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TULE, TOIMI, INNOVOI JA INSPIROIDU!

MYYRMÄKI
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HallintoJärjestöt

Kiinteistöt ja 
asunto-

osakeyhtiöt

Yritykset

MUSH törmäyttää Myyrmäen alueen asukkaita, yrittäjiä, järjestöjä, aktivisteja, oppilaitoksia, 
kiinteistöjä ja toimijoita uusien innovaatioiden ja toimintamallien löytämiseksi 70-luvun lähiöön. 

Myyrmäki tunnetuksi uusille asukkaille ja yrityksille!

Tavoitteena on että tapahtumassa vierailee parin päivän aikana vähintään 3 000 ihmistä.
 

MUSH on ennakkoluuloton tapahtuma, jossa etsitään ja löyde-
tään Myyrmäen näkökulmasta uusia ideoita ja toimintamalleja 
70-luvun lähiöiden kehittämiseen. Etsimme ratkaisuja, joilla 
Myyrmäestä kehittyy entistä vetovoimaisempi paikka asua, 
harrastaa, opiskella ja työskennellä, sekä samalla ratkaisuja, 
jotka olisivat sovellettavissa muihin 1970-luvun lähiöihin. Kehi-
tämme Myyrmäestä sykkivää urbaania keskusta rakkaudella, 
joka voi vain lähiöstä löytyä. 

Tervetuloa! Kutsumme Myyrmäen alueen toimijat: yritykset, 
oppilaitokset, rakennusliikkeet, kiinteistöyhtiöt, hallinnon, 
järjestöt ja seurat sekä neljännen sektorin toimijat mukaan 
rakentamaan unohtumatonta tapahtumaa.

 → Startup-yrittäjä! Löydä rahoittajia, yhteistyökumppanei-
ta ja yllättäviäkin toimitiloja.

 → Asukas! Löydä uusi työpaikka, harrastus tai palvelu.
 → Hallinto voi löytää uusia kumppaneita palvelutarjontaan 
tai uusia palvelutarpeita.

 → Opiskelija! Etsitkö harjoittelupaikkaa, opinnnäytetyön 
aihetta tai työpaikkaa?

 → Kaupunkisuunnittelu voi löytää uusia ideoita, toiminta-
malleja ja Myrtsiin sijoittuvia yrityksiä

 → Urheiluseura voi löytää uusia harrastajia, yhteistyökump-
paneita tai valmentajia

 → Paikallinen yritys! MUSH on mahdollisuutesi löytää uusia 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai markkinointikanavia.

 → Oppilaitos voi löytää paikallisia uusia yhteistyökumppa-
neita ja opiskelijoita.

 → Rakennusliike voi löytää kumppaneita, markkinointikana-
via ja vuokralaisia.

 → Kiinteistöyhtiö voi löytää uusia ideoita remontteihin, 
vuokralaisia tai upeaa katutaidetta sokkeliin. 

OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUDET YRITYKSILLE, 
OPPILAITOKSILLE JA MUILLE YHTEISÖILLE:

1. Ohjelman tuottaminen johonkin neljästä rinnakkaisesta 
ohjelmalinjasta

2.  Oma ohjelmalinjoista erillinen itsenäinen työpaja
3.  Näyttelyosasto tapahtumatilassa
4.  Muu oheisohjelma
5.  Iltaohjelma
6.  Näkyminen tapahtuman yhteydessä

KOHDERYHMÄ:
Tapahtuma on kaksipäiväinen, jolloin perjantain kohderyhmäs-
sä painottuvat ammattilaiset alueella toimivista tai Myyrmä-
keen pyrkivistä yrityksistä, kiinteistöyhtiöistä, rakennusliik-
keistä ja hallinnosta sekä Metropolian ja Vaskivuoren lukion 
opiskelijat. Lauantain kohderyhmänä ovat yleisemmin alueen 
asukkaat ja vapaaehtoistoimijat.

Ohjelma on jaettu neljään rinnakkaiseen ohjelmalinjaan, joilla 
on kullakin oma teemansa.

Kaikille yhteistä avointa ohjelmaa on perjantaina aamupäi-
vällä tapahtuman avaus, tervehdykset sekä pääesiintyjän 
keynote-luento. Lisäksi tapahtuman ohjelma päättyy yhtei-
seen ohjelmaan lauantaina iltapäivällä. Tämän jälkeen ohjelma 
jatkuu kolmella linjalla, joiden sisältö rakennetaan tiivistahti-
sesti lyhyiden n. 12 minuutin alustusten sekä vuorovaikutteis-
ten keskustelujen sykkeelle. 

Tervetuloa löytämään, haastamaan ja inspiroitumaan!

