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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  10/2017 

  

Hallituksen kokous pidettiin tiistaina 10.10.2017 klo 16.00 salissa Me101. 

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

------ 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2017 

 

Hyeenan edustajat ovat osana Kuopion Luonnontieteellistä Edustajistolisaa ja sai vaaleihin 

ennätykselliset 13 ehdokasta! Äänestäminen on helppoa, sillä se suoritetaan kokonaisuudessaan 

sähköisesti. ISYY:n kunnianhimoinen tavoite on saada vaaleihin 30% äänestysprosentti. Käytäthän 

sinäkin äänesi, jotta saadaan Hyeena edustetuksi edustajistoon! 

Ennakkoäänestäminen vaaleissa on mahdollista on 30.10.–3.11.2017 (klo 9-00) ja varsinainen 

äänestyspäivä on 8.11.2017 (klo 9-18). Äänioikeutettuja ovat kaikki Itä-Suomen yliopistoon 

23.20.2017 mennessä läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä. 

Edustajistolistat löydät osoitteesta: https://isyy.fi/vaalit/vaalilistat-ja-ehdokkaat/ 

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

SYYSKOKOUS JA UUDEN HALLITUKSEN VALINTA 

Hyeena Ry:n syyskokous järjestetään viikolla 47, kutsu kokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa. 

Kokouksessa valitaan Hyeenalle uusi hallitus. Uudeksi puheenjohtajaksi esitetään Heidi Malista ja 

varapuheenjohtajaksi Henri Leskistä.  

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

LOKAKUUN TAPAHTUMIA 

Hyeenatarrojen jako ma 16.10.  

Etkö ole saanut vielä omaa virallista hyeenatarraa? Tulethan hakemaan sen ensi maanantaina klo 8-16 

hyeenahuoneelta. Tarran komeuden lisäksi tarralla saa huikeita etuja, kuten pääsee ilmaiseksi sisään 

Halloween bileisiin. 

Hyeenan BingoKäraÅke ke 18.10 

https://isyy.fi/vaalit/vaalilistat-ja-ehdokkaat/


 
 

Asutko jo Neulamäessä vai oletko aina halunnut syyn käydä tällä tuhansien tarinoiden vuorella? Nyt 

sinulla on mahdollista selvittää onko mäki todella niin jyrkkä kuin kaverit iltapäivisin 

valittelevat. Hyeenan BingoKäräÅke järjestetään jälleen ravintola Hunterissa. Tule sinäkin rennoin 

mielin paikalle! 
 

FB: https://www.facebook.com/events/153592661899981/ 

Kostajaiset ke 25.10. Lukemalla 

Oletko yhtä hurmaava kuin James Bond vai viekas kuin Jack Sparrow? Kukapa ei olisi ikinä halunnut olla 

supersankari. Vihdoin pääset toteuttamaan toiveesi, sillä tänä vuonna kostajaisten teemana on elokuvat! 

Rastit suoritetaan 4-6 hengen ryhmissä ja suoritukset alkavat kello 18. Rastisuoritusten jälkeen 

pääsemme maistelemaan kostajaisviiniä ja kilpailemaan parhaan asun tittelistä.  FB-

tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1891344321184458/ 

Haalarimerkkitori pe 27.10  

Tänäkin vuonna on mahdollisuus tulla sekä myymään, että ostamaan haalarimerkkejä 

haalarimerkkitorille Snelmannian yläaulaan 10-14. Paikalla mahdollisesti myös Fysikerfestin vierailijoita 

myymässä omia merkkejään, joten tule sinäkin ja varmista haalareihisi uusi merkki, jota ei vielä aivan 

joka lahkeesta löydykkään! 

Fysikerfest 27.-29.10.  

Huippumalli haussa! Suomen messevin ja mehevin fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden konferenssi 

järjestetään tänä vuonna mualiman navassa! 

Luvassa on mm. luentoja, yritysexcursioita, haalarimerkkitori, sitsit, bileet, Tosimiehet-Sealed MTG-

turnaus, PLANCKS-karsinta, kaupunkisuunnistusta, kyykkää, saunaa ja paljua! Ilmoittautuminen on auki 

22.10 asti osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17777/lomake.html. Sitsit ovat 

valitettavasti jo täynnä, mutta joihinkin excu kohteisiin on vielä paikkoja vapaana. 
 

