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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  04/2018 

 

  
Hallituksen kokous pidettiin tiistaina 27.3.2018 klo 16.30 salissa ME101.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

Hyeenan Beer pong -pöydän lainaaminen 

 
Hyeena on hankkinut oman Beer pong -pöydän. Jäsenistö voi lainata pöytää 4 
vuorokauden ajaksi 10€ panttia vastaan. Varauslista on huoneen perällä kirjahyllyn 
seinässä kiinni. Pöydän voi kuitata itselleen hallituksen jäsenen luvalla. Pöytä tulee 
palauttaa lainaushetkeä vastanneessa kunnossa. Lainaaja on korvausvelvollinen 
mikäli pöytä rikkoutuu.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------    

55 noppaa -haalarimerkit 
 
Laitoksemme haluavat palkita kaikki 55 opintopistettä suorittaneet opiskelijat 55 
noppaa -haalarimerkillä. Suorititko 55 opintopistettä lukuvuonna 2016-2017? 
Haalarimerkkejä jaettiin syksyllä vuosijuhlilla, mutta mikäli et omaasi ole vielä saanut 
voit hakea sen hyeenahuoneelta. Suorituksen voit varmistaa koulutuspolittisilta 
vastaaviltamme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------   

Kevään tapahtumat 

 
 
Seuraavaksi erittäin tärkeää tietoa kevään tapahtumista! Ethän halua jäädä paitsi 
yhdestäkään huippu hauskasta tapahtumasta. Ensiksi osallistu FB-tapahtumaan: 
"Hyeenan vappu 2018!"(https://www.facebook.com/events/240702949835326/), 
josta löydät kootusti kaikki Hyeenan järjestämät tapahtumat sekä muiden 
ainejärjestöjen järjestämiä suuria tapahtumia. Kiireellisin asia on kevätexcuille 
ilmoittautuminen! Aikaa on vielä hyvin, aina excuja edeltävään päivään 15.4. asti. 
Ilmoittauduthan kuitenkin mahdollisimman pian, jotta kaikille saadaan järjestettyä 
kuljetukset. 
 
16.4.-17.4.2018 kevätexcut 
Tampereelle: https://www.facebook.com/events/179669252669274/ 
 
Viikolla 16 olisi luvassa keskiviikkona Wabunmetsästys ja lauantaina Kevätkarkelot, 
Socius ry:n järjestämänä. Sunnuntain levänneenä onkin sitten jo mukavaa päästä 
sitsaamaan maanantaina 23.4. Hyeenan ja  ESN KISA:n järjesämien vappusitsien 
merkeissä  (https://www.facebook.com/events/1577569822359927/). Tiistaina 
järjestetään jo perinteeksi muodostuneet Nepalisuunnistus ja KäraÅke 
(https://www.facebook.com/events/1000765216767156/) ja keskiviikkona on Kives 
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ry:n toista kertaa järjestämät torisitsit 
(https://www.facebook.com/events/884330551745236/)! Torstaina tasoitellaan 
kultien (ja kuokkivien servereiden) kanssa Valkeisenlammella grillaten ja pelaten 
mölkkyä, josta voi jatkaa poikkiteteellisille Wabuhubailuille. Perjantaina 28.4. onkin 
sitten kaikkien odottama Wabuseikkailu Hoplopissa 
(https://www.facebook.com/events/884330551745236/), josta on bussikuljetus 
Puikkarin jäähyväisbileisiin (https://www.facebook.com/events/573759469666127/). 
 
Wabuseikkailuun järