanha tuttu peli taipuu myös juomapeliksi! Pelissä päätetään kategoria
(esimerkiksi fysiikan lait tai P:llä alkavat nimet) ja näitä luetellaan vuorotellen järjestyksessä. Jos
joku sanoo jo aiemmin sanotun asian tai ei keksi mitään, joutuu hän juomaan valitsemanne
määrän hörppyjä.

Valepaskahousu:
Jaetaan jokaiselle pelaajalle viisi (5) korttia ja kädessä tulee olla koko ajan viisi korttia.
Ensimmäiseksi pöydälle (kuvapuoli alaspäin) asetetaan yksi tai useampi kolmonen, tai
mahdollisimman pieni numero. Tämän jälkeen pinoon laitetaan järjestyksessä kortteja, jotka
ovat vähintään yhtäsuuria kuin kolmonen. Kuvakortteja saa laittaa pinoon vasta, kun pinossa on
kahdeksikko tai sitä suurempi kortti. Jos pelaajalla ei ole pinoon sopivaa korttia, hän joutuu
nostamaan pakasta kortin. Mikäli ei tämäkään sovi, pelaajan tulee nostaa pino itselleen.
Numerokorteista koostuva pino kaadetaan kympillä ja kuvakortit kaatuu ässällä, myös neljä
samaa numeroa kaataa pinon. Kaatunut pino laitetaan sivuun ja kaatanut pelaaja saa jatkaa.
Kakkonen on erikoiskortti, jonka saa laittaa vain ässän päälle, eikä sen päälle voi laittaa mitään
muuta korttia kuin kakkosen. Kun pelaajalla ei ole mitään korttia laitettavaksi, hänen pitää
nostaa pöydän korttipino. Se, kuka pääsee ensimmäisenä kaikista korteistaan eroon, voittaa
pelin.
Pelistä hauskan tekee se, että kortit ovat väärin päin ja pelissä saa valehdella. Pelissä saa siis
väittää korttien olevan mitä vain. Jos kuitenkin joku pelaajista epäilee kortin laittaneen
valehdelleen, hän saa katsoa juuri laitetun/laitetut kortit. Jos epäilijä on oikeassa ja pelaaja on
valehdellut, valehtelija joutuu nostamaan pinon. Jos taas pelaaja ei ole valehdellut ja epäilijä on
väärässä, väärin epäillyt joutuu nostamaan korttipinon.
Jos pelaaja joutuu nostamaan pinon, hänen tulee juoda sovittu määrä hörppyjä.
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Baltic Princessin esittely
Ravintolat
Grande buffet on paikka, mistä risteily lähtee vauhdilla
käyntiin. Täällä saat tankattua itsesi täyteen ruokaa. Ruokaa
on laidasta laitaan, joten nälkäiseksi eivät jää nirsoimmatkaan.
Buffetissa ei tarvitse kuivin suin syödä, sillä ruokajuomia on
tarjolla oluesta viineihin ja virvoitusjuomiin.
Buffet ei välttämättä ole jokaisen makuun, joten muita
ruokailuvaihtoehtoja on myös kuten Grill House, Happy
lobster ja Tavolàta Ristorante Italiano. Näissä ravintoloissa on
tarjolla monenlaisia ravintolaannoksia, kuten maukkaita
pihvejä, pizzoja, pastoja sekä kala ja äyriäisherkkuja. Näitten
lisäksi löytyy laivasta vielä Fast lane ravintolassa, jossa on
tarjolla kahvilatuotteita ja lämmintä ruokaa rajatusti. Fast lane
on loistava paikka ostaa purtavaa pieneen nälkään.

Darrapizzaa Tavoláta Ristorante Italianossa

Risteilyllä on useita baareja kaikkien makuun. Starlightissä järjestetään paljon tapahtumia pitkin
iltaa, ja jokainen tulee varmasti käymään siellä illan jatkuessa.
Jos mieli tekee kodikasta ja rauhallisempaa menoa, kannattaa suunnata Sea pub:iin. Muita
huikeita baareja ovat tyylikäs ja eleganttinen Piano bar, karaoken suurkuluttajille ja ystäville
Iskelmä bar, jossa on myös parketti tanssimista varten. Laivan yläkannelta löytyy vielä Klubi,
jossa soi tämän hetken kuumin bilemusiikki.

Ohjelma:
Wowwowwow, vauvat ja vadelmat veneeseen ja menoksi! Illan kohokohta on tänä vuonna
Kasmirin keikka! Pitkästä aikaa ihan oikeaa livemusiikkia meren aaltojen tahtiin. Kasmir esiintyy
päälavalla jossakin vaiheessa iltaa/yötä, tarkempi ajankohta selviää myöhemmin Kännyn
julkaisun jälkeen. Ohjelman löydät mm. After Lecturen jouluristeilyn nettisivuilta
https://jouluristeily.com ja instagramista @jouluristeily.
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Drinkkilippu. Tällasia voi voittaa/ansaita

Kuva Starlightista

Myrskyn sattuessa voi tanssilattialta huomata

erilaisista aktiviteeteista, kuten suorittamalla

tämän merkin, mutta onneksi sekään ei

nopeasti alla olevan risteilybingon

keskeytä bileitä!

