
Myyn viikkotiedote 13/2016 

 

 

Hyvää pääsiäistä myybylät! 

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. :) 

 

 

 

 

Tiedotusasiaa: 

 

 Myy ry:n MERKKIKISA!! 

On tullut aika päivittää Myy ry:n haalarimerkkivalikoima! 

Anna luovuutesi kukkia ja piirrä paperille oma ideasi Myyn seuraavasta haalarimerkistä! 

Merkkikisan voittajalle on tiedossa mojova palkinto. Kukkipa luovuutesi sitten 

puutarhaliljoja tai piharatamoita, osallistu kisaan! Voittaja valitaan demokraattisesti 

äänestämällä Cafe Mascotissa 4.4.2016 klo 19:00! 

https://www.facebook.com/events/1700761580195406/ 

 

 VAPPU ON KOHTA! Tämä tarkoittaa että Myyn viinikisa 30.4 kuumottelee jo oven 

takana! Muistakaa siis tämä tapahtuma ja osallistukaa kisaan omatekoisten keitosten 

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

 

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

 

 Ilmoittautuminen Uratarinoita tapahtumaan alkaa maanantaina 28.3! 

https://www.facebook.com/events/249856792019145/ 

 

 Vuosijuhlia juhlitaan 18.11.2016 Ravintola Kaisaniemessä!  Myyn perinteitä kunnioittaen 

vuosijuhlilta jatketaan suoraan viikonlopuksi Karkkilaan, joten varatkaa tämä koko 

viikonloppu Myyn 55-v. syntymäpäivien juhlistamiseen! Vuosijuhlien kunniaksi Myy 

järjestää ohjelmaa vuosijuhliin liittyen myös pitkin itse juhlaviikkoa! Stay tuned! 

 

 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/ 
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Viikon 12 tapahtumat:  

 
1. 1.4 Viikki international sitsit (MMYL, Biosfääri & YFK) 

https://www.facebook.com/events/1530436907256624/ 
2. 1.4 Party in the USA  

https://www.facebook.com/events/200404250316387/ 
 

Tulevien viikkojen tapahtumia: 
 

3. MYY ry: 4.4 Mascot-maanantai  

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

4. Myy ry: 4.4 Merkkikisa 

https://www.facebook.com/events/1700761580195406/ 
5. 6.4  Oikos & AVA: Mission impossible @C-grundi 

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

6. Sambia-päivä 6.4 

https://www.facebook.com/events/997163707038294/ 

7. Kuplafutisturnaus 16.4 (MYYLLÄ OMA JOUKKUE!) 
8. 31.3 Symbioosin HeVi-ilta klo 19:00 

 

 

 

 

1. 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  

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 

 

 

3. 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! 

 

 

4. On tullut aika päivittää Myy ry:n haalarimerkkivalikoima! 

Anna luovuutesi kukkia ja piirrä paperille oma ideasi Myyn seuraavasta haalarimerkistä! 

Merkkikisan voittajalle on tiedossa mojova palkinto. Kukkipa luovuutesi sitten 
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puutarhaliljoja tai piharatamoita, osallistu kisaan! Voittaja valitaan demokraattisesti 

äänestämällä Cafe Mascotissa 4.4.2016 klo 19:00! 

Haalarimerkkikategorioita on kolme: 

1. Viinikisamerkki. 

Merkin teemana on tietenkin myyläisten oma viinikisa, joka järjestetään vappuna 30.4. 

Tehdään viinikisamerkistä yhtä legendaarinen kuin itse kisakin on! 

2. Vuosijuhlamerkki. 

Myy ry:n vuosijuhlia juhlitaan 18.11. Myy täyttää 55 vuotta vain kerran, ja vuosijuhlia 

juhlitaan vain joka viides vuosi! Innovoikaa siis merkki, jota katsellessamme voimme 

lämmöllä muistella Myy ry:n 55-v. juhlavuotta! 

3. Freestylemerkki. 

Tätä kategoriaa ei ole määritelty, taivaskaan ei ole rajana, vaan teema on kohti ääretöntä ja 

sen yli! Laita siis kaikkesi peliin ja hahmottele myylle persoonallinen merkki jollaista ei ole 

kuunaan nähty! 

 

Voittajien valita: 

Kisaan osallistuvat tuovat piirrustuksensa Cafe Mascottiin hengailuiltaan 

(https://www.facebook.com/events/464784773707455/) maanantaina klo 19, jossa 

voittajamerkit valitaan. Jos ei pääse paikalle, voi työnsä jättää esimerkiksi jollekin 

hallituslaiselle. Voittajien valinta tapahtuu äänestämällä, jonka jälkeen kustakin kategoriasta 

yksi lähetetään mahdollisimman pian eteenpäin. (Tietenkin niin, että saisimme ommella 

uunituoreen viinikisamerkin haalareihin itse viinikisaa varten!) Voittajat saavat 

uurastuksesta ilmaiset sitsit sekä mainetta ja kunniaa! 

 

6. HYY: SAMBIA-PÄIVÄ UNICAFESSA 6.4.2016 

Haluatko tehdä hyvää syömällä? Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja UniCafen 

Sambia-ateriaa tarjotaan taas Sambia-päivänä 6.4. kaikissa UniCafen ravintoloissa. 

Jokaisesta syödystä Sambia-ateriasta lahjoitetaan 0,10€ HYY:n kehitysyhteistyöhankkeelle 

Itä-Sambian naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamiseksi. 

Suuntaa siis lähimpään UniCafehen ja ota kaveritkin mukaan! Hankkeen hyväksi tarjottavan 

aterian saat normaaliin opiskelijahintaan (2,60€). Tänä vuonna tarjolla on pähkinäistä 

kasviscouscousia ja sambialaista naudanlihapataa maissipuurolla. 

Sambia-päivän kunniaksi tarjoillaan myös Reilun Kaupan kahvia eri kampuksilla 

maanantaina 4.4 ja tiistaina 5.4. sekä katsotaan leffaa kehitysyhteistyöprojektin aiheen 

tiimoilta torstaina 7.4. Tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin. 

HYY ja HYY Ravintolat ovat tukeneet ylioppilaskunnan kehitysyhteistyötä 

lounaslahjoituksilla jo vuodesta 1979 alkaen. 

 
7. Nyt Mestarien liigan kuumentuessa, EM-kisojen vääjäämättä lähestyessä ja Leicesterin do-

minoidessa Englannin valioliigaa, voimme myös me myypylät virittäytyä kuningas jalkapal-

lon pariin. Vaihdetaan siis viherkuplamme hetkeksi muovikuplaan ja suunnataan porukalla 

Kuplajengin järjestämään kuplafudisturnaukseen "Viikki BubbleSoccer Mayhem".  

Turnaus järjestetään Latokartanon liikuntahallissa 16. huhtikuuta kello 11-18 ja pelien pää-

tyttyä ilmeisesti siirrytään jatkoajalle jonnekin. Osallistuminen maksaa 125 euroa joukku-

eelta, ja ottelutuloksista riippumatta jokainen joukkue saa pelata ainakin kolme 12 min pi-

tuista matsia. Ilmoittautuminen aukeaa 29.3. klo 14, joten rosterimme pitää olla koossa sii-

hen mennessä. Joukkueen minimikoko on 6 peluria, ja ylärima tullee vastaan noin 14 pelurin 

kohdalla, jotta kaikille riittäisi peliaikaa. Kannattaa siis ilmoittautua meikäläiselle heti! 

Ilmoittakaa osoitteeseen tuukka.leva@helsinki.fi halukkuutenne osallistua - kentällä näh-

dään! 

 

 

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


 

 


