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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.   03/2017 

  
  

Hallituksen kokous pidettiin torstaina 16.3.2017 klo 16 salissa Me101.  
  
 
Laitoskahvit 29.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Laitoskahvit pidetään 29.3. klo 12-14 luokissa SN201 ja SN202. Esillä tulee olemaan tärkeää asiaa mm. fysiikan 
tutkintorakenteen muutoksista! 
 
Pornobileet 28.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pornot tulee, tuletko sinäkin? 

 

Serveri ja Hyeena järjestävät kevään perinteiset Pornobileet Lukemalla 28.3 klo 19.00 alkaen ja teemana 
on tänä vuonna 50 shades of Grey. 
 

Ota kaverisi mukaan ja tulkaa etsimään sisäistä anastasiasteeleä tai christiangreytä syntisen hyviin 
bileisiin. 
Tule esittelemään vaiheessa olevaa kesäkuntoasi, kaiva paljastavat pikkutuhmat kaapista ja ota mukaan 
käsiraudat ja solmiot sitomisleikkejä varten. 
Pukeutuminen teeman mukaisesti on hyvin suotavaa, eikä panostus ole pahitteeksi! 
 

Kunnioitetaan kaikkien yksityisyyttä ja muistetaan, että kuvaaminen näissä bileissä ei ole sallittua! 
 

Liput 5 e, sis. kuumaakin kuumemman haalarimerkin, joka toimii pääsylippuna bileisiin (joissa tarjolla viiniä 
suurimpien estojen poistoon). 
 

LIPUNMYYNTIAJAT 

Pe 24.3 . klo 10-13 Snellmania 

Ma 27.3. klo 11-13 Canthia 

Ti 28.3. klo 11-13 Snellmania 

 

FB: https://www.facebook.com/events/188535044971553/ 
  
 
Ilmaista kahvia hyeenahuoneella! 27.3 

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

 KAHVIA! PIPARIA! HATTARAA! Ja kaikki tämä ilmaiseksi! HAALARIMERKKEJÄ! Lähes ilmaiseksi! 
 
Hyeena tarjoaa jäsenistölleen ilmaista kahvia ja piparia Hyeenahuoneella Melanian alakerrassa fysiikan 
labrojen/itseopiskelutilojen läheisyydessä koko päivän! Huoneella on myös mahdollista tehdä itse hattaraa 
ja myynnissä on Hyeenan haalarimerkkejä! 
 
Tule tsekkaamaan, miltä Hyeenahuone näyttää, kuka on paras kalapelissä ja miltä uuden kahvinkeittimen 
kahvi maistuu. Maanantaina kahvi on ilmaista, mutta sen jälkeenkin lähes ilmaista 20 snt/kuppi tai 
kahvirinkiin liittymällä. Tuo huoneelle oma kahvikuppisi niin vältyt jatkossa tiskeiltäkin! 
 

tel:02%202017
https://www.facebook.com/events/188535044971553/


Huoneella on tavattavissa Hyeenan hallituslaisia ja huoneelle lanseerataan myös idealaatikko, jonne 
jäsenistö voi käydä sujauttamassa anonyymisti palautetta tai ideoita Hyeenan toimintaan liittyen. 
Idealaatikon sisältö tullaan käsittelemään kuukausittaisissa, koko jäsenistölle avoimissa hallituksen 
kokouksissa. 
 

FB: https://www.facebook.com/events/404388906605288/ 
 
 
Hyeenan illanvietto feat. TEK 30.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Haaskaa laumassa! Tule viettämään mukava ilta hengailun, saunomisen ja työelämätiedon parissa! 
 
Tutustuitko haalarikastajaisissa uusiin ihmisiin ja haluaisit tavata heidät helposti ja kätevästi uudelleen? Nyt 
se on mahdollista! Illanvietto on myös hyvä tilaisuus halutessaan ulkoiluttaa haalareita ja ommella 
haalarimerkkejä. :) Hyeena tuo paikalle joitakin neuloja ja lankaa, mutta omistakaan ompeluvälineistä ei ole 
haittaa! 
 
Illanvietossa on saunomismahdollisuus, ja paikalla on joitakin pyyhkeitä. Oma pyyhe kannattaa kuitenkin 
varuiksi ottaa mukaan jos saunaan mielii. :) Mikäli epäilee janon yllättävän, kannattaa myös omat juomat 
ottaa mukaan. 
 
Illanvieton Hyeenalle mahdollistaa TEK (eli Tekniikan Akateemiset eli meille kaikille sopiva etu- ja 
palvelujärjestö) ja paikalla on myös Itä-Suomen Tykki eli meidän hyvä kaveri TEKistä kertomassa 
tuoreimmat juorut työelämään ja edunvalvontaan liittyen ja mitä TEK tekee luonnontieteen opiskelijoiden 
hyväksi! 
 
MITÄ: Hengailua, sauna, työelämätietoa 
MISSÄ: Five Star saunalla, Viestikatu 1-3 
MITÄ MUKAAN: Sinä, kaverit, halutessasi haalarit + OPMx2 eli oma pullo/pyyhe mukaan 
MIKSI: Haaskaa laamassa! 
 
FB: https://www.facebook.com/events/1727871347504583/ 

Seuraava hallituksen kokous pidetään viikolla 15 

 

https://www.facebook.com/events/404388906605288/
https://www.facebook.com/events/1727871347504583/