RISTEILYBINGO

Risteilyllä riittää aina puuhaa, mutta ota tästä taskuusi risteilybingo, jota suorittamalla saat
varmasti täyden risteilykokemuksen! Lisäksi, ensimmäinen bingon suorittanut saa
risteilyamiraalilta 3 drinkkilippua (arvo huikeat 8€), toinen 2 ja loput yhdeksän nopeinta saavat
jokainen yhden drinkkilipun!
Kuperkeikkoja
hyttikäytävällä

Ota selfie 5
Pyydä nimmari
erivärisen
laivan
haalarin kanssa
työntekijältä

Reivaa
Yläkannen
Klubilla

Päivitä IGstory
Integroi sängyn
risteilyltä ja
tai sohvan alla tägää @ynnajkl

Toimi
pikkolona

Osallistu
hyttisitseille

Ylläty tuulisesta
säästä kannella
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Vaihda paitoja
Esitä
jonkun muun vapaavalintainen
ainejärjestön
kohtaus
jäsenen kanssa
Titanicista
Anna lahja
uudelle
tuttavalle

Osta
suolakurkku

Huuda
Buffalo

Kerro
Hyeenalle
vitsi

Leiki piilosta

Käy laivan
jokaisella
anniskelu
alueella

Ota kuva
Risteily
amiraalin
kanssa

Juo
jäähilejuoma

Innosta koko
bussi tai ABC
laulamaan
jotain
joululaulua

Osallistu
jatkoille

AALTO
VAROITUS!!!

Samoilla silmillä
aamupalalle

Laula
karaokessa
Ynnän laulu

Tanssi
livemusiikin
tahtiin

JAA, ETTÄ MITKÄ VUJUT?
Ynnän vujuissa eli vuosijuhlassa juhlistetaan ainejärjestömme perustamista. Tänä vuonna
juhlistetaan (55+1) vuotta. Orientoituminen vujupäivään alkaa jo vujuviikolla, jolloin ainejärjestö
yleensä järjestää monenlaista toimintaa. Itse vujupäivänä ohjelma alkaa Cocktailtilaisuudella,
jossa kutsuvieraat tuovat tervehdyksensä ainejärjestön hallitukselle ja onnittelevat ainejärjestöä
pitkistä vuosista.
Cocktailtilaisuuden jälkeen sekä kutsuvieraat että muut juhlavieraat siirtyvät iltajuhlaan, jossa
yleensä pidetään ennalta sovittuja puheenvuoroja ja joissa tarjoillaan illallismenu. Pääjuhlasta
jatketaan jatkopaikkaan jatkamaan juhlia yleensä musiikin kera.
Juhlia seuraavana aamuna voi jatkaa juhlimista rennoissa vaatteissa silliksessä, jossa tarjotaan
sekä suolaista että makeaa purtavaa. Sillis ei kuitenkaan ole välttämättä vujujuhlimisen loppu,
vaan juhlimista voi jatkaa myös silliksenkin jälkeen epävirallisemmissa merkeissä.
(perustuen Jyri Kohvakan tekstiin Ynnän vujusivuilla)

Tunnelmakuvia Ynnän 50vvujuilta: Alkumaljojen tarjoilua

Tunnelmakuvia Ynnän 50vvujuilta: Skoolausta puheen päätteeksi
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VUJUETIKETTI
Käyttäytyminen ja käytännöt yleisesti
Kaikista tärkein osa vujuetiketissä on hyvät käytöstavat. Saavu siis ajoissa ja noudata
seremoniamestarin neuvoja ja ohjeita — hän neuvoo käytännöistä. Kun seremoniamestari
kumauttaa lattiaa, kaikkien tulee hiljentyä. Puheisiin tulee keskittyä ja niiden aikana ei tehdä
mitään muuta kuten käytetä puhelinta tai keskustella muiden kanssa. Illan mittaan on
juhlapuheita, ja vapaan sanan vuorot varataan taukojen aikana seremoniamestarilta. Laulut
taasen menevät laulunjohtajan johdolla. Lauluja voi pyytää kilistämällä lasia myös kesken
ruokailun, mutta härskejä lauluja ei tule pyytää. Yleensä on tapana pysyä lauluvihon lauluissa,
mutta hyvästä syystä voi pyytää lauluja myös vihon ulkopuolelta. Juhlan käsiohjelma löytyy
pöydästä.
Skoolaaminen tehdään samoin kuin sitseillä puheen ja laulun päätteeksi. Laseja ei kilistetä ja
juomaa siemaillaan vähitellen. Ensin skoolataan vasempaan etuviistoon, sitten oikeaan
etuviistoon ja lopuksi eteen. Skoolatessa tulee katsoa muita silmiin.
Suosionosoitukset annetaan taputtaen. Kun liikutaan, kävellään hitaasti; korkokengät, hameet ja
tyylikkyys taikka miehen juhlapuku eivät sovi harppomiseen. Miehiltä odotetaan
herrasmiesmäistä käytöstä: auta siis aveciltasi takki pois, avaa ovet ja auta tuolin kanssa.

