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

HYEENAN MURINAA
-----------------------------------------------------------------------Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille. 02/2017

Hallituksen kokous pidettiin torstaina 20.2.2017 klo 16 salissa Me101.

Hyeenan Kevätkokous:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokouksen ajankohdaksi on valittu 20.3. klo 16, paikkana Me101.
Laitoskahvit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laitoskahvit pidetään 29.3. klo 12-14 luokissa SN201 ja SN202. Tänä vuonna Vuoden opettaja -äänestys tulee
olemaan sähköinen.
Haalarikastajaiset
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On taas se aika vuodesta! ♥
Fuksien haalarit ovat piakkoin täällä ja vihdoin koittaa se hetki, kun fuksipallerot luopuvat pentukarvastaan ja siirtyvät
täysikasvuisten aikuisten hyeenojen joukkoon!
Päivä alkaa klo 12.30 @SN100 missä annetaan tärkeää ohjeistusta säädylliseen haalarikäyttäytymiseen sekä
informaatiota päivään liittyen. Fuksipalleroiset saapukaa paikalle viim. klo 12.25!!! Tämän jälkeen on
haalarikasteeseen olennaisesti liittyvää, ehdottoman pakollista mutta vapaamuotoista ja rentoa toimintaa yliopistolla.
Iltapäivällä ohjelma jatkuu torilla. Jokaisen fuksin on oltava paikalla tasan klo 16.30 tai muuten saa varautua
kaikenlaiseen satikutiin! Etsi lauma ja tule ääntä kohti niin löydät oikeaan paikkaan.
Illan hämärtyessä ja saapuessa siirrymme koko lauma jatkamaan illanviettoa bar Nousuun. Fuksipalleroiset olkaa
paikalla tasan klo 19.00! Hyeenanpennuille on tarjolla pientä naposteltavaa, ettei uuvahdus pääse yllättämään :)
Nousussa saamme viettää haaskaa laamassa klo 22 asti, jonka jälkeen baarin ovet ovat avoinna kaikille. Toki jokainen
niin halutessaan voi jäädä jatkamaan iltaa :)
HUOMIO FUKSIT!!
Haalareitten päälle pukeminen ennen kastajaispäivää langettaa sielusi ja ruumiisi ikuisen krapulan syviin syövereihin,
joista ei ole mahdollista ylös kivuta. Siis älä pue haalareita missään nimessä ennen H-hetkeä päällesi! Haalarit voit
pukea päällesi, kun lähdet kotoa haalarikastajaispäivänä :)
ps. Haalareiden sovittaminen ja kokeileminen kotona pienen hetken ajan on sallittua!
pps. Haalarimerkkien ainoa oikea kiinnitystapa on käsin ompeleminen.
Kaikki muutkin: Muistakaa tosiaan että kyseessä on normaali päivä suurelle osalle yliopistoa, joten ollaanhan kaikki
kiltisti, jookoskookos?
MITÄ: Haalarikastajaiset
MISSÄ: SN100, tori & bar Nousu
MILLOIN: klo 12.30, klo 16.30 & klo 19.00
PUKUKOODI: pitääkö edes kysyä, haalarit tietty!
JOKO MENNÄÄN?!
FB: https://www.facebook.com/events/219972665143008/

Tulevia tapahtumia:
Gradet 7.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kulti, Hyeena ja Serveri järjestävät 20. juhlavuoden Gradet! Paikkana toimii Lukema ja tapahtuma alkaa klo 18. Liput
ovelta 2e. Tiedossa kaljaa ja hauskanpitoa monessa muodossa!
FB: https://www.facebook.com/events/1807051429555433/
Pornobileet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pornobileet tulee taas! Ajankohta on 28.3 ja FB tapahtuma saadaan pian.

Seuraava hallituksen kokous pidetään viikolla 11.

