
Myyn viikkotiedote 11/2016  

 

 

Hyvää maaliskuuta! 

 

Viikkotiedotteen ideana on vähentää spämmäysviestien määrää teidän sähköpostissanne ja tiedottaa 

mahdollisimman kattavasti KAIKISTA teitä mahdollisesti kiinnostavista tulevista tapahtumista 

YHDELLÄ sähköpostiviestillä! Viikkotiedotteet päivitetään myös Myyn nettisivuille. Suosittelen  

viikkotiedotteen selaamista pikaisesti läpi, jotta ette jää mistään hauskasta paitsi. :) 

 

Viime viikko oli mielenosoitustäyteinen, ja myös Myy ry toi oman kantansa esille hallituksen 

leikkauksia vastaan. Olimme aktiivisesti mukana tuomassa kantamme esille Myyn lippu liehuen. 

 

  

 Myy ry mielenosoituksessa metsähallituslakia vastaan 

 

 Myy ry opintotukimielenosoituksessa 

 

Tulevalle alkuviikolle on luvattu aurinkoista säätä! Nautitaan viikosta ja ulkoillaan paljon! Toivot-

tavasti kaikki ovat löytäneet joukkueen Viikki GP -tapahtumaan, sitä ei kannata missata! Keskivii-

koksi on luvattu mitä parhain Viikki GP sää!  

Hauskaa alkavaa viikkoa myypiöt! 

Terkuin Saara 

 

 

Viikon 11 tapahtumat: 

 

 

1. 14.3 Viikin merkkimarkkinat klo 10-14 Latokartanonkaari 9 

https://www.facebook.com/events/1750598101835368/ 

2. 16.3 VIIKKI GP, klo 16 alkaen  

https://www.facebook.com/events/1658938294359028/  

https://www.facebook.com/events/1750598101835368/
https://www.facebook.com/events/1658938294359028/


3. From Certificates to Action – Sustainability in Work Places  

https://www.facebook.com/events/549774135191336/ 

4. 18.3 klo 16 Alumnipaneeli: Pariisin ilmastosopimus, Latokartanonkaari 3, luentosali B6 

https://www.facebook.com/events/548816685293366/ 

 

 

 

1. ** På svenska nedan ** In English below ** 

 

Mikäs sen parempi tapa aloittaa uutta periodia kuin haalarimerkkikokoelmien 

päivittäminen ! Perinteiset Viikin merkkimarkkinat ovat siis taas täällä. Viikin kaikki aine- ja 

harrastejärjestöt kerääntyvät maanantaina 14.3. yhdessä A-talon aulaan (Latokartanonkaari 

9, Viikki) myymään haalarimerkkejään, tapahtumalippujaan sekä kaikkea muuta 

oheistavaraa. Myyntiaika on klo 10-14 välillä. Tule mukaan kerryttämään 

merkkikokoelmaasi tai ihan vaan tutustumaan Viikin monipuoliseen järjestömaailmaan. 

Tsekkaa järjestöjen myyntiajat alta ! 

PS. Loistava tilaisuus täyttää haalarit merkeillä 16.3. Viikki GP:tä varten ;) 

** 

Vad vore ett bättre sätt att börja en ny period än med att uppdatera din halarmärks samling! 

Det är alltså dags för Viks traditionella märkesmarknad igen. Alla viks fakultetsföreningar 

samlas på måndagen den 14.3. i A-husets aula (Ladugårdsbågen 9, Vik) för att sälja sina 

halarmärken, biljetter för evenemang och annat övrigt. Marknaden hålls mellan klockan 10-

14. Kom med och öka på din samling av halarmärken, eller bara för att bekanta dig med 

Viks mångsidiga fakultetsföreningar. Listan på vilka organisationer är med följer senare. 

** 

What would be a better way to start a new period than by updating your collection of overall 

patches! The traditional Viikki patch market is here again. All of Viikkis faculty 

organisations will meet on Monday the 14.3. in the lobby of the A-building 

(Latokartanonkaari 9, Viikki) to sell their patches, tickets to events and other merchandise. 

The market will be open between 10-14. Come along to get some new patches or just to get 

to know Viikkis versatile faculty life. A list of the faculties that will be present will be posted 

closer to the event. 

 

2. Mitä: Viikki Grand Prix 

Missä: Viikin kampus 

Miksi: Koska unohtumaton 

Maksaa: 4€/henkilö 

Jatkot: klo 22-04 @Maxine 

Viikki GP järjestetään keskiviikkona 16.3.2016 ja ideana on kiertää joukkueella Viikin 

kampusalueella ainejärjestöjen rasteja. Joukkueet lähtevät liikkeelle MMYL:n kertsiltä, josta 

joukkueen johtaja hakee kartan sekä haalarimerkit. Ensimmäiset lähdöt klo 16 eteenpäin 

joukkue kohtaisesti. Lähtöajat ilmoitetaan sähköpostitse. Viikki GP kustantaa 4€ per naama. 