Juhlan alku
Aluksi mennään omille paikoille. Oman paikan näkee kartasta
ja pöydällä on nimikyltit. Daami on kavaljeerin oikealla puolella
ja kavaljeeri saattaa daamin paikalle. Omalla paikalla
esittäydytään niille normaalin kuulomatkan päässä istuville
pöytäseuralaisille, joita ei tunne, ainakin molemmilla puolin
istuville kahdelle sekä vastapäätä istuville. Paikoille ei vielä
istuuduta, vaan seistään tuolin takana.
Juhla alkaa lippujen saapumisella ja seremoniamestarin
tervehdyksellä, joiden aikana on hiljaisuus. Lippuja seurataan
katsella ja airueiden poistuttua istuudutaan ja seurataan
puheita. Tämän jälkeen lauletaan De Brevitate Vitae
(tunnetaan myös nimellä Gaudeamus Igitur), jonka
ensimmäisen säkeistön aikana kaikki istuvat, toisen aikana
vain professorit istuvat, kolmannen säkeistön aikana kavaljeerit
seisovat ja daamit istuvat ja neljännen säkeistön aikaan vain
valtionpäämiehet seisovat. Lopuksi nostetaan malja, mikä
avataan laululla.
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Laulukirja Ynnän 50vvujuilta

Ruokailu
Ruokailussa on kolme ruokalajia, joille on kullekin omat
aterimet ja lasit. Ensimmäisen aterian aterimet ovat
uloimpana ja viimeisen sisimpänä, ja lasien
juomajärjestys on oikealta vasemmalle. Ruokailu sisältää
kaksi taukoa eli konferenssia, joiden aikana saa nousta
pöydästä ja jotka on tarkoitettu seurusteluun sekä
vessassa käymiseen, ehostukseen ja kohennukseen.
Taukojen ajankohdat löytyvät käsiohjelmasta.
Ruokailuun kuuluu myös puheita ja lauluja, joiden aikana
käyttäytyminen käsiteltiin yleisessä käyttäytymisessä.
Pöytätavat on myös otettava huomioon. Koko pöytä
aloittaa ruokailun samaan aikaan — poikkeus tähän on
yli 10 henkilön pöydät, joissa syömisen voi aloittaa, kun
lähimmät ovat saaneet ruokansa — vain oman
pöytäseurueen kanssa keskustellaan, ruoan ylle ei ole
sopivaa kumartua, astioiden kilinää tulee välttää ja
pöydästä ei saa poistua. Mikäli on pakko poistua
pöydästä, pahoittele sitä.
Tämän lisäksi vaatteet on hyvä suojata lautasliinalla.
Jälkiruoan aikana lautasliinasta voi taitella ns.
“konjakkikorvat”.

Laulua, juomaa ja hyvää ruokaa hyvässä seurassa
Ynnän 50vvujuilla

Tanssi
Älä ota paineita tanssimisesta. Kuuntele musiikkia, liikuta jalkoja ja nauti! Jokainen kappale
soitetaan kaksi kertaa, ja molemmat kerrat tanssitaan saman parin kanssa. Lisäksi ohjelman
takana on tanssikortti, johon merkitään parit. Parit sovitaan konferenssien aikana. Tämän lisäksi
daamitkin saavat hakea pareja.

Tanssin huumaa
50vvujuilla
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Pukeutuminen
Mikäli omistat ainejärjestö tai juhlanauhan ja/tai jonkin Ynnän merkeistä, voit käyttää niitä
vujuilla. Löydät ohjeet niiden käyttöön Perinnesäännötotsikon alta. Akateemisessa
tilaisuudessa pukuetiketistä saa joustaa, joten nämä pukeutumisohjeet koskevat erityisemmin
vujuja.

Miesten pukeutuminen
Miehillä tulee olla frakki tai tumma puku päällä; smokki ei käy. Kummankin asun kanssa on
muistettava, että jalkojen taikka keskivartalon iho ei saa näkyä.
Frakki
Kaikista tärkeimmät asiat frakin kanssa ovat hännystakki, suorat housut, valkoinen paita,
valkoinen rusetti sekä mustat kiiltävät kengät. Tämän lisäksi juhlavuus tai siisteyssyistä on hyvä
harkita muun muassa hillityn väristä taskuliinaa, rannekellon jättämistä pois matkasta, valkoista
liiviä, sitä että liivi peittää vyötärön ja takin etulieve liivin alareunan sekä halutessa valkoisia
hansikkaita. Niin ikään kannattaa myöskin harkita sellaisia suoria housuja, joissa on saumoissa
silkkinauhat, takkia ja housuja jotka ovat samaa kangasta sekä valkoisena paitana
irtokauluksellista frakkipaitaa.
Tumma puku
Kaikista tärkeimmät asiat tumman puvun kanssa ovat takki joka on yksivärinen ja joko musta,
todella tumman sininen tai todella tumman harmaa, kravatti tai rusetti joka ei ole musta, vaalea
vai valkoinen kauluspaita sekä mustat kiiltävät kengät. Lisäksi juhlavuus tai siisteyssyistä on
hyvä harkita henkseleitä tai pelkistettyä vyötä, mahdollista liiviä, alimman napin pitämistä auki
myös liiveissä sekä sukkia, jotka ovat samaa väriä kuin housut tai kengät.

