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            HYEENAN MURINAA             
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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  03/2018 

  
Hallituksen kokous pidettiin torstaina 22.2.2017 klo 15.45 salissa ME101. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

HYEENAN JA DENTINAN SALIVUORO 

 
Hyeenan ja Dentinan yhteinen salivuoro on keskiviikkoisin  klo 15.00-15.55. Parhaiten pysyt perillä liittymällä 
Facebook ryhmään, jossa voit toivoa mitä lajia vuoroilla pelataan. 
https://www.facebook.com/groups/141446423136304/ 
 

 

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

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

MAALISKUUN TAPAHTUMIA 

 
 

Levyraatihengarit 5.3. 
Viimevuonna suosiota saaneet levyraatihengarit tulee taas! Maanantaina 5.3. Lukemalle on 

mahdollisuus tuoda oma suosikkikappaleesi arvosteltavaksi hyeenalauman eteen. Totuttuun tapaan 

hengareossa tarjolla myös pientä naposteltavaa. 
 
Fb: https://www.facebook.com/events/468301533568020/ 
 

 
 

Laitoskahvit 12.3.  
 
Tervetuloa Hyeenan järjestämille laitoskahveille ma 12.3. klo 14 (SN200)! Laitoskahveilla pääsemme 
Sovelletun fysiikan sekä Ympäristö- ja biotieteiden laitosten henkilökunnan kanssa keskustelemaan 
kursseista, opetuksesta ja yliopiston käytännöistä ylipäänsä. Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Tässä on tilaisuus niin uusille kuin vanhoille opiskelijoille tutustua lähemmin laitoksensa henkilökuntaan ja 
heidän työhönsä. Tulkaa paikalle auliisti antamaan risuja ja ruusuja!  
Laitoskahveilla julkistetaan myös Vuoden opettaja -äänestyksen tulos ja palkitaan voittaja. Ohessa on 
linkki, josta pääsee äänestämään suosikkiaan. Anna äänesi hänelle, jonka sinun mielestäsi tulisi saada 
kunniamaininta Vuoden opettajana ja kerro myös mistä hyvästä. Äänestys aikaa sunnuntaihin 4.3 asti! 
 
Tästä äänestyslomakkeeseen:  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/19067/lomake.html  
 
 
Gradet 13.3. 
No nyt on vuorossa sitä parempaa ja uutta, mutta samalla vanhaa hyvvee! 
 
Gradet tulevat jälleen, mutta hieman uusitussa muodossa. Serverit, Kultit ja Hyeenat kokoontuvat 
vuosittaisiin Gradeihin mutta tällä kertaa paikkana toimii Tiukkis aka Tiukanlinna ja mestoilta voit löytää 

https://www.facebook.com/groups/141446423136304/
https://www.facebook.com/events/468301533568020/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felomake.uef.fi%2Flomakkeet%2F19067%2Flomake.html&h=ATOkrVqDPpwfyTpkRsYg8UeFQr9XgpBrT3odqOHIWHoZ4vcAXPj0l8BCmZv6TicrDEsU1omriGtvq5epnxmKhUksw2gYifpvmgziN3t9JlFK4g7e64r0TA


muutaman paljunkin! Paljuilun ja saunomisen lisäksi paikalla haalarimerkkimyyntiä sekä mahdollisuus 
pelata beer pongia. Oma pullo ja pyyhe mukaan! Lippuja myydään ovelta 3e hintaan. 
 

 
Fb: https://www.facebook.com/events/133094920841447/ 
 

 

 
Sitsit KISA:n kanssa 20.3. 
KISA järjestää sitsit 20.3. Amarillossa. He pyysivät hyeenoita jälleen näyttämään sitsaamisen 
mallia. Tarkempia tietoja tapahtumasta lähiaikoina. 
 
Loimun jatko-opintoinfo 22.3. klo 14-16  
 
Kevätkokous 27.3. 
Kokous pidetään 27.3. klo16. Kutsu kevätkokoukseen lähetetään lähempänä. 

 

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

HUHTIKUUN TAPAHTUMIA 

 
BiTa Joensuussa 6.-8.4.2018  
BiTa eli Biotieteilijätapaaminen tulee jälleen! Ilmoittautuminen on auki vielä 7.3. asti! Luvassa siis 
biotieteilijöitä ympäri Suomen, saunailtaa, BiTa-olympialaiset, luentoja (asiasisältöä!), vierailuja, 
iltabileet ynnä muuta. Ilmianna itsesi NYT: ilmoittaudu laittamalla sähköpostia mulle (krismy(at)uef.fi), 
kerro nimesi, ruokavammasi sekä haluatko mennä Botaniaan vierailulle.  
 

Fb: https://www.facebook.com/events/417747435312659/  
 
VappuViinatVirosta-risteily  8.-9.4. 
 

Jäikö jouluristeily välistä? Vai tekeekö savolaisen maakravun vain mieli lähteä turkoosien laineiden 
keinuteltavaksi? Ilmottaudu siis sunnuntaihin 4.3. mennessä VVV-risteilylle ja turvaa wappusi!   
 
Fb: https://www.facebook.com/events/212951239252573/ 
 
 

Kevätexcu 
Kevätexcut järjestetään 16.4. alkavalla viikolla. Matkakohde selviää tulevina viikkoina. 
 

Vapun ajan tapahtumat: 
Vapun ajan tapahtumista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa, mutta alla jo tiedossa olevat 
tapahtumat ja päivät. 
 
Wappufutis 17.4. 
Wabunmetsästys 18.4. 
Kevätkarkelot 21.4. 
Neulamäkisuunnistus & Käraåke 24.4. 
Torisitsit 25.5 

https://www.facebook.com/events/133094920841447/
http://uef.fi/
https://www.facebook.com/events/417747435312659/
https://www.facebook.com/events/212951239252573/


HopLop 27.4. 
Sawo-Karjala Excursio 29.4. 
Vappuaatto 30.4. 
Vappu 1.5. 
Hengarit 3.5. 

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

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

  

Seuraava hallituksen kokous järjestetään helmikuun lopussa. 

Hyeena ry toivottaa reipasta kevättä jäsenilleen! 
 


