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1 Johdanto 
Ynnä ry on Jyväskylän yliopiston matematiikan, fysiikan, tietotekniikan ja tilastotieteen 

opiskelijain ainejärjestö. Yhdistyksen toimintaan vuonna 2021 kuului vapaa-ajan toimintaa, 

korkeakoulu- ja sosiaalipoliittista vaikuttamista, työelämäinfoja ja yhteistyön kehittämistä 

ammattiliittojen kanssa. Toimintakauden merkittävimpiä saavutuksia olivat mm. 

ympäristöstrategian hyväksyminen, etätapahtumien kehittämisen jatkaminen, 

kuormittavuuskysely, Ylistönrinteen peruskorjausprojektiin osallistuminen opiskelijoiden 

mielipiteiden osalta, osallistuminen Ratkomon laajentamiseen tilastotieteelle ja 

taukojumppavälineiden hankkiminen. 

2 Järjestöllinen toiminta 
Syyskokouksessa 25.11.2020 valittu hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 

4.1.2021 seuraavasti: 

Nio Piri, Puheenjohtaja 

Jyri Kohvakka, Varapuheenjohtaja, fysiikan kopo-vastaava 

Juuso Kinnunen, Sihteeri 

Milla Männikkö, Rahastonhoitaja, kulttuurivastaava 

Mirva Toivio, Tapahtumakoordinaattori, 3miot-vastaava 

Philson-Amanda Aden, Tiedottaja, kehy-vastaava 

Tomi Haapamäki, Yritysvastaava, sopo-vastaava 

Erika Kannisto, Tapahtumavastaava, liikuntavastaava 

Laura Kauhanen, Tapahtumavastaava 

Alla Marchenko, Tapahtumavastaava 

Sara Peltoluhta, Matematiikan kopo-vastaava, sopo-vastaava 

Enni Rajala, Fuksivastaava, some-vastaava 

Mikko Röyskö, Webmaster 

Aino Uimonen, Ympäristövastaava, kv-vastaava 

 

Lisäksi Ynnässä vaikuttivat seuraavat toimihenkilöt: 

 

Loimun opiskelijat -Jyväskylä ry:n yhdyshenkilö: Erika Kannisto 

TITOL-yhdyshenkilö: Erika Kannisto 

JANO-yhdyshenkilö: Tomi Haapamäki 

MAOL-yhdyshenkilö: Tomi Haapamäki 

TEK- ja ML-yhdyshenkilö: Mirva Toivio 

SFMO-vastaava: Jyri Kohvakka 

Saunamaisteri: Kiril Sanasvuori 

Maku- ja esanssivastaava: Tomi Haapamäki 

Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaava: Tuomo Huttu 

Retkeilyvastaava: Enni Rajala 

Origovastaavat: Onni Hinkkanen ja Tuomas Niemi (18.10.-31.12.) 

Potentiaalikuoppavastaava: Enni Rajala (18.10.-31.12.) 

Ynnän dildokypärä: Onni Hinkkanen 

Ynnän Niko “Jack Jaakko Daniel’s Tapio” “Kanakone” “Broffa” Kankkonen: Niko Kankkonen 

Ynnän pörssi: Miro Arvila 

Ynnän absintti: Lauri Ruuttunen 
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Vujutoimikunta: 

 

Jyri Kohvakka 

Juuso Kinnunen 

Nio Piri 

Mikko Röyskö 

Mirva Toivio 

Erika Kannisto 

Sara Peltoluhta 

Nea Marjavaara 

Nuutti Rantanen 

Kiril Sanasvuori 

Onni Hinkkanen 

Juho Siitari 

Ossi Hyytiäinen 

Liisa Miettinen 

Mikael Myllymäki 

Juho Reiman 

 

Kännytoimikunta: 

 

Philson-Amanda Aden 

Enni Rajala 

Samuli Aalto 

Henna Kokkonen 

Noora Jokela 

Eetu Räsänen 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui kautensa aikana yhteensä 20 kertaa. Sääntömääräinen 

kevätkokous pidettiin varapuheenjohtajan asunnossa 27.4.2021. Kevätkokouksessa 

hyväksyttiin Ynnälle ympäristöstrategia. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous taas 

pidettiin 30.11.2021 Metallin saunalla. 