Naisten pukeutuminen
Naisilla tulee olla juhlapuku tai iltapuku. Tämän lisäksi on hyvä harkita hartiahuivia — hartiat on
hyvä pitää peitettynä pääruokaan saakka — hiusten pitämistä ylhäällä, juhlavia koruja sekä
pientä olkahihnatonta käsilaukkua.
Juhlapuku
Juhlapuvussa kaikista tärkeimmät asiat ovat se että se on kokopitkä — korkeintaan kengänkärki
saa näkyä — sirokorkoiset umpikärkiset avokkaat tai sandaletit ja erityisesti juhlava kangas.
Juhlapuku saa olla olkaimeton tai avoin ja muodossa on paljon valinnanvaraa. Lisäksi väri on
vapaa ja halutessaan juhlapuvun kanssa voi käyttää valkoisia käsineitä, jotka yltävät yli
kyynärpään.
Iltapuku
Iltapuvussa kaikista tärkeintä on se, että se on tehty juhlavasta kankaasta. Sen tulee olla
kokopitkä siten, että helma yltää nilkan alapuolelle. Myös haalariasu ja housupuku käyvät,
kunhan ne on tarkoitettu selkeästi juhlakäyttöön. Iltapukuun kuuluvat kevyet kengät. Väri ja
muoto ovat vapaat ja käsineet saavat olla alle kyynärpään toisin kuin juhlapuvussa.

Perinnesäännöt
Ynnän perinneohjesääntö määrittelee kunnia ja ansiomerkkien sekä ainejärjestö ja
kunnianauhojen käytön. Tämän lisäksi juurikin perinneohjesäännön mukaan Ynnän kokous voi
nimetä yhdistykselle kunniajäseniä ja myöntää kunniamainintoja.
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Ynnän ainejärjestönauhaa käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa
juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Sen kantooikeus säilyy myös yhdistyksen
jäsenyyden päättymisen jälkeen.
Mikä

Kuka voi käyttää

Ainejärjestö
nauha

Kaikki Ynnä ry:n
jäsenet

Lisätietoja
Voi joko lainata panttia vastaan tai
ostaa itselleen yhdistyksen
hallitukselta 10€ hinnalla

Istuvan hallituksen jäsenet
hallituskautensa ajan. Pysyvä
käyttöoikeus on Ynnän

Juhlanauha

hallituksen puheenjohtajistolla
(myös varapuheenjohtajat) ja
kunniajäsenillä

Kunniamerkki

Kunniajäsenet

Hallitusmerkki

Ynnä ry:n
hallituksen
jäsenet

Ansiomerkki

Ne, joille on
myönnetty
Ynnän
kunniamaininta

Juhlanauha

Kannetaan aina
juhlanauhassa
Kannetaan joko juhla tai
ainejärjestönauhassa
riippuen kantajan oikeudesta
kantaa Ynnän nauhoja

Hallitusmerkki
ainejärjestönauhassa

Kannetaan joko juhla tai
ainejärjestönauhassa
riippuen kantajan oikeudesta
kantaa Ynnän nauhoja

Miten ainejärjestönauhaa käytetään?
Miehet kantavat ainejärjestö tai juhlanauhaa — molempia ei saa kantaa yhtä aikaa — oikealta
olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle. Juhlapuvussa eli frakissa nauhaa pidetään liivin alla ja
tummassa puvussa solmion päällä ja mahdollisen liivin alla. Naiset taasen kantavat nauhaa
taiteltuna ruusukkeena rinnan vasemmalla puolella tai vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle.
Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa! Lisäksi nauhoja kannettaessa muun pukeutumisen tulee
olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.
Ainejärjestönauhaa kannettaessa pitää myöskin muistaa värien järjestys: sininenvalkoinen
mustavalkoinensininen. Nauha ei myöskään ole symmetrinen; sen pituudet ovat ylhäältä alas
12+3+6+3+6 mm, joten päällimmäisenä pitää olla pisin osuus.
Mikäli kantajalla on myös muiden organisaatioiden nauhoja, Ynnän tilaisuuksissa Ynnän nauhaa
kannetaan ylimpänä. Muissa tilaisuuksissa noudatetaan soveltuvia ohjesääntöjä.
Miten Ynnän merkkejä käytetään?
Jos henkilöllä on useampi merkki, arvokkainta kannetaan aina ylimpänä. Mikäli kantajalla ei ole
käytössä Ynnän nauhaa, hallitus ja/tai ansiomerkkiä kannetaan miehen takin miehustassa
vasemmalla puolella tai naisilla vastaavassa kohdassa.
Miehet kiinnittävät Ynnän merkin nauhan keskelle nauhan keskelle vaakasuoraan rinnan
kohdalle. Naiset taasen kiinnittävät merkin joko taitellun ruusukkeen keskelle vaakasuoraan tai
olan yli kulkevassa käyttötapauksessa nauhan keskelle vaakasuoraan rinnan kohdalle.
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Vuosien 20152021 Ynnän
puheenjohtajien terveiset
Nimi: Nio Piri
Ikä: 23
Kotikoti ja nykykoti: Isokyrö ja Jyväskylä
Opiskelujen aloitusvuosi, paikka ja pääaine: 2018,
Jyväskylän yliopisto ja fysiikka
PJvuodet: 2021
Mikä on toteemieläimesi?
Ihan varsinaisesta toteemieläimestä en tiedä, mutta
jonkinlaista sielunsisaruutta koen kyllä ihan perinteisiin
kotikissoihin. Aika unelmaelämältähän kuulostaisi, jos saisi
kaiket päivät loikoilla ikkunasta paistavassa auringossa ja
aina välillä vähän ärsyttämällä kanssaeläjiä esimerkiksi
tiputtamalla tavaroita pöydiltä…