ILMOITTAUDU MUKAAN → MUSH2017.FI

MUSH on avoinna perjantaina 8.9. klo 8:00–18:00 
Iltaohjelma perjantaina 19:00–24:00
Lauantai 9.9. klo 9:00–15:00

OSOITE
Rajatorpantien 8, Myyrmäki

SISÄÄNKÄYNTI
Colosseumin pääovesta Rajatorpantien varrelta

YHTEYDET
Kehäradan junilla 10 minuutin välein.
Bussit 510 ja 530 Espoon suunnasta, 560 Vuosaa-
resta ja Malmilta 571 Tikkurilasta ja Pakkalasta, 411 
Mannerheimintietä Helsingistä.

PYSÄKÖINTI
Parkkipaikkoja löytyy Myyrmannin pysäköintihallista 
sekä Myyrmäen Urheilupuistosta.

INFOPISTE
Tapahtuman Infopiste löytyy tapahtuma-aulasta 
heti sisääntulon läheltä. Infopisteen lisäksi tapahtu-
mapaitaan pukeutuneita oppaita liikkuu jatkuvasti 
tapahtuma-alueella.

ENSIAPUAPISTE
Infopisteen läheisyydestä löytyy miehitetty  
ensiapupiste.

NARIKKA
Osanottajat voivat jättää ylimääräiset tavaransa 
narikkaan, joka löytyy aulasta.

LASTENHUONE
Leikki-ikäisille lapsille on varattu oma valvottu tila, 
jossa on mahdollisuus virikkeelliseen toimintaan 
varsinaisen tapahtuman hengessä.

TUTUSTU OHJELMAAN JA ILMOITTAUDU MUKAAN → MUSH2017.FI

MUSH järjestetään Eläkevakuutusyhtiö ELON omistamassa 
Colosseumin kiinteistössä Myyrmäen eteläosassa. 
Käytettävissämme on neljä salia, auditorio, laajat aulatilat, 
liki 600 paikkainen ravintola sekä sisäpihat kiinteistön 
sisäänkäyntikerroksessa.

ELINVOIMA-OHJELMALINJA:
Mm. yrittäjyys, start-upit, 
työllisyys ja innovaatiot!

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- 
OHJELMALINJA:
Kaupunkisuunnittelu, täyden-
nysrakentaminen, korjausra-
kentaminen, julkinen ulkotila, 
kauppa & palvelut sekä viher- 
ja virkistysaleet!

ARKI JA OSALLISUUS:
Arki, harrastukset ja palve-
lut. Lisäksi mm. asukkaiden 
osallistuminen, demokratia ja 
julkinen päätöksenteko.

TARKEMPI OHJELMA  
LÖYTYY OSOITTEESTA 
MUSH2017.FI/OHJELMA

TYÖPAJAT
Ohjelmalinjojen rinnalla on 
erillisiä työpajoja. Työpajojen 
toteutuksesta vastaavat 
tapahtuman yhteistyökump-
panit.

NÄYTTELYALUE
Tapahtumapaikan aulaan 
ja käytäville rakennetaan 
näyttelyalue. Tavanomaisista 

messuständeistä poiketen 
näyttelyalueesta raken-
netaan Myyr Yorkin tyyliin 
omaleimainen ja vuorovaikut-
teinen!

Näyttelyalueelle toteutetaan 
lukuisia rentoja oleskelualuei-
ta, jotka tukevat osanottajien 
keskinäistä verkostoitumista. 
Näyttelyalueella soi tapahtu-
man ajan DJ:n soittama mu-
siikki, mutta alueelle varataan 
myös hiljaisia tiloja.

PERJANTAI-ILLAN  
ILTAOHJELMA
Iltaohjelma järjestetään 
kiinteistön sisäpihalla jonne 
rakennetaan mieleenpainuva 
ohjelma tähtitaivaan alle. 
Iltaohjelma muodostaa yhden 
verkostoitumispaikan. Iltaoh-
jelman rungon muodostavat 
artistit, joilla on jonkinlainen 
suhde Myyrmäkeen. Sisäpi-
halta löytyy myös ravintola-
teltta.
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VANTAAN KAUPUNGIN YRITYSFOORUMI OSANA MUSHIA!

Yritysfoorumissa yritykset pääsevät esittelemään ratkaisujaan kaupungin hankkijoille 
sekä kuulevat, millaisia ratkaisuja kaupungin hankkijat etsivät lähitulevaisuudessa. 
Tilaisuuden teemana on Hyvinvoiva arki.





MYYRMÄKI-LIIKE
LIESITORI 1, 2. KERROS  |  01600 VANTAA
MUSH@MYRTSI.FI  |  020 7300 900

”VOISKO MYRTSIIN JÄRJESTÄÄ OMAN SLUSHIN, VÄHÄN NIINKU M-SLUSH?”

PERJANTAI 8.9. – LAUANTAI 9.9.2017 
 Colosseum, Rajatorpantie 8, Myyrmäki