Ynnään liittyi 84 uutta jäsentä, mikä on 1 vähemmän, kuin vuonna 2020. Talouden suhteen vuosi 

oli noin 2800€ ylijäämä. Talousarviossa vuosi oli budjetoitu noin 3300€ ylijäämäksi, ja kauden 

tulos onkin hyvä koronatilanteen huomioon ottaen. 

Uusi kunniamaininta nimitettiin yhdistyksen syyskokouksessa Nea Marjavaaralle ansiokkaasta 

hallitusurasta ja Ynnän toiminnan kehittämisestä sekä hallitusaktiivien kouluttajana ja mentorina 

toimimisesta. 

Yhteistyö luonnontieteellisten ainejärjestöjen kesken jatkui tiiviinä ja yhteisiä tapahtumia yritettiin 

järjestää vuoden aikana useampi. Koronan vaikutus toki näkyi myös yhteistyötapahtumien 

määrässä, mutta esimerkiksi MatLu-pesisturnaus saatiin järjestettyä ja se sai kiitosta. 

3 Vapaa-ajan toiminta 
Ynnän vapaa-ajan toiminta oli alkuvuodesta rajoittunut koronan takia pitkälti etänä ja ulkotiloissa 

järjestettäviin tapahtumiin. Kesän jälkeen tilanne oli kuitenkin normalisoitunut jo niin paljon, että 

syksyn aikana toiminta oli moninaisempaa. Vuoden 2020 aikana kerättyä pohjaa etätapahtumille 

käytettiin hyväksi ja myös uusien etätapahtumien kehittämistä jatkettiin. Perinteitä yritettiin koko 
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vuoden ajan vaalia parhaan mukaan, mutta kokeiluun otettiin myös täysin uusia tapahtumia. 

Ynnä oli tänäkin vuonna mukana järjestämässä 3mio:ita, kun niiden järjestäminen jatkui 

syksyllä. 

Tapahtumavuosi aloitettiin 15.1. haalarimerkkien ompeluillalla etänä. Ulkotapahtumien makuun 

päästiin kyykän merkeissä 16.1. ja 23.1. Molemmissa tapahtumissa pelit pyörivät hyvin ja 

jälkimmäisessä kyykkätapahtumassa ynnäläisten seuraan liittyi myös matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijoita. Tapahtumat jatkuivat 25.1. etälautapeli-illan 

merkeissä. Etätapahtumat eivät keränneet osallistujaryntäystä, mutta paikallaolijat tykkäsivät 

tapahtumista. 

Helmikuussa päästiin järjestämään vain etätapahtumia ja perinteiset JM-kyykkä sekä 

luonnontieteellinen laskiainen jäivät järjestämättä. Helmikuussa pidettiin vuoden ensimmäiset 

sopokahvit etänä 6.2. ja 10.2. järjestettiin etäystävänpäiväilta. Myös uusi tapahtumakonsepti 

koko Ynnä kokkaa lanseerattiin, ja ensimmäisellä kerralla 20.2. kokkailtiin etänä pizzaa, ja 

tapahtuma oli tykätty. Toinen uusi tapahtumaidea oli etäapprot, jotka järjestettiin 24.2. Porukkaa 

osallistui paljon ja tapahtuma oli Ynnän tämän astisista etätapahtumista onnistunein. 

Myös maaliskuu vietettiin etätapahtumien merkeissä. Tapahtumakuukausi alkoi Among Us -

illalla 4.3. ja 13.3. koko Ynnä kokkasi etänä jälkiruokia. Etätoogabileet järjestettiin 18.3. ja 

tapahtuma oli myös osallistujien tykkäämä. Kuun lopussa pidettiin vielä etälautapeli-ilta 24.3., 

johon saapui ihan mukavasti osallistujia. 