Nio Piri PJ 21

Miten päädyit JKL opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?
Alavalinta oli aika selkeä, jolloin lukion fysiikan opettajan oli helppo omia opiskeluaikojaan
kehumalla houkutella minutkin Jyväskylään opiskelemaan. Ynnän toimintaan lähdin, koska
Ynnän aktiivit vaikuttivat heti fuksisyksyni aluksi niin mukavalta porukalta, että halusin lähteä
poppooseen mukaan.
Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta?
Vaikka hauskaa ja hyviä muistoja löytyy monituisiin Ynnän tapahtumiin liittyen, niin ynnäläisten
yhteisöllisyys ja ilmapiiri kyllä konkreettisimmin lämmittää sydäntä. Ketään ei jätetä heitteille,
Escin nurkassa kyhjöttävälle tarjotaan uutta tuoppia, ja toisaalta kaveri autetaan tarvittaessa
kyllä illanvietosta omaan sänkyynsä asti. Ylilyöntejä ehkä tapahtuu, mutta aina ollaan oikeassa
mielentilassa liikkeellä.
Kerro puheenjohtajakaudestasi, isoja tapahtumia/projekteja tms.?
Kyllähän tämä korona on yksi iso projekti ollut, ja harmillisesti syönyt kulunutta kautta
huomattavasti. Kuitenkin etätapahtumien kehittämistä ja ideoimista jatkettiin vielä tänäkin
vuonna, ja kesätapaamisesta eteenpäin päästiin taas uudella tarmolla livetapahtumien
kimppuun. Taustalla on toki käynnissä myös projekteista isoin, nimittäin itseään kohta vuoden
odotuttaneet Ynnän vuosijuhlat, mutta sen työn hedelmistä päästään nauttimaan sitten
seuraavan puheenjohtajan kaudella.
Kerro lempimuistojasi vujuista (erityisesti viime juhlavuodesta, jos olit silloin paikalla)
Ynnän vujuista kokemusta on harmillisesti vasta vujupikkujoulujen muodossa, mutta onneksi
edustuspuuhissa on sentään päästy sisarjärjestöjen vujuille juhlimaan. Ehdottomasti
mieleenpainuvinta oli Hiukkasen 30vvujujen silliksellä vuonna 2019. Tarkoituksena oli palata jo
samaksi illaksi takaisin Jyväskylään, mutta hyvin lyhyen ympäripuhumisen (joka kuului
kutakuinkin ”Jyväskylä, ettehän te ole lähdössä vielä tänään?”) jälkeen päädyimmekin
teekkarisaunan ja parin salakapakan kautta Hervantaan sohvalle nukkumaan, josta sitten
maanantain tullen vihdoin palasimme Jyväskylään.
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Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä?
Nöyrin kiitokseni Ynnälle ja ynnäläisille nimenomaan jo edellä mainitusta yhteishengestä, josta
heti omista fuksiviikoistani lähtien koin löytäneeni oman paikkani. Toivon, että jälkeeni täällä
opiskelut aloittaneet ja aloittavat saavat kokea saman.
Loppusanat, terkut jäsenistölle tms.
Hyvää tiistaita!
Nimi: Onni Hinkkanen
Ikä: 22
Kotikoti ja nykykoti: Petäjävesi ja Jyväskylä (jos
ymmärsin kysymyksen oikein)
Opiskelujen aloitusvuosi, paikka ja pääaine: 2017
syksy, JYU, Matematiikka
PJvuodet: 2020
Toteemieläin: GambinaBambi
Miten päädyit JKL opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?
Olen kotoisin Petäjävedeltä, pikkukunnasta Jyväskylän kupeesta, joten opiskelujen aloittaminen
Jyväskylässä tuntui turvalliselta. Yläaste ja lukioaikana olin aktiivisesti mukana nuorisovaltuusto
ja oppilaskuntatoiminnassa, joten ainejärjestötoiminta tuntui luontaiselta jatkumolta. Ehdotinkin
itseäni hallitukseen rahastonhoitajaksi syyskokouksessa 2017; muistan tilanteen hyvin, sillä
tunsin kokouksesta vain muutaman ihmisen entuudestaan.
Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta
Parhaiteen mieleeni on jäänyt tapahtumista fuksisaunan Olvijuoksu; jouduinhan paalupaikalle,
sekä jouluristeilyt. Kuitenkin tärkeimpiä muistoja ovat päivittäiset kohtaamiset Origolla tai
yliopistolla yleensä; Ynnä tuntuu kuin isolta perheeltä.
Kerro puheenjohtajakaudestasi; isoja tapahtumia/projekteja tms.
Lähdin puheenjohtajakaudelle itsevarmana, mutta tämä karisi hyvin nopeaa maaliskuussa, kun
koronapandemia veti jalat alta. Suurista suunnitelmista muuttuikin tapahtumien perumisia ja
jaksamisen rakoilua. Kaikesta huolimatta suoriuduimme hallituksen kanssa tilanteesta todella
hyvin; muovasimme toimintatapamme aikaan sopiviksi ja teimme mahdollisimman paljon
jäsenistön hyväksi muun muassa olemalla mukana parantamassa etäopetusta etäopetuskyselyn
vastausten perusteella.
Kerro lempimuistojasi vujuista
Olen käynyt pelkästään Linkin vujuilla ja sieltäkin loppuillan muistikuvat ovat hatarat. Hauskaa
kuitenkin oli!
Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä
Yksi sana; perhe.
Loppusanat, terkut tms.
Lähellä valmistumista olevan ihmisen tapaan: kiitos näistä vuosista ja hyvää jatkoa, jos oma ei
riitä

