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

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

  
Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  11/2017 

  
Hallituksen kokous pidettiin maanantaina 20.11.2017 klo 16.00 salissa ME101. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

HALLITUS 2018 

Hyeena Ry:n syyskokous järjestettiin ma 3.11. klo 16 salissa ME101. Kokouksessa hyväksyttiin 

tulevan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti (jotka on lähetetty laumalistalle marraskuun 

alussa kokouskutsun yhteydessä), sekä valittiin vuoden 2018 hallitus. Hallituksen 

puheenjohtajaksi ensi kaudelle valittiin Heidi Malinen. Hallituksen jäseniksi puheenjohtajan 

seuraksi valittiin Elisa-Maria Heikkinen, Jiri Jäntti, Katri Karjalainen, Hanna Kenttä, Essi 

Kirveskari, Riku Kiviluoto, Henri Leskinen, Emilia Marttila, Heta Vihonen, Matti Voutilainen ja 

Arttu Väisänen sekä varajäseninä Essi Haapasalo, Milla Hätönen, Outi Kurri, Kristiina Myller, 

Henna Pitkänen, Teemu Salminen ja Toni Savolainen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA 

Luonnonvalintaristeily 30.11.-1.12. 

Ihan pian risteillään! Ilmoittautuneille tiedoksi, että bussi Turkuun lähtee to 30.11. klo 10 

Snellmanian edustalta. Ole ajoissa! Tsekkaa myös facebook, mikäli lähdet 

laineille: https://www.facebook.com/events/368418746949640/ 

Pikkujouluhengarit ma 11.12. Lukemalla 

Hyeena järjestää joulukuun hengarit pikkujouluhengessä Lukemalla. Hengailuillassa on tarjolla 

jouluista syötävää ja mukavaa seuraa esimerkiksi haalarimerkkien ompeluun tai pelailuun. 

Tapahtumasta lisää facebookissa myöhemmin. 

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

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

Suomen ympäristötieteilijät ry:n syyskokous to 7.12. 

 

Suomen Ympäristötieteilijät ry:n syyskokous järjestetään 7.12. klo 16:30 alkaen Gusto Runin -

ravintolassa ruokailun merkeissä. Kokouksen asialista ja SYMP:n jäsentiedote lähetetään 

loppukuusta. Hallituspaikkoja jaossa! Kaipaamme opiskelijoita ideoimaan (tervetullutta myös 

johtamaan!) SYMP:n toimintaa nykyaikaiseksi, vaikuttavaksi ja näkyväksi. Ilmoittautuminen 

Anna Kokkoselle, anna.kokkonen@uef.fi, 28.11. mennessä syyskokoukseen osallistuvista!  

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

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

TahkoFest 2.-4.2.2018 

https://www.facebook.com/events/368418746949640/
mailto:anna.kokkonen@uef.fi


Serveri, Socius, Kulti ja Hyeena suuntaavat yhdessä Tahkolle talviriehaan helmikuussa. 

Laumalistalle on kilahtanut vähän aikaa sitten tuhti infopaketti sekä ilmoittautumisohjeet. 

TahkoFest 2018 tapahtuma on ISYYN, SAVOTAN sekä SYKETTÄ korkeakoululiikunnan yhteinen 

n. 1000 henkeä käsittävä poikkitieteellinen rieha. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 

opiskelijoiden SM-hankifutis sekä SM-alppilasku kilpailut. TahkoFest 2018 tapahtumailtoina 

sekä perjantaina että lauantaina on myös isot iltabileet Piazzassa ja Kunkussa. Oletko valmis 

lähtemään laittamaan Tahkon uuteen uskoon? 

TahkoFestin virallinen facebook-

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

Serverin, Sociuksen, Kultin 

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

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

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

LOIMU TIEDOTTAA 

Loimun opiskelijat - Kuopion kuulumiset 

  

Uusi hallitus ensi vuodelle on valittu. Jäseniksi valittiin Hyeenasta Riku Kiviluoto ja Kristiina 

Myller sekä varajäseneksi Marika Rissanen. 
  

Loimu järjestää jäsenilleen pikkujoulut Tiukanlinnalla ma 4.12. klo 18 alkaen. Facebook-

tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1650159948338883/ 
  

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

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

  

Vuoden viimeinen hallituksen kokous järjestetään joulukuun alussa. 

Hyeena ry toivottaa lauman jäsenille jännittävää joulun odotusta ja tsemppiä viimeisiin 

opiskeluviikkoihin! 
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