Huhtikuussa etätapahtumat jatkuivat ja kuukauden aikana järjestettiin Among Us -ilta 8.4., 

haalarimerkkien etäompeluilta 16.4. ja etäsopokahvit 17.4. Etätapahtumat jatkuivat myös 2021 

Vappuna ja järjestettiin etätapahtumat wappuetkot-beerpong 20.4., vabun juomapeli-ilta 21.4., 

etävappusitsit 22.4., koko Ynnä kokkaa simaa 23.4., vapun lautapeli-ilta 26.4., etävappuapprot 

28.4., koko Ynnä kokkaa vappueväät 29.4., etäkirkkopuistopiknik 30.4. ja etäharjupiknik 1.5. 

Edellisen vuoden tavoin innostus ei riittänyt kaikkiin etätapahtumiin ja useassa tapahtumassa 

osallistujaluvut jäivät hyvin pieniksi. Kuitenkin ohjatumpaa toimintaa sisältävät tapahtumat, 

kuten etävappusitsit ja etävappuappro keräsivät hyvin osallistujia ja oli hauskaa. Myös yksi 

ulkotapahtuma saatiin kuitenkin vappuna järjestettyä, vappusuunnistukseen pääsi 

osallistumaan 26.-27.4. ja tapahtuma oli tykätty. 

Toukokuussa järjestettiin vielä kopokaljat 6.5. Koronatilanteen ollessa jälleen parempaan päin, 

järjestettiin perinteinen kesätapaaminen 30.7.-1.8. Osallistujia oli hyvin ja lukemat lähentelivät 

koronaa edeltäneitä kesätapaamisia. 

Tapahtumat saivat uutta tuulta alleen syksyllä, kun fuksit saapuivat ja pandemiatilanne näytti 

siltä, että tapahtumia pystyi järjestämään turvallisesti pitämällä huolta turvaväleistä, 

ihmismäärästä sekä käsihygieniasta. Viime hetkellä osa tapahtumista jouduttiin perumaan, 

mutta tilalle pyrittiin järjestämään ulkoilmatapahtumia. Elokuussa järjestettiin varaslähtöpiknik 

22.8, fuksivisa ulkotiloissa 23.8., Among Us -ilta 24.8., ulkohöntsäilyä 26.8., haalarimerkkien 

ompeluilta 27.8., retki Sippulanniemen luontopolulle 28.8., etälautapeli-ilta 30.8., Ynnä goes 

frisbeegolf 31.8. sekä lisäksi 30.8. alkaen fuksit kiersivät tutorien kanssa fuksisuunnistuksen 

rasteja. Kokonaisuudessaan elokuun tapahtumat olivat onnistuneita ja erityisesti kiitoksia saatiin 

fukseilta siitä, että normaaleja sisätilatapahtumia oli korvattu etätapahtumien sijaan 

ulkotapahtumilla. 

Syyskuun tapahtumat aloitettiin Scribbl.io-illalla 1.9. ja fuksisaunalla 2.9. Edellisvuoden tavoin 

fuksisauna päätettiin järjestää Mattilanniemen rannalla koronaturvallisuuden takia ja tapahtuma 

onnistui hyvin. Sen lisäksi syyskuussa järjestettiin luontoretki Laajavuoreen 5.9., johon myös 
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riitti hyvin osallistujia. Koronatilanteesta johtuen MatLu-baarikierros peruttiin ja sivuaineinfo 

järjestettiin etänä 8.9. MatLu-yhteistyötä toteutettiin kuitenkin pesisturnauksen merkeissä 9.9. ja 

tapahtumassa oli myös Loimu mukana tarjoamassa evästä pelaajille sekä katsojille. Muut 

kuukauden tapahtumat olivat syyskuun karaoke 14.9., kyykkätreenit 16.9., fuksikastajaiset eli 

yhdistetyt fuksiaiset ja haalarinkastajaiset vuoden 2020 fukseille 20.9., fuksiaiset vuoden 2021 

fukseille 22.9., Ynnän beerpong -turnaus 24.9., fuksisitsit 29.9. ja MatLu beerpong -turnaus 30.9. 

