
Myyn viikkotiedote 12/2016 
 

 

Hyvää maaliskuuta! 

Viikkotiedote on myyläisten oma Sunnuntaisanomat! 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. :) 

 

 

 

Puhiksen terveiset 

 

Onnistunut Viikki GP on takana ja kotiviinikisa/batleshots-rastinpitäjätkin alkavat siitä pikkuhiljaa 

jo selvitä. Katse siis kohti hieman vakavampia aiheita. Koulutusmyllerrykset jatkuvat kovaa vauhtia 

ja tuleviin maisteriohjelmiin sekä ympäristötieteiden laitosneuvostoon haetaan opiskeljiaedustajia 

joten muistakaa hakea ajoissa!  

Seuratkaa myös ympäristötieteiden opintoasiat facebookryhmää.  

Linkki ryhmän fb-sivuille: 

https://www.facebook.com/groups/1048934351814680/?fref=ts 

 

- Veera 

 

 

 

Tiedotusasiaa: 

 

 Tällä kertaa Helsingin yliopiston tieteentekijät ry pistää rakkaalle opetus- ja 

kulttuuriministerillemme tulikivenkatkuista palautetta. "Jos" koulutus- ja tiedeleikkaukset 

ketututtavat, ota osaa myös tätä kautta: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69073/lomake.html 

 

 Seuraa Myy ry:tä Instagramissa! Löydät meidät sieltä nimellä Myy.ry        BAZINGAA! 

 

 Liity Myy ry:n jäseneksi jos et sitä vielä ole tehnyt! Jäsenenä saat monia hyviä etuja, sekä 

osallistua Myy ry:n tapahtumiin kuten sitseille ja Karkkilaan sekä Myy ry:n vuosijuhliin 

halvemmalla! Jäsenyys on vain muutaman klikkauksen päässä, lisätietoja saat Myy:n 

nettisuvuilta! 

Nettisivut: http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/jaseneksi/ 

E-lomake jäseneksi: https://elomake.helsinki.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=59106 

 

 Viikkotiedotteet löytyvät myös nyt Myyn nettisivuilta!  

http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/blogi/viikkotiedotteet-2016/ 

 

 Myyn on aika päivittää omat merkkivarastonsa, järjestämme siis merkkikilpailun jossa 

taivaskaan ei ole rajana! Anna siis luovuutesi kukkia ja piirrusta oma haalarimerkkisi ja 

osallistu kilpailuun! Voittaja saa muhkean palkinnon ja mainetta sekä kunniaa! Lisätietoja on 

tulossa piakoin, mutta ryhdy hommiin heti! #viinikisaanuusihaalarimerkki 

 

 VAPPU ON KOHTA! Tämä tarkoittaa että Myyn viinikisa 30.4 kuumottelee jo oven takana! 
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Muistakaa siis tämä tapahtuma ja osallistukaa kisaan omatekoisten juomien kanssa. Tässä 

pieni inspiraatiovideo: https://www.youtube.com/watch?v=V80a4t2tJPA 

 

 

 

Viikon 12 tapahtumat: 
 

1. 21.3 Ekskursio Hanasaaren voimalaitokseen (ilmoittautuminen päättynyt) 

https://www.facebook.com/events/932580570182184/ 

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  

https://www.facebook.com/events/1522064361429454/ 

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

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

 

 

1. MITÄ: Tutustumiskäynti Hanasaaren voimalaitokseen 

MISSÄ: Parrukatu 1-3, 00540 Helsinki 

MILLOIN: 21.3. klo 14:00 

 

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 

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 
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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. 

 

 

 

Tulevien viikkojen tapahtumia: 

 

1. 1.4 Viikki international sitsit 

https://www.facebook.com/events/1530436907256624/ 

2. MYY ry: 4.4 Mascot-maanantai  

https://www.facebook.com/events/464784773707455/ 

3. 6.4  Oikos & AVA: Mission impossible @C-grundi 

https://www.facebook.com/events/201476780213139/ 

4. 31.3 Symbioosin HeVi-ilta 

http://goo.gl/forms/Q6pnwFuJG9
https://www.facebook.com/events/1530436907256624/
https://www.facebook.com/events/464784773707455/
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1. 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 

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 

 

 

2. Teretulemast viettään ehtaa MaMaa eli Mascot maanantait neljäs helmikuuta kello 

yheksäntoista reikäleipä! Tuu pelailemaan kortti- ja lautapelej sekä nauttimaan virkistävää 

lähdemettä ja -virvoketta.  

 

Myyr(ryn/rän) hallitus pitänee kokouksen siinä viiden kieppeillä, joten jos halajat 

(suosittelemme tätä lämpimän ehdottomasti) tule seuraamaan halkoa! (Tällä kertaa meillä 

on oikeesti se mukana.) Nähdään siä! 

 

3. 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.  

 

5. MISSÄ? Bio 3:n kertsillä. 

MILLOIN? To 31.3.2016, klo 19 -->. 

MIKSI? "Motörhead, remember me now Motörhead!" 

 

Tervehdys kaikille! Symbioosin HeVi-illat ovat viettäneet pitkään hiljaiseloa. Jotta 

lukuvuosi ei jäisi hedelmien, vihannesten ja hevin suhteen tyhjiöksi, pidetään Symbioosin 

seuraava HeVi-ilta torstaina 31.3.2016! Aloitellaan ilta klo 19 tuttuun tapaan Bio3:n 

kerhohuoneella. 

Tällä kertaa HeVi-illan teemana on Motörhead. Hedelmien ja vihannesten parissa 

juhlistetaan joulukuussa poistunutta Lemmy Kilmisteriä & hänen elämäntyötään. Lemmy 

meni bootsit jalassa, mutta Motörheadin tuotokset elävät yhtä äänekkäinä kuin ennenkin. 

HeVi-illan aikana katsellaan läpi kaksi Motörheadin livetaltiointia eri vuosikymmeniltä: 

Everything Louder than Everything Else (1991) ja Stage Fright (2005). Tarjolla tuttuun 

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


tapaan kirjo erilaisia hedelmiä ja vihanneksia.Keikkojen jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisesti 

Motörheadin ja muiden aiheeseen liittyvien yhtyeiden musiikin parissa. Tervetuloa!MITÄ? 

Heviä, hedelmiä ja vihanneksia!  

Terveisin, Hedelmä, Vihannes & -Vastaava, Joni, Aki & Aapo 

*** 
Hi everyone! 

WHAT? Motörhead, fruit and vegetables! 

WHERE? Biocenter 3's club room (ground level). If the front door is closed, just 

bravely knock on the club room's window and we'll let you in. 

WHEN? Thursday 31.3.2016, from 7 p.m. -->. 

WHY? Because of good music, movies and company! 

We're arranging yet another Symbioosi's Heavy-evening! The event will be held at 

Biocenter 3's club room on Thu 31.3.2016 @ 19 o'clock. This time we'll spend the evening 

in honor of late Lemmy Kilmister and MOTÖRHEAD. We will watch through two of 

Motörhead's live performances: Everything Louder than Everything Else (1991) and Stage 

Fright (2005). After the movies we'll continue the evening by hanging out and playing the 

best songs/videos from Motörhead and some other related metal bands, too. Additionally, 

some fruit and vegetables will be available (Why? Come and find out!). All welcome! 

 

 

 

 

 


