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            HYEENAN MURINAA             
------------------------------------------------------------------------ 

  
Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  01/2018 

  
Hallituksen kokous pidettiin torstaina 25.1.2017 klo 16.00 salissa ME101. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

HALLITUS 2018 

Hyeena ry:n vuoden 2018 hallitus on järjestäytynyt seuraavasti: 
 

Heidi Malinen (puheenjohtaja) 

Henri Leskinen (varapuheenjohtaja) 

Hanna Kenttä (sihteeri) 

Emilia Marttila (rahastonhoitaja) 

Essi Kirveskari (tapahtumavastaava) 

Katri Karjalainen (tapahtumavastaava) 

Jiri Jäntti (tapahtumavastaava, tiedottaja) 

Heta Vihonen (tapahtumavastaava, tiedottaja) 

Riku Kiviluoto (fysiikan koulutuspoliittinen vastaava, LOIMU-vastaava) 

Elisa-Maria Heikkinen (ympäristötieteen koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen 

vastaava)  

Arttu Väisänen (haalarimerkkivastaava, TEK-vastaava) 

Matti Voutilainen (haalarimerkkivastaava, verkkosivuvastaava)  

 
 

Varajäsenet:  

Essi Haapasalo 

Milla Hätönen 

Outi Kurri 

Kristiina Myller 

Henna Pitkänen 

Teemu Salminen 

Toni Savolainen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AINETUUTOROINTI 

 

Fuksit tuntuuko jokin kurssi erityisen vaikealta? Eikö laskarit 
onnistu?  



Vanhempi opiskelija olisiko sinulla aikaa järjestää ainetuutorointia ja ohjata esimerkiksi 
laskuharjoitusten tekemistä? 

Hyeena ry voi järjestää esim. tiloja ainetuutorointia varten sekä palkitsee tuutorin 
opiskelijahintaisella ruokalipulla jokaista ohjaustuntia kohti. 

 

Yhteyttä asian tiimoilta voi ottaa koulutuspoliittisiin vastaaviimme Elisa-Maria 
Heikkiseen (elisamh@uef.fi) sekä Riku Kiviluotoon (rikki@uef.fi). 

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

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

Verkkokauppa.com lahjakortti 
 

Hyeena ry sai sponsorisopimuksen Verkkokauppa.com:in kanssa ja haluaisi nyt kuulla 
jäsenistöltään toiveita/mielipiteitä 500e lahjakortin käyttöä varten. Tähän mennessä 
harkinnassa ovat äänentoistolaite ja termosasia kahvituksia varten. Ottakaa rohkeasti 
hallituslaisia hihasta kiinni tai laittakaa viestiä Hyeenan fb sivuille mikäli hankinta ideoita 
tulee mieleen. 
 

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

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

HELMIKUUN TAPAHTUMIA 

 

TahkoFest 2.-4.2.2018 

TahkoFestin virallinen facebook-

tapahtuma: https://www.facebook.com/events/684284848426774/ 

Serverin, Sociuksen, Kultin 

ja Hyeenan tapahtumalinkki: https://www.facebook.com/events/153704281910308/ 
 

Lääketieteellisen fysiikan päivät Kuopiossa 8.-9.2.2018 

Perinteiset LFT-päivät järjestetään tänä vuonna Tahkolla n. 60 km päässä 
Kuopiosta. Jo keskiviikkona 7.2. saamme kymmenkunta oululaista lukemalle 
yöpymään, jolloin on hyvä sauma mennä tutustumaan heihin ja näyttämään heille 
esimekiksi beer pong taitoja. 

 

Haalarikastajaiset 13.2.2018 

 

Haalarikastajaisten suunnittelukokous järjestetään maanantaina 29.1.2018 Me101 klo 16 
alkaen. Kokous vain vanhuksille, joten FUKSIT turha koittaa. Fuksit voitte esittää 
toiveitanne tuutoreiden välityksellä. Kastajaisten jälkeen siirrymme Bar Nousuun 
juhlistamaan uusia haalareita. 
 

mailto:elisamh@uef.fi
mailto:rikki@uef.fi
https://www.facebook.com/events/684284848426774/
https://www.facebook.com/events/153704281910308/


Ystävänpäivä sitsit ja poikkitieteelliset liikennevalobileet 16.2.2018 

 
 

Kuopion punahaalariset opiskelijat eli Hyeenan, Kultin ja HUMAKO:n jäsenet sitsaavat 
ensimmäistä kertaa yhdessä perjantaina 16.2.2018 Puikkarissa. Sitsien jälkeen perjantai-
ilta jatkuu liikennevalobileiden merkeissä aina pilkkuun saakka. 