Syyskuun lopun tapahtumat keräsivät hyvin osallistujia ja tapahtumat olivat onnistuneita. 

Lokakuun tapahtumakuukausi aloitettiin lokakuun karaokella 5.10. Loimun kanssa yhteistyössä 

järjestettiin työelämäsaunat erikseen fyysikoille 12.10. sekä matemaatikoille ja tilastotieteilijöille 

14.10., joihin Loimu järjesti puhujat ja osallistujia oli ihan hyvin. Avaruussitsit yhdessä Linkin 

kanssa järjestettiin 20.10. ja seuraavana päivänä 21.10. järjestettiin vuoden ensimmäiset 3miot, 

joiden järjestämisessä Ynnäkin oli mukana. Vuoden viimeiset kyykkätreenit järjestettiin vielä 

28.10. Keväällä koronan takia peruuntuneiden Ynnän approjen järjestämistä pohdittiin vielä 

loppuvuonna, mutta aikataulun tiukkuuden vuoksi päätettiin jäädä odottamaan ensi kevään 

approja. 

Marraskuussa järjestettiin marraskuun karaoke 2.11. sekä MatLu suursitsit 10.11. onnistuneesti 

Ilokivellä. Ynnäläisiä hyppäsi myös Hyeenan kanssa samaan bussiin yhteislähdöllä 

IntegraatioFesteille Helsinkiin 12.-14.11. Vuoden toiset sekä viimeiset 3miot järjestettiin 18.11. 

ja jouluristeilyyn valmistauduttiin haalarimerkkien ompeluillalla 23.11. 

Luonnontieteellinen jouluristeily järjestettiin 2.-3.12. ja sinne lähti bussillinen ynnäläisiä. Vuoden 

viimeiset karaoket laulettiin joulukuun karaokessa 7.12. ja 2022 tammikuulle suunniteltujen 

55+1v vuosijuhlien johdosta 9.12. vietettiin vujupikkujoulujen sijaan parempia pikkujouluja. 

Paremmilla pikkujouluilla julistettiin fuksiaisten, fuksikastajaisten sekä vuoden luennoitsija- ja 

assariäänestysten voittajat sekä vuoden 2022 hallitus esittäytyi. 

4 Muu toiminta 
Känny, tilastotieteen ratkomo, matematiikan tenttiarkisto, osallistui n 100 järjestön kannanottoon 

korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta korona-aikana 

Koronan takia perutut liikuntavuorot käynnistyivät jälleen lokakuussa, jolloin Ynnä sai oman 

liikuntavuoron Vivecalle torstaisin. Yhdessä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

kanssa Ynnä hankki molempiin ainejärjestötiloihin taukojumppavälineitä jäsenistönsä käyttöön. 

Ynnä oli mukana Ylistönrinteen peruskorjaushankkeessa opiskelijoiden äänenä. Tämän lisäksi 

Ynnä järjesti syksyllä kuormittavuuskyselyn ja toimitti tulokset laitoksille syksyllä. Kyselyt saivat 

laitoksilta kiitosta ja niitä luvattiin jakaa opetushenkilökunnan sisällä eteenpäin, jotta 

opiskelijoiden kokemaa kuormitusta saataisin jatkossa pienemmäksi. 

Ynnä oli myös mukana laajentamassa Ratkomoa kattamaan myös tilastotieteilijöiden opintoja 

sekä alkoi selvittämään, miten matematiikan tenttiarkisto voitaisiin saada sujuvaan käyttöön 

yliopiston luopuessa Korpin käyttämisestä kokonaan. Ynnä osallistui myös yhdessä n. 100 

järjestön kanssa kannanottoon korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta korona-aikana. 

