
Myyn viikkotiedote 16/2016 
 

Myy ry:n MERKKIKISA!!  

Viinikisamerkki on nyt valittu ja voittajaksi valikoitui merkki ”skumppaa 

punkun kaa”! Merkin voi ostaa Myyn 

kotiviinikilpailusta vappuna 30.4! 

 

MyyWei julkkarit 19.4!  

Laulukirjan voi tilata ennakkoon jäsenhintaan 

10€. Ole nopea ja varmista että saat kirjan Myyn 

yhteissitseille 21.4! Kirjan saat kuittia vastaan 

tiistaina julkkaritilaisuudessa. 

Saaja: Myy ry Ympäristötieteiden opiskelijat 

Tilinumero: FI4540550010725907 

Viitenumero: 6703 

Hinta: 10€/15€ jäsen/ei-jäsen 

Huom! Viestikenttään ei tekstiä! :) 
 

Viikon 14 tapahtumat:  

 

1. 18.4 Uratarinoita 

Työelämäillassa kuulet Viikistä valmistuneiden uratarinoita ja 

esittelyjä. Tapahtuma järjestetäänAgronomitalolla klo 18. 

 

2. 19.4 MYYWEI!  

Myyn oma lauluvihko julkaistaan ti 19.4 Biokeskus 3 kertsillä klo 18! 

Tule paikalle ja lauletaan yhdessä uunituoreen kirjasen lauluja läpi!  

 

3. 21.4 Eksku Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen  

Minne jätteet oikein menevätkään? Miten biojätteet käsitellään? Mikä 

ihmeen Ämmässuo? Tuu ottamaan siitä selvää! 16 ensimmäistä mahtuu 

mukaan, ilmoittaudu siis pian osoitteeseen: eeva-

maija.kakko(at)helsinki.fi ja muista lajitella roskat! ;) 

 

4. 21.4 MYY, MYO & VV PRESENTS: KOLMEN TÄHDEN SITSIT 

Kolmoissitsit järjestetään 21.4. klo 17.30 eteenpäin @Alina-sali! 

Ilmoittautuminen oheisella E-lomakkeella, jonka löydätte s-postista ja 

facebook eventistä. 
  



Tulevien viikkojen tapahtumia: 
 

5. 30.4 MYYN KOTIVIINIKILPAILU  

6. 22.4 Keskustelutilaisuudet yliopiston toimintarakenteesta 

https://www.facebook.com/events/789185624548241/ 

7. 7.5 Lehmien laitumellelasku 

https://www.facebook.com/events/863670067094655/   

8. 30.4 Vapun kotiviinikilpailu 

https://www.facebook.com/events/1679400438991834/ 

9. 16.5 Myyn kevätsuokki 

10. 21.4 Ravintolapäivä! Myyllä oma pöytä;) 

 
 

 

1. 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 
 

2. 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 
 

3. Lähde Myyn ympäristövastaavien kanssa ihmettelemään jätteenkäsittelyn saloja 

Ämmässuolle torstaina 21.4. Lähtö tasan klo 12 Viikistä Ympäristötalon edestä, ole siis 

ajoissa paikalla! Paluu Viikkiin noin klo 15. Lisätietoja: 

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/jatteenkasittelykeskus/Sivut/default.aspx 

16 ensimmäistä mahtuu mukaan, ilmoittaudu siis pian osoitteeseen: eeva-

maija.kakko(at)helsinki.fi ja muista lajitella roskat! Huom! Tapahtumakuva ei edusta Myy 

Ry:n kantaa jätteiden oikeaoppisesta käsittelystä 
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