Hinta sisältää haalarimerkin, osallistumismaksun ja sisäänpääsyn jatkoille. 

Ilmoita joukkueesi E-lomakkeella viimeistään 14.3.2016. Joukkueen koko max 10 

henkilöä. Lipunmyyntiajat ilmoitetaan myöhemmin. 

E-lomake: http://goo.gl/forms/4xG1ohaUrT 

Jatkopaikkana toimii Ravintola Maxine Kampissa. Maxine tarjoaa kaupungin kuumimmat 

jatkot sekä huikeimmat näkymät ja kaikki tämä opiskelijaystävälliseen hintaan! Jatkoilla 

julkaistaan Viikki GP voittajajoukkue ja heidät palkitaan ruhtinaallisesti. Maxinessa 

narikkamaksu 3,5€ 

Pue siis haalarit päälle ja lähde kisaan. Viikki Grand Prix tarinoita kerrot vielä vanhoilla 

päivillä. 

https://www.facebook.com/events/549774135191336/
https://www.facebook.com/events/548816685293366/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F4xG1ohaUrT&h=CAQGxdAlO&enc=AZPmti_Hp0Cmt8DmmEGKBGCQ14Q_ksAY1CvsbENaYiQ0eO4Jin4zZObRQKW90oNF7_o&s=1


 

** 

Lipun myynti!/Ticket Sales! 

14.3. Maanantai/Monday 

10-14 A-talon aulassa Merkkimarkkinoilla 

10-12 EE-talo 

12-14 Biokeskus 

12-14 Kumpula 

15.3 Tiistai/Tuesday 

10-14 A-talo aulassa 

12-14 Biokeskus 

12-14 Porthania 

12-14 Kumpula 

** 

The biggest event of our campus area, Viikki Grand Prix is coming! This unforgettable 

"competition" will take place on Wednesday, 16th of March. Take your friends with, form a 

team and make sure you don't miss the party, that everybody will talk about for weeks! 

The basic idea of this GP is to collect as many of the student associations' checkpoints as 

you can. All of them are located around the campus. At the checkpoints the team must ac-

complish some tasks and collect points from the people at the checkpoint. Many different 

kinds of techniques have been seen during the years. Not always the fastest, but also the lou-

dest, funniest, slowest or the drunkest teams have made it to the victory. The choice is yours. 

The participation fee is 4 Euros per person, including the entry fee, overall badge and the af-

ter party. 

Sign your team up through this link http://goo.gl/forms/4xG1ohaUrT before the 14th 

of March. The maximum in one team is 10 person. You will receive your starting time 

via email. At the start the team leader must go and get the map and overall badges for 

their team.  

The After Party starts at 22:00 @Maxine (Urho Kekkosen katu 1, 00100 Helsinki) 

 

3. From Certificates to Action – Sustainability in Work Places 

In the wake of climate change, sustainability has risen to popularity. It is noted that 

nowadays company descriptions and marketing focus on the topic, offices apply for 

certificates and cities engage in sustainable values. 

How does this affect the reality of working life? Is sustainability visible in the day-to-day of 

employees in different fields? How is sustainability defined? Do we need sustainability 

managers in the workplace? 

Our panelists are representatives of the public, private and third sector. Our discussion focus 

is sustainability in workplaces, which are not in the fields of “cleantech” or environmental 

protection. The panel discussion will be streamed live at 

https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/tiedekulma-live 

For more information, please contact: 

Daria Pritup, 040 536 52 52, daria.pritup@helsinki.fi 

Location: Tiedekulma, Aleksanterinkatu 7 

Date and time: March 16th, 2016 at 10 am 

 

 

4. Tervetuloa kaikille kiinnostuneille YLE:n alumnipaneeliin ja keskustelutilaisuuteen! 

Kolme YE-alumnia, jotka seurasivat Pariisin ilmastonsopimuksen neuvotteluita, tulevat 

kertomaan näkökulmiaan aikaansaadusta ja kommentoimaan itse sopimusta: 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F4xG1ohaUrT&h=pAQEzwg8u&enc=AZNva-bJioV8x43Id7DMxEGtEzB0HVjSUGl7q_86zrRC7XqRSOpmXZWnI1YIWOqypYk&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helsinki.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Ftiedekulma-live&h=aAQF2r_b9&enc=AZNgs_GfdPridsPYDf55OyU_sIYclPAsofAw03ua1_X74nlhPECJWAMRUIgItIfNsDc&s=1


- Antto Vihma, Ulkopoliittiinen instituutti 

- Hanna-Liisa Kangas, Suomen Ympäristökeskus SYKE 

- Kimmo Ollikka, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Paneelin vetäjä Ilmastopaneelin puheenjohtaja Prof. Markku Ollikainen. 

