
Myyn viikkotiedote 14/2016 

 

 

Aurinkoista huhtikuuta myybiöt! 

Viikkotiedote on myyläisten oma Sunnuntaisanomat! Ideana on vähentää 

spämmäysviestien määrää teidän sähköpostissanne ja tiedottaa mahdollisimman 

kattavasti KAIKISTA teitä mahdollisesti kiinnostavista tulevista tapahtumista 

YHDELLÄ sähköpostiviestillä! Viikkotiedote on hyödyllinen ja kätevä tapa pysyä 

spämmiviestien kirjon mukana, sillä tässä tiedotteessa on kaikki oleellinen ja 

tärkeä. 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 maanantaina 4.4.2016 klo 19:00! 

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

 

 
 

 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 

 

 Biok1:ssä sijaitsevasta Impact factorysta (ennen lasista välikäytävää oleva kaksiker-

roksinen toimisto/varastotila) suunnitellaan kampuksen oppimiskeskusta! Jotta tilasta 

ei tulisi vain hohdokkaampaa luentosalia, kaivataan opiskelijoiden mielipteitä asian suh-

teen. Mitä sinä kaipaisit oppimiskeskukselta? Puitteita itsenäiseen opiskeluun (Kumpu-

lan tapaan)? Tenttiakvaarioita? Lukutilaa? Hyviä ryhmätyötiloja? Sano, mitä kaipaisit hy-

vältä oppimiskeskukselta, ja katsomme, onko se toteutettavissa. Tärkeintä kuitenkin on, 

että opiskelijat pääsevät vaikuttamaan asiaan! Ohessa linkki ehdotuslomakkeeseen: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69682/lomake.html 

https://www.facebook.com/events/1700761580195406/
http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/jaseneksi/
https://elomake.helsinki.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=59106
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69682/lomake.html


 
 

 

Tiedottajan terveiset 

 

Kevät on kiireistä aikaa niin opintojen kuin tapahtumienkin puolesta, joten pitäkää kalenterit 

tiukasti päivitettyinä ja viikkotiedotteet tallessa!  Tässä tiedotteessa Myyn järjestämät ja erityisesti 

myyläisille tarkoitetut tapahtumat ovat tummennettuina ja niistä löytyy lisätietoa tiedotteen lopusta. 

Muista tapahtumista löytyy lisätietoja tapahtumaan liitetyn linkin takaa. Tiedottaja lomailee 

Gdanskin kulttuurimaisemissa 6.-10.4, joten nauttikaa spämmihiljaisuudesta se aika Seuraava 

viikkotiedote ilmestyy maanantaina 11.4. 

 

–Saara, myyn tiedottaja 

 

 

 

Viikon 14 tapahtumat:  
 

1. MYY ry: 4.4 Mascot-maanantai  

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

2. Myy ry: 4.4 Merkkikisa 

https://www.facebook.com/events/1700761580195406/ 
3. 6.4  Oikos & AVA: Mission impossible @C-grundi 

https://www.facebook.com/events/201476780213139/ 
4. Sambia-päivä 6.4 

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

5. 7.4 Myy hot-joogaa! 

https://www.facebook.com/events/600911623392672/ 

 

Tulevien viikkojen tapahtumia: 
 

 
6. 12.4 Bugs ’n beer (vapautuneita paikkoja voi tiedustella) 

https://www.facebook.com/events/1081991781846744/ 

7. 12.4 Laidunkaudenavajaiset (lippuja nyt myynissä!!) 

https://www.facebook.com/events/978341275588758/ 

8. Kuplafutisturnaus 16.4 (MYYLLÄ OMA JOUKKUE!) 

https://www.facebook.com/events/1023282577727554/ 

9. 18.4 Uratarinoita (ILMO AUKI!!) 

https://www.facebook.com/events/249856792019145/ 
10. 19.4 Kehyvaliokunnan ekskursio ulkoministeriöön (vaatii ilmoittautumisen) 

https://www.facebook.com/events/513233518881871/ 

11. 21.4 MYY, MYO & VV PRESENTS: KOLMEN TÄHDEN SITSIT 

https://www.facebook.com/events/594654140711146/ 
12. 22.4 Keskustelutilaisuus: Ympäristö, hyvinvointi ja talous 

https://www.facebook.com/events/755321171265953/ 

13. 30.4 MYYN VIINIKISA
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1. 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! 

 

2. 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! 

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! 

 

4. 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. 

 

5. Liikuntakerho aktivoituu jälleen lajikokeilun merkeissä ja seuraavana  

vuorossa on hot jooga. Menemme siis ohjatulle hot joogan tunnille  

torstaina 7.4.2016 kello 18.30-19.45. Paikkana on It's yoga Helsingin joogasali Vallilassa 

osoitteessa Haukilahdenkatu 2 D. Tässä linkki yrityksen nettisivuille:  

http://itsyogahelsinki.com/ Hinta hot joogan kokeilemiselle on 8€/hlö, mutta mikäli meitä on alle 

kymmenen, hinta on hieman korkeampi. (Minimihinta 80€/ryhmä).  