Lisätietoa hyenaan sivuilta: http://www.hyeena.net/fysikerfest-2017/ 

Fysikerfest tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1181352315315616/ 

Fysikerfest bileet: https://www.facebook.com/events/1161993537277679/ 

Tosimiehet-Sealed MTG-turnaus: 

(https://www.facebook.com/events/346399812469162/ 

 

HUOM! Vapaaehtoisia tarvitaan edelleen etenkin yövalvontaan. Palkkioksi saa yhden 

opiskelijahintaisen ruokalipun jokaista valvottua tuntia kohden.   
 
 

Halloween Sitsit ja bileet 31.10 

Hyeena järjestää yhdessä ESN KISA:n kanssa Halloween Sitsit ravintola Amarillossa. Hyeenan jäsenille 

sitsien hinta on 25€, johon sisältyy pääruoka, jälkiruoka sekä 1 shotti ja 2 mietoa juomaa. 

Ateriavaihtoehdot voit tarkistaa 

tapahtumasivuilta: https://www.facebook.com/events/846203615539521/ ja ilmoittautua e-
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lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17808/lomake.html. Sitsit ovat englannin kieliset, mutta 

vaihto-opiskelijoille malliksi laulamme myös aivan tuttuja sitsilauluja. Sitsien jälkeen bileet jatkuvat 

Passion Clubilla. FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1711300225579001/  

 

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

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

Marraskuun tapahtumia 

 
 

ISYY:n järjestöpäivät 14.11 
 

Järjestöpäivillä ainejärjestöt, kerhot sekä muut järjestöt esittelevät toimintaansa Snelmannian ala-

aulassa klo 10-14. Useat järjestöt myös myyvät samalla haalarimerkkejään.  
 

Pikkujoulut to 23.11 
 

Hyeena järjestää pikkujoulusitsit to 23.11 Kuopiolaisessa ravintolassa. Pikkujoulusitsi ovat vuosijuhlaa 

vastaava, mutta pienimuotoisempi tapahtuma. Tapahtumassa palkitaan ahkeria opiskelijoita sekä 

aktiivi hyeenoita. Tiedotusta tapahtumasta lähempänä ajankohtaa. 

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

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

LOIMU TIEDOTTAA 

Loimun opiskelijat - Kuopion tapahtumia tänä syksynä 

 
Maanantaina 30.10. klo 16 pääsee kaikki innokkaat mukaan suunnittelemaan ensi vuoden 
työelämäaiheisia tapahtumia. Tule messiin heittelee ideoita ja esittämään toiveita. Tarjolla ruokaa! 
Paikka tarkentuu lähempänä. 
 
Loimu järkkää myös jäsenilleen saunaillan Tiukanlinnalla. Ennen saunomista pidetään myös CV-pajaa 
tietokoneluokassa eli kaikki pääsee värkkäämään cv:nsä kondikseen jo ennen kesätyöhakujen alkua.  
 
Syyskokous järjestetään 16.11.2017, jolloin valitaan ensi vuodelle hallitustoimijat. Huom. aktiivina 
pääset järkkäämään jänniä työelämätapahtumia kuten iltamia, yritysvierailuja, työpajoja ja hengailuja. 
Ja samalla verkostoidut ja kartoitat työelämätietämystäsi. 
 
Lisäinfoa Loimun tapahtumista Facebook-
ryhmässämme:  https://www.facebook.com/groups/LoimunopiskelijatKuopio/  
 

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

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felomake.uef.fi%2Flomakkeet%2F17808%2Flomake.html&h=ATPAQ3K_oysNTsDHADxOJVvS7e2mvA2muGVElcib-5jlUl-FMk9jfmwjcqH3tkKC3uPnG9ttbn3SibVeMSATee3fCAE6eUO2H75Ii8bW5xUgybjN66PX4_B3X3bIpcOAQlh-bmL5KiC5MZ_H5m_MU8EAdZ45O8SHa4txWeo90i0beRiC1g
https://www.facebook.com/events/1711300225579001/
https://www.facebook.com/groups/LoimunopiskelijatKuopio/


Seuraava hallituksen kokous sekä syyskokous järjestetään viikolla 42. Kutsut lähetetään erikseen 

lähempänä ajankohtaa. 

 

Hyeena ry toivottaa lauman jäsenille railakasta ja tapahtumarikasta syksyä! 

 