 

Paneeli pidetään pe 18.3. Viikissa luentosalissa B6 klo 16:00-18:00. Paneelin jälkeen 

klo 18 lähtien jatketaan keskustelua vapaamuotoisesti Viikin Think Company tiloissa. 

Tilaisuus on kaikille avoin.  

 

Lisätietoa: 

Chiara Lombardini  

Sally Weaver 

 

 

 

 

Tulevien viikkojen tapahtumia: 

 

1. 21.3 Ekskursio Hanasaaren voimalaitokseen 

2. 21.3-23.3 Munanmetsästys https://www.facebook.com/events/159322197788354/ 

3. Kotiolutilta 22.3.2016 klo 18:00 https://www.facebook.com/events/1680083945563163/ 

4. Munabileet 24.3.2016 klo 21:00 

5. Biosfäärin ja YFK:n ylösnousemussitsit 25.5 klo 18:30 (ilmottautuminen jo päättynyt) 

https://www.facebook.com/events/1755093438053094/ 

6. 1.4 Viikki international sitsit 

7. Oikos & AVA: Mission impossible @C-grundi 

 

 

 

1. MITÄ: Tutustumiskäynti Hanasaaren voimalaitokseen 

MISSÄ: Parrukatu 1-3, 00540 Helsinki 

MILLOIN: 21.3. klo 14:00 

 

Ilmoittauduthan pikimmiten, sillä tilaa on ainoastaan 30 ensimmäiselle! 

Ilmoittautuminen sulkeutuu 16.3. tai heti, kun osallistujamäärä tulee täyteen. Linkki e-

lomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69022/lomake.html 

 

Huomio, ympäristöasioista ja energiantuotannosta kiinnostunut! 

Kivihiilestä sähköä ja lämpöä tuottava Hanasaaren voimala on ollut osa Kalasataman 

taivaanrantaa jo yli 40 vuoden ajan, ja on helsinkiläisille eittämättä tuttu näky. Mutta kuinka 

moni tietää, miltä oranssinruskeiden seinien sisäpuolella näyttää? Nyt sinulla, hyvä HYYn 

jäsen, on mahdollisuus päästä kiertämään ikonista voimalaa ja tutustumaan hiilivoiman 

tuotantoon alan ammattilaisen opastuksella. 

HYYn ympäristövaliokunta järjestää tutustumiskäynnin Hanasaaren voimalaan maanantaina 

21.3. klo 14:00, ja tilaa on 30 nopeiten ilmoittautuneelle. Ekskursioryhmän vastaanottaa 

lämpimästi Hansaaren voimalalaitospäällikkö Jarmo Hagström, ja vierailulla perehdymme 

muun muassa voimalaitoksen nykyiseen toimintaan ja edessäolevaan edessäolevaan 

muutokseen kohti biolämpölaitosta. Vierailu on maksuton. 

 

 

 

2. Pääsiäinen lähestyy ja Agronomiliiton pääsiäispuput ovat taas heränneet koloistaan 

https://www.facebook.com/events/159322197788354/
https://www.facebook.com/events/1680083945563163/
https://www.facebook.com/events/1755093438053094/
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69022/lomake.html


piilottelemaan munia ympäri kampuksia Viikissä ja Kuopiossa. 

Lähde mukaan munanmetsästykseen 21.-23.3.! Puput postaavat vihjeitä munien 

piilopaikoista tapahtuman seinälle ja liiton instagramiin (@agronomiliitto). 

Muista ottaa munaselfie ja postata se instagramiin hashtagilla #missämuna tai kerro 

löydöstäsi tapahtuman seinälle. Osallistujien kesken arvotaan pieni yllätys. 

 

3. Kotiolutilta / Homebrew beer tasting 

Ilmoittaudu vuoden maltaisinpaan tapahtumaan! Suomen Olutseura, Viikki Brewing 

Society, Akateeminen Olutseura ja KYllä Oluelle yhdistivät voimansa, minkä tuloksena 

kutsumme kaikki oluista kiinnostuneet viettämään kotiolutiltaa. 

* Milloin: Tiistaina 22.3.2016 kello 18:00 alkaen. 

* Missä: Uusi Ylioppilastalo, Alina-sali, Mannerheimintie 5 A, 3. kerros. Huom! Hissiä 

valitettavasti ei ole.  