Hyeenan ilmoittautuminen on jo täynnä, mutta maanantaina 29.1. lisäpaikkoja vapautuu 
poikkitieteellisessä kiintiössä, mikäli muut ainejärjestöt eivät saa paikkojaan täyteen. 
Sitsit https://www.facebook.com/events/2030336533875439/ 

Jatkobileet https://www.facebook.com/events/144903489529737/ 
 

Winterfest 2018 

Opiskelijoiden talvirieha Winterfest 2018 kokoaa lähialueen korkeakouluopiskelijat jo 

kahdettatoista kertaa Kuopion Savilahdelle talviseen hauskanpitoon tiistaina 

20.2.2018. Winterfestin tapahtumapassit ja ennakkoliput tulevat myyntiin maanantaina 

5.2.2018 klo 8.00 Lukemalla. Neljän hengen joukkuekilpailuun oikeuttava tapahtumapassi 

maksaa 40 euroa (10 e/opiskelija), hintaan sisältyy pääsylippu Puikkariin sekä Winterfest 

haalarimerkki. Ennakkolippu Puikkariin maksaa 7 euroa, johon kuuluu myös Winterfest 

haalarimerkki. Ennakkolippuja myynnissä rajoitettu määrä, joten toimi nopeasti! Huomioi 

myös ostorajoitus: 1 henkilö voi ostaa liput (4 kpl) yhdelle joukkueelle tai kaksi 

ennakkolippua Puikkariin. 
 

Lisätietoja tapahtumasta: http://www.winterfest.fi/ 
FB: https://www.facebook.com/events/309240366253301/  
 

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

------------------------------ 
MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
Räkäposkella 1.3.2018 
 
Räkäposkella! Ai opiskelijoiden hauskin ja hämmentävin hiihtotapahtuma Joensuussa? Aivan oikein, ja 
tänä vuonna lähdemme sinne ihan näin Kuopiosta asti.  
Ideana on hiihtää Joensuun kampuksen lähistöllä 12 tuntia putkeen niin, että ainakin yksi joukkueen 
jäsenistä on aina ladulla sivakoimassa. Hiihdon lomassa voi myös saunoa ja paljuilla sekä nauttia muuten 
hiihtomielisestä opiskelijameiningistä. Illan päätteksi on After Ski -bileet.  
FB: https://www.facebook.com/events/153590405362571/ 
 
Gradet 13.3. 
Vapaamuotoisia hengailubileet Gradet on suunniteltu tänä vuonna järjestettäväksi 
Tiukanlinnalla saunomisen ja paljuilun merkeissä. Tuttuun tapaan paikalla myös haalarimerkki 
myyntiä.  
 
Hengarit  
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Vuoden ensimmäiset hengarit järjestetään helmi-maaliskuussa. 
 
BiTa Joensuussa 6.-8.4.2018  
Mikrovilluksen toivottaa biotieteilijät lämpimästi tervetulleiksi Joensuuhun. Tämän vuoden teemana 
on perhosefekti.  
  
Kevätexcu ulkomaille 
Kevätexcuja suunnitellaan tänävuonna ulkomaille. Excuja varten järjestetään excutyöryhmä, joka 

suunnittelee ja järjestää reissun. Mikäli olet kiinnostunut olemaan osana työryhmää, ota yhteyttä 

hallitukseen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Loimun opiskelijat - Kuopio tiedottaa 

 
Kesätyöiltama + työnhakupaja  
to 1.2.2018 klo 16-> @ SN210-212 (Meditori) 
 
Tervetuloa rentoon kesätyötapahtumaan, jossa oman alan kesätöissä tai harjoittelussa olleet fysiikan 
ja ympän opiskelijat jakavat kokemuksiaan töihin liittyen. Tule kuulemaan, millaisissa hommissa 
opiskelijamme ovat olleet ja miten niihin päätyneet. Luvassa siis ensikäden tietoa mahdollisista 
työpaikoista sekä hyviä tärppejä työnhakuun! 
 
Lisäksi klo 17 eteenpäin saa avustusta CV- ja työnhakuasioihin liittyen.  
Huom. jos olet ollut oman alan duunissa, muttet pääse paikalle, voit halutessasi lähettää pienen 
kertomuksen kirjallisena Mosselle (ympät krismy (at) uef.fi) tai Rikulle (fyysikot rikki (at) uef.fi).  
 
Tarjolla naposteltavaa ja kesätyöinspiraatiota! Etenkin fuksit tulkaahan kuulolle! 
Facebook: https://www.facebook.com/events/162829327688797/  
 
---- 
 
Keväämmällä luvassa myös saunailtaa sekä jatko-opintoinfoa.  
Muistathan Facebook-ryhmämme:   
https://www.facebook.com/groups/LoimunopiskelijatKuopio/  
ja Instagrammin: 
loimunopiskelijatkuopio 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Seuraava hallituksen kokous järjestetään helmikuun lopussa. 

Hyeena ry toivottaa hyvää lukuvuoden alkua jäsenilleen! 

http://uef.fi/
http://uef.fi/
https://www.facebook.com/events/162829327688797/
https://www.facebook.com/groups/LoimunopiskelijatKuopio/


 