47

Nimi: Kiril Sanasvuori
Ikä: 26
Kotoisin ja nykykoti: Porvoo ja Jyväskylä
Opiskeluiden aloitusvuosi, paikka ja pääaine:
2016, Jyväskylä ja fysiikka
PJvuodet: 2019
Toteemieläin: ei varsinaista mutta sanotaan tähän
vaikka vesinokkaeläin

Kiril Sanasvuori
PJ 19

Miten päädyit JKL opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?
Jyväskylään päädyin opiskelemaan yhtenä vaihtoehtona Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen
fysiikan linjojen väliltä ja Ynnän toimintaan mukaan heti fuksivuoden keväällä fuksivastaavaksi.
Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta
Rakkaimpiin muistoihin Ynnän toiminnassa kuuluu ehdottomasti omat fuksiaiset, monet
fuksisaunat ja laskiaiset, sekä vujupikkujoulut. Ylipäänsä lähes kaikki tapahtumat joissa on ollut
tekemisissä ja päässyt tutustumaan niin uusiin kuin vanhoihinkin mahtaviin ja ihaniin
tuttavuuksiin.
Kerro puheenjohtajakaudestasi; isoja tapahtumia/projekteja tms.
Omalla puheenjohtaja kaudellani ehdottomasti suurin Ynnän järjestämä tapahtuma oli
IntegraatioFestit, joista toimikunta suoriutui erinomaisesti. Muita suurempia toteutettuja
projekteja oli alkuvuodesta toteutettu kysely jäsenistölle, jossa kysyttiin jäsenistön hyvinvoinnista
opintojen kanssa, tyytyväisyyttä työmäärän ja opintopisteiden välillä ja näiden tulosten
eteenpäin vieminen laitoksille ja niistä keskusteleminen sekä mahdollisten ratkaisuiden
etsiminen.
Kerro lempimuistojasi vujuista
Edelliseen vuosijuhlavuoteen en päässyt oikein osallistumaan, joten siltä ei erityisempiä
muistoja ole, mutta kaikki vujupikkujoulut ovat olleet mahtavia tapahtumia ja monien puheiden,
palkitsemisten, hallitusesittelyiden ja yleensä juhlavan tunnelman puolesta muistot ovat varsin
lämpimät.
Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä
Tähän loppuun haluan sanoa vielä, että Ynnä on ollut erittäin tärkeä osa Jyväskylässä
viettämääni aikaa ja haluan kiittää Ynnää kaikista menneistä ja tulevista tapahtumista ja
toiminnasta, ja ennen kaikkea koko Ynnän jäsenistöä joka tämän alkuunkaan mahdollistaa.
<3
Nimi: Markus Kulmala
Ikä: 24
Kotikoti ja nykykoti: Espoo, Jyväskylä
Opiskelujen aloitusvuosi, paikka ja pääaine: 2015
matematiikka, josta muutaman viikon jälkeen vaihdoin
tilastotieteelle.
PJvuodet: 2018
Mikä on toteemieläimesi ??: En tiedä, mutta ala
asteella, kun kysyttiin horoskooppia vastasin orava,
koska en tiennyt, mikä horoskooppi on. Niin olkoon
toteemieläinkin vaikka orava.
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Markus Kulmala PJ 18