* Osallistumismaksu 10 €.  

* Ilmoittautuminen: Ensin 6.3.2016 klo 23:59 asti vain em. järjestöjen jäsenille, jonka 

jälkeen ilmoittautuminen on avoin kaikille. Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2016 klo 

23:.59 mennessä.  

Ilmoittautumislomake: http://goo.gl/forms/Q6pnwFuJG9 

Facebook-ilmoittautuminen ei siis riitä! 

 

4. Aikuiskasvatuksen Kilta ry järjestää jo legendaksi muodostuneet Munabileet torstaina 24.3. 

The Tigerissa juuri ennen loman alkua. Tule siis kanssamme juhlimaan poikkitieteellisesti 

ja haalarit päällä tietysti. Luvassa on monenlaista yllätystä, kun AKK 30. juhlavuotensa 

kunniaksi järjestää baariin munajahdin sekä uuden mahtavan KUVAKISAN, jonka 

voittajille on luvassa palkinto paikan päällä tuomariston toimesta. Älä siis missään nimessä 

jätä osallistumatta näihin mahtaviin bailuihin! 

Lippu näihin pirskeisiin maksaa 4 euroa ennakkoon ja 5 euroa ovelta tapahtumapäivänä. 

Nopeimmille kaupan päälle haalarimerkki. Merkkejä rajoitettu määrä. Lisäksi paikanpäällä 

tulee maksaa narikka. Lipunmyyntiajat eri kampuksilla päivitetään eventtiin lähiaikoina, ole 

tarkkana! 

 

5. Tervetuloa Biosfäärin ja YFKn yhteisille Ylösnousemussitseille 25.3. Olitpa sitten 

kuolleista noussut rocktähti tai aamulla sängystä ylös päässyt juhlija, ovat nämä sitsit juuri 

sinulle! Pukeudu siis teemalla Ylösnousemus ja tule juhlistamaan kanssamme 

pitkäperjantaita! 

Sitsaaminen tapahtuu Alina-salissa Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 A, kolmas 

kerros). Ovet aukeavat klo 18.30 ja pöytäosuus alkaa klo 19.00. Jatkot ovat samassa tilassa 

sitsien päätyttyä. 

** 

Welcome to Biosfääris and YFK:s shared resurrection sitsit on 25.3. Wether you are a rock 

star risen from the dead, or you managed to get out of bed after a night of hard partying, then 

this is made for you! Dress up according to the resurrection theme and come spend Good 

Friday with us! 

The sitsit will be held in the Alina-room in Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A, third 

floor). The doors will open at 18.30 and we’ll get seated at the tables at 19.00. The afterparty 

will be held in the same place after the sitsit have ended. 

 

6. MMYL, Biosfääri and YFK presents: Viikki International Sitsit 

Friday 1st of April is your chance to experience the famous Finnish student tradition sitsit 

(academic dinner party)! All international and Finnish students studying in Viikki are 

invited to join us at Käärmeenpesä at 18.00 sharp. Don´t be late!  

Sitsit include lots of singing, drinking and eating. The theme for our sitsit is VIP so dress to 

http://goo.gl/forms/Q6pnwFuJG9


impress! There is only space for 90 people so register quick! 

The link to registeration will open Wednesday 9.3 at 12.00 and closes on the 17th at 18.00: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68956/lomake.html 

 

What: Finnish student tradition SITSIT 

When: Friday 1st of April, 18:00 sharp! 

Where: Käärmeenpesä 

Price: 10/13€ (without alcohol / with alcohol) 

Theme: VIP 

Dress code: coctail 

 

7. MITÄ? Oikos & AVA: MISSION IMPOSSIBLE 

MISSÄ? C-grundi  

MILLOIN? keskiviikkona 6.4 klo. 20.00-03.30  

MIKSI? koska kukapa ei haluaisi olla James Bond?! 

DRESSCODE? secret agent 

Onko edellisistä c-grundi bileistä liian kauan? Ei hätää! Sillä Oikos ja AVA tarjoavat nyt 

mahdollisuuden karata arkea ja pukeutua kuin Tom Cruise Mission Impossiblessa tai 

Angelina Jolie Mr. & Mrs. Smith:ssä. Saavu siis C-grundille yhtä tyylikkäänä kuin 007, 

nauttimaan AVA:n martineista (shaken, not stirred) tai vedä päällesi asiallinen jakkupuku 

niin kuin CSI-agenteilla.  

Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, mutta varaathan käteistä mukaan haalarimerkkiä ja 

AVA:n herkullisia juomia varten.  

 

 

 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68956/lomake.html