Aiempien vuosien tapaan TEKin sekä Loimun kanssa jatkettiin yhteistyötä. Loimun kanssa 

tehtiin entistä enemmän yhteistyötä tapahtumien yhteydessä. Loimu pyydettiin mukaan useaan 

ulkotapahtumaan ja heidän kanssaan yhteistyössä järjestettiin työelämäsaunat syksyllä. TEK 

lähti syksyn aikana hakemaan uutta tykkiä Jyväskylään, ja oman tykin kanssa yhteistyö TEKin 

kanssa toivottavasti sujuvoituu ensi vuonna entisestään. 
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Vaihtoehtoisen opinto-oppaan eli VOppaan tekoon osallistuivat tänäkin vuonna vain 

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt. VOppaan päävastuu oli Syrinxillä. 

Viime vuonna kehitetyn sähköisen fuksipassin käyttöä jatkettiin myös tänä vuonna. 

Yhteistyö tutorien kanssa pyrittiin edellisvuoden tapaan pitämään tiiviinä. Tutorit olivat mukana 

erityisesti varaslähtöpiknikin ja ensimmäisen päivän tutustumisillan järjestelyissä, sekä ohjasivat 

fukseja osallistumaan fuksisuunnistukseen. 

Myös Ynnän ainejärjestölehti herätettiin parin vuoden tauon jälkeen takaisin henkiin, ja vuoden 

2021 aikana julkaistiinkin jopa kaksi Kännyä. Kännyt päätettiin julkaista ainoastaan sähköisinä 

versioina, jolloin Känny saavutti myös kotonaan etäopiskelevat ynnäläiset ja lisäksi säästettiin 

sekä luonnonvaroja että Ynnän taloudellisia varoja. Kevään Känny julkaistiin vapun alla 

huhtikuussa ja syksyn Känny jouluristeilyn alla marraskuussa. Syksyn Kännyssä oli omat 

osionsa fukseille, risteilylle sekä tuleville vuosijuhlille. 

Ynnä levitti Jyväskylään tuttuun tapaansa myös saunakulttuuria, kun perävaunusauna 

Löylyfunktiota käytettiin omissa tilaisuuksissa ja vuokrattiin muiden tahojen tilaisuuksiin. Läffää 

vuokrattiin vuoden aikana muutaman kerran. 

Ynnä jatkoi myös veriryhmänsä Y+ toimintaa, mutta koronatilanteesta johtuen 

yhteisluovutustapahtumaa ei pystytty mainostamaan. Ynnän veriryhmä on onneksi jo tuttu 

ynnäläisille ja Ynnä ansaitsikin vuonna 2021 ennätyksellisesti platinakunniakirjan. 

Edellisenä vuonna suunnitellun kehy-merkin markkinointia jatkettiin aktiivisesti muiden 

haalarimerkkien myynnin yhteydessä silloin, kun mahdollista. 

Ulkoisen viestinnän taso pidettiin edellisvuotta vastaavana. Lähes kaikki viestintä ulospäin 

tapahtui sekä suomeksi, että englanniksi. Tämän lisäksi kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, 

minkälaista sisältöä omalle sähköpostilistalle päästetään Ynnän ulkopuolelta. 

Vuonna 2021 yritysyhteistyön kehittäminen oli erittäin haastavaa, sillä yritykset kävivät 

pandemiatilanteesta johtuen säästöliekillä sekä samanaikaisesti yhteistyöyrityksiä pyrittiin 

löytämään tuleville vuosijuhlille. Ammattiliittojen lisäksi Ynnä solmi yhteistyösopimukset muun 

muassa Semman ja Valmetin kanssa. Lisäksi haalareita oli mukana tukemassa Jyystögays ry. 

Yhteistyöyökerhona jatkoi edelleen Club Escape ja Restamaxin/NoHo:n muut ravintolat. 

 

 

 

Ynnä ry:n puolesta 

Jyväskylässä 31. maaliskuuta 2022 

 

 

 

__________________________________ 

 

Nio Piri, vuoden 2021 puheenjohtaja 