Miten päädyit jkl opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?
Alun perin päädyin tänne, koska en päässyt Helsingin yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa.
Ynnän toimintaan pääsin ja jouduin, koska menin fuksivuonna syyskokoukseen ilmaisen pizzan
perässä.
Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta?
Fuksivuoden exculla otettiin luulot pois. Muuten aikalailla koko opiskeluaika täällä on ollut
ikimuistoista. Ynnässä voi olla oma itsensä.
Kerro puheenjohtajakaudestasi, isoja tapahtumia/projekteja tms.?
Tekemistä riitti. STYROLlaulukirja projektin loppuunsaattaminen, Mattilanniemien
ainejärjestötilan remontti, holittomien tapahtumien lisääminen jne. Mieleenpainuvimpina
kuitenkin Ylistön ainejärjestötilan hankkiminen yhteistyössä Fyysikkokerhon kanssa, molempien
ainejärjestötilojen nimikilpailu, Origon seinän maalauttaminen Ynnän siniseksi, Fysiikan
laitokselle Kiihdytinkonseptin lobbaaminen ja Ismo Leikolan kunniajäsenyyden luovutus. Ai että
tulee kyllä nostalginen olo näitä muistellessa.
Kerro lempimuistojasi vujuista (erityisesti viime juhlavuodesta, jos olit silloin paikalla)
Itse 5kymppisten iltajuhlassa ei tullut valitettavasti oltua, mutta silliksellä saunanlämmitysnakin
ohessa sai kuunnella silloisten dinosaurusten pelkoa ensin krapulaan kuolemisesta ja sen
jälkeen krapulaan kuolemattomuudesta.
Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä?
Ensimmäinen fiilis mikä itselle tuli, kun täällä opinnot aloitin oli, että tänne on tervetullut. Se fiilis
on edelleen pysynyt ja siinä on Ynnän vahvuus. Pidetään omalla toiminnalla huoli siitä, että tämä
säilyy!
Loppusanat, terkut jäsenistölle tms.
Ei muuta kun tsemppiä ja laukauksia kaikille ja muistetaan ottaa varovasti sen herkun kanssa!!
Nimi: Jasmin Kilpeläinen
Ikä: Täsmälleen kahden alkuluvun välissä
Kotikoti ja nykykoti: Kotikoti Kotka, nykykoti
Jyväskylä (Kuokkala 4ever)
Opiskelujen aloitusvuosi, paikka ja pääaine:
2014, Jyväskylä, fysiikka
PJvuodet: 2017
Toteemieläin: introvertti kultainennoutaja

