------------------------------------------------------------------------

HYEENAN MURINAA
-----------------------------------------------------------------------Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille. 01/2017

Hallituksen kokous pidettiin torstaina 26.01.2017 klo 16 salissa Me101. Kokouksessa keskusteltiin mm. alkuvuoden
2017 tapahtumista.

Vuoden 2017 hallitus on valittu seuraavasti:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heikki Tenhunen (puheenjohtaja),
Heta Orava (varapuheenjohtaja),
Emilia Marttila (rahastonhoitaja),
Kristiina Myller (sihteeri),
Matias Junttila (tiedottaja),
Teemu Salminen (sovelletun fysiikan koulutuspoliittinen vastaava),
Johanna Kerttula (sosiaalipoliittinen vastaava ja ympäristötieteen koulutuspoliittinen vastaava),
Katri Karjalainen (tapahtumavastaava),
Heidi Malinen (tapahtumavastaava),
Hanna Kenttä (tapahtumavastaava),
Jiri Jäntti (tapahtumavastaava),
Arttu Väisänen (merkkimyyntivastaava),
Antti Mikkonen (merkkimyynti- ja nettisivuvastaava),
Iida Kekkonen (fuksivastaava),
Henri Leskinen (hyeenahuonevastaava),
Aake Pesonen (varajäsen),
Henna Pitkänen (varajäsen),
Essi Haapasalo (varajäsen),
Milla Hätönen (varajäsen) ja
Matti Voutilainen (varajäsen).
Ainetuutoroinnin parantaminen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainetuutorointi ei ole ollut kovin aktiivista viime aikoina. Fysiikan laitos on palkannut helpdesk-ihmisiä, jotka opastavat
tehtävien teossa kerran viikossa. Ympäristötieteellä aerosolitiede ja orgaaninen kemia voisivat olla kursseja, johon
kaivattaisiin tuutorointia. Ainetuutoroinniksi lasketaan sellainen tuutorointi, jolle on kysyntää ja josta tiedotetaan
riittävästi (sähköpostilista, Facebook-ryhmä, kurssilla). Ainetuutoroinnin palkkio on 2 ruokalippua opetettua tuntia
kohden ja vertaistuutorit saavat yhden vapaavalintaisen haalarimerkin.
Haalarit ja haalarikastajaiset

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haalarit ovat vihdoin tilattu, ja haalarikastajaiset järjestetään 14.3. samalla kaavalla kuin aikaisemminkin. Jatkopaikaksi
suunnitellaan Introa, asia vahvistuu lähiviikkoina.
Hyeenan kevätexcu Jyväskylään

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ollaan suunnittelemassa excursiota Jyväskylään yhdessä Ynnän kanssa. Ideana olisi lähteä 1.3. klo 12:30 Kuopiosta,
sitsata ynnäläisten kanssa Bar Escapessa ja lähteä jatkobileiden jälkeen klo 2:00 takaisin kohti Kuopiota.

Haalarit ja haalarikastajaiset

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haalarit ovat vihdoin tilattu, ja haalarikastajaiset järjestetään 14.3. samalla kaavalla kuin aikaisemminkin. Jatkopaikaksi
suunnitellaan Introa, asia vahvistuu lähiviikkoina.
Palautekysely Hyeenan toiminnasta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyeenan toimintaan liittyen tullaan laatimaan palautekysely, jossa kysytään jäsenten mielipiteitä tapahtumiin,
toiminnan lähestyttävyyteen, hallitukseen, tiedotuskanaviin ja muuhun toimintaan liittyen. Palautekyselyn tuloksiin
liittyen voitaisiin järjestää palautekeskustelutilaisuus keväällä. Kysely toistetaan vuosittain. Vastanneiden kesken
arvotaan palkinnoksi vapaavalintainen haalarimerkki.

Tulevia tapahtumia:
Hengarit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hengarit järjestetään Lukemalla ennen Mikrovillus-sitsejä, maanantaina 13.2. Perinteisen hengailun lisäksi
askarrellaan taikataikinasta asioita. Muistathan taas, että hengarit on alkoholiton tapahtuma

https://www.facebook.com/events/239829023087246/
Pornobileet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pornobileiden ajankohtaa ollaan kaavailemassa 19.4.

Vappuviinat Virosta -excu 9.-10.4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epsilon järjestää excun Tallinnaan, joka maksaa risteilyineen ja bussikyyteineen 50 €. Myös Kuopiosta voi lähteä
matkaan.
Hyeenan saunailtaa ollaan puuhaamassa, asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lopuksi vielä pieni muistutus että:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyeenahuoneen siivoaminen kaipaa lisää ryhtiä. Niinpä Hyeenahuoneen imurointiin pitäisi panostaa enemmän, ettei
sokeritoukat villiintyisi liikaa.

Seuraava hallituksen kokous pidetään viikolla 8.