Kannattaa siis puhua myös kaveri osallistumaan, jotta saadaan varmasti  

kymmenen ihmistä mukaan. :) Ilmoittauduthan minulle sähköpostitse osoitteeseen  

anna.johansson@helsinki.fi viimeistään 3.4.2016. Kerro nimesi,  

puhelinnumerosi, kokemuksesi joogasta sekä onko sinulla mahdollisuutta  

ottaa oma joogamatto mukaan. Ilmoittautuminen on sitova, eli ellet  

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


pääse paikalle, joudut silti maksamaan osuutesi tai etsimään tilallesi  

korvaajan. Ilmoittautuneille lisätietoa myöhemmin, muun muassa yhteislähdöstä. 

Joogailemisiin! 

Anna (puh 0405743449, Myyn liikuntavastaava 1/5) 

 
8. Nyt Mestarien liigan kuumentuessa, EM-kisojen vääjäämättä lähestyessä ja Leicesterin dominoidessa 

Englannin valioliigaa, voimme myös me myypylät virittäytyä kuningas jalkapallon pariin. Vaihdetaan 

siis viherkuplamme hetkeksi muovikuplaan ja suunnataan porukalla Kuplajengin järjestämään kupla-

fudisturnaukseen "Viikki BubbleSoccer Mayhem".  

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

meisesti siirrytään jatkoajalle jonnekin. Osallistuminen maksaa 125 euroa joukkueelta, ja ottelutu-

loksista riippumatta jokainen joukkue saa pelata ainakin kolme 12 min pituista matsia. Jos haluat tie-

dustella peruutuspaikkoja myyn joukkueeseen, ota yhteyttä! 

tuukka.leva@helsinki.fi - kentällä nähdään! 

 

9. Lipidi, Myy ja Agronomiliitto järjestävät työelämäillan Agronomiliitolla (Pohjoinen Makasiini-

katu 6 A 8) maanantaina 18.4.2016! Tapahtuma alkaa klo 18 ja kestää noin pari tuntia. Työelämäil-

lassa kuulet Viikistä valmistuneiden uratarinoita ja esittelyjä puhujien edustamista yrityk-

sistä/organisaatioista. Puhujat ovat elintarvike- ja ympäristöalalta ja heillä on varmasti kiinnostavaa 

kerrottavaa työelämästä opiskelijoille. Mikäli mieleesi 

juolahtaa kysymyksiä puhujille tai sinulla on jo nyt mielessä, mitä haluaisit heidän kertovan tapahtu-

massa, voit jättää kysymyksesi tai toiveesi e-lomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä! Tapahtuma on 

ilmainen ja se on avoin kaikille Lipidin ja Myyn jäsenille, mutta 

mikäli tilaa on kutsutaan mukaan myös muiden alojen opiskelijoita. Agronomiliitto tarjoaa iltapalaa 

osallistujille, joten kannattaa tulla kuuntelemaan mielenkiintoisia puhujia pienen purtavan kera! :)  

Tapahtumaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69185/lomake.html 

Ilmoittautuminen aukeaa 28.3. klo 10:00 ja sulkeutuu 14.4. klo 23:00. 

Tervetuloa mukaan!! 

- Lipidi, Myy & Agronomiliitto 

 

11. MITÄ: MYY:n, MYO:n ja VV:n Kolmen Tähden Sitsit 

MILLOIN: to 21.4. klo 17.30 alkaen 

MISSÄ: HYY:n Alina-salissa (myös jatkot ovat Alina-salissa) Mannerheimintie 5 a, 00100 

Helsinki 

KENELLE: MYY:n, MYO:n ja VV:n jäsenille, 80 nopeinta sitsailijaa mahtuu mukaan! 

MITÄ MAKSAA: 13€/10€ (alkoholillinen/-holiton) 

MITÄ MUKAAN: Omat astiat (suosittelemme erilaisia kannellisia astioita, jotka on helppo 

ottaa mukaan kotiin tiskattavaksi, astioihin kannattaa myös laittaa oma nimi, jos vaikka 

katoavat) ja kolikoita baaritiskin juomia varten 

PUKUKOODI: Kolme vapaavalintaista vaatekappaletta (kenkiä ei lasketa vaatteiksi, ja sukka 

on yksi vaate, sukat kaksi). Pipo ja sukkahaaste heitetty kehiin! Mahdollisesti palkintoja 

luvassa ;) 

MIKSI: Koska Kolmen Tähden kesken on aina parhaat bileet! 

Ilmoittautuminen aukeaa oheisella E-lomakkeella ke 6.4.2016 klo 12. 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69618/lomake.html 

 

Oletteko huomanneet, että useimmiten parhaita asioita yhdistää numero kolmonen? On kolme pientä 

porsasta, kolmen tähden Jallua, kolme karhua, TupuHupuJaLupu, kolme muskettisoturia ja Kolme 

Cowboyta. Jopa kolmiossa on kolme kulmaa. Numerosta kolme innostuneena, tahdommekin esitellä 

pyhän kolminaisuuden eli MYY:n, MYO:n ja VV:n KOLMEN TÄHDEN SITSIT! 

Näillä loppukevään ja alkukesän hurjimmilla sitseillä ei tyydytä vain yhden ainejärjestön 

perinteisiin, vaan yhdistetään kaikkien kolmen perinteet. Valmistaudu siis kolme kertaa tavallista 

mielettömämpiin sitseihin! Teeman mukaisesti pukukoodina on tietenkin numero kolme, eli 

sitsatessa vaatekappaleita päälläsi saa olla vain kolme kappaletta. -MYY, MYO ja VV  

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69185/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69618/lomake.html


13. 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 
 

 

 
 

 

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