Jasmin Kilpeläinen
PJ 17
&
Toteemieläin

Miten päädyit Jyväskylään opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?
Yläasteelta asti olin kiinnostunut luonnontieteistä ja erityisesti fysiikka tuntui omalta jutulta.
Teininä toimin lasten heppakerhon ohjaajana viiden vuoden ajan ja siitä sain ensimmäisen
kimmokkeen opettajaksi opiskeluun. Luokanopettajuus ei kuitenkaan kiinnostanut, joten päätin
yhdistää fysiikan ja opettajuuden ja opiskella siis fysiikan opettajaksi. Hain lukion jälkeen
opiskelemaan sekä Helsinkiin että Jyväskylään ja tulinkin hyväksytyksi molempiin, mutta valitsin
Jyväskylän melko puhtaasti kohtuullisemman vuokratason takia, vaikka kotipaikkakunnalta
olikin tänne pidempi matka.
Ynnäaktiiviksi päädyin vähän sattuman kautta. Muutama kaveri fuksiporukastamme oli mennyt
Ynnän syyskokoukseen ilmaisen pitsan perässä ja tulivatkin houkutelluiksi mukaan hallitukseen.
Itse en ollut tuossa kohtalokkaassa kokouksessa mukana eikä hallitustoiminta edes
kiinnostanut, vaikka porukan mukana pyörinkin jouluristeilyllä ja muissa kekkereissä.
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Helmimaaliskuun tienoilla syyskokouksessa valittu rahastonhoitaja joutui kuitenkin vetäytymään
pestistään ja paikka aukesi. Tovereiden houkuttelemana ilmoitin itseni halukkaaksi
kirstunvartijaksi sellaisella ”no mitäpä hävittävää mulla on” mentaliteetilla ja tulin hallituksen
äänestäessä valituksi luultavasti kavereideni äänten turvin, koska mitään kokemustahan minulla
mistään kirjanpidon pyörittelystä ollut. Jatkoin samassa pestissä vielä seuraavankin vuoden ja
sitten minusta vahingossa puheenjohtaja.
Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta.
Tärkeimpiä muistoja on varmaankin kaikki illat, kun Escin lattian kuluttamisen jälkeen lähdettiin
keskustassa asuneen kaverin luokse jatkoille syömään munanuudeleita ja kananugetteja.
Kumma kyllä, kaverin kämppis ei ikinä herännyt (tai ainakaan kertonut heränneensä) meidän
tosi hiljaisiin kokkailuihin. Myöhemmin munanuudelit ja kaverin kämppä vaihtui Burger Kingiin,
mutta meno ei muuttunut yhtään vähemmän levottomaksi. Yhtään väheksymättä niitä kaikkia
Ynnän toimiston (nyk. Origo) nuhjuisilla sohvilla istuma tai makuuasennossa vietettyjä
demo(nie)nvälttelyhetkiä. Niiden sohvien gravitaatiokentästä ei aina niin vaan irtauduttukaan
viereisessä salissa pidettävälle luennolla.
Yksi hienoimmista muistoista on ihan ehdottomasti se, kun tunkeuduttiin Läffään 52 ihmisen
voimin ja tehtiin sen saunan ensimmäinen saunojaennätys. Olin viimeisiä sisään mahtuneita ja
myös ensimmäisiä ulos astuneita, kun löylyt oli heitetty ja olo alkoi käydä itse kullakin tukalaksi.
Oli jotenkin absurdia seurata sitä, kun moisesta pienestä kopperosta purkautuu kymmenittäin ja
kymmenittäin ihmisiä ulos. Siinä oli sitä aitoa, pirskahtelevaa yhteisöllisyyttä.
Kerro puheenjohtajakaudestasi.
Olin hallituksessa sen verran monta vuotta ja niistä vuosista on myös niin monta vuotta aikaa,
etten enää oikestaan ole ihan varma, mikä tapahtui pjkaudellani ja mikä rahiskausillani. Mitään
mullistavaa ei puheenjohtajuuteni aikana tainnut tapahtua, paitsi ihka ensimmäiset
vujupikkujoulut ja kävijäennätysappro, mutta yhdistys pysyi pystyssä eikä rahatkaan loppuneet
tililtä.
Erään aprillipäivää edeltäneen viikonlopun pimeydessä kävimme yhdessä edeltäjäni Juho
Siitarin kanssa muuraamassa silloin MaDrakennuksessa majaansa pitäneen Pörssin toimiston
ja opiskelijatilan ovet umpeen tiiliseinäkuvioisella tapetilla ja jätettiin tietysti lasku työstä
pörssiläisille. Parin viikon päästä saatiin vastauksena upea ”Ynnä first, Pörssi second” video.
Nokkelimmat huomaavat näissä joitakin yhtäläisyyksiä silloisiin valtameren toisen puolen
poliittisiin tapahtumiin.
Kerro lempimuistojasi vujuista (erityisesti viime juhlavuodesta, jos olit silloin paikalla).
Olin mukana hallituksen jäsenenä edellisillä vujuilla. Saatiin lahjaksi mm. Aurajokea (sen pullon
korkkia ei onneksi polkaistu tervehdysten yhteydessä) sekä liikennetötteröstä ja lasten
polkupyöränistuimesta (muistaakseni) askarreltu jalluteline. Juhlissa oli väkeä ihan Ynnän
alkuajoilta asti ja olikin mahtavaa kuunnella esiynnääjien muisteloita omista aktiivivuosistaan.
Jatkoilla oli tiivis tunnelma ja sauna lämpimänä aamuun asti.
Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä?
Ynnä on aina ollut se taho, joka tuntuu ottavan vastaan kaikenlaiset tyypit ja jonka toiminnassa
on saanut olla mukana ihan omana itsenään. Toivon, että tämä ynnäläisyyden ydin jatkaa
olemistaan jatkossakin. Ihminen voi lähteä Ynnästä, mutta Ynnä ei ihmisestä – pitäkää tämä
vaikutus vain ja ainoastaan positiivisena!
Loppusanat, terkut jäsenistölle tms.
Dinosauruksen elämänohjeena haluan sanoa, että uskaltakaa sanoa ei, mutta älkää pelätkö
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sanoa kyllä. Siten voitte joutua tilanteisiin, joihin pääsyä ette ikinä varsinaisesti tavoitelleet tai
edes pitäneet mahdollisena, mutta joiden lopulta toteatte olevan aivan ok ja antavan teille paljon.
Pitäkää Läffä kuumana!
Ps. En oikeasti aina lätise näin syvällisiä. Nähdään vujuilla!
Nimi:
Ikä:
Kotikoti ja nykykoti:
Juho Siitari

Opiskelujen aloitusvuosi, paikka ja pääaine:
PJvuodet: 201
Toteemieläin: Kolmivarvaslaskiainen
Miten päädyit jkl opiskelemaan ja Ynnän toimintaan?

Kerro jotain rakkaimpia muistoja Ynnän toiminnasta?
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PJ 15 & 16

Kerro puheenjohtajakaudestasi, isoja tapahtumia/projekteja tms., sekä kerro lempimuistojasi
vujuista (erityisesti viime juhlavuodesta, jos olit silloin paikalla)

Loppukommentti Ynnästä ja ynnäläisistä?
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Loppusanat, terkut jäsenistölle tms.

KIITOS!
Suurkiitos Kännytoimikunnalle, sekä vanhemmille, että uudemmille jäsenille. Teitte valtavan työn
tämän syksyn aikana, että saimme taas kasaan Ynnälle sen ansaitseman Kännyn! Kiitos myös
kaikille toimikunnan ulkopuolisille henkilöille, jotka osallistuitte suunnnittelun tai
sisällöntuottamiseen. Työpanoksenne on korvaamaton!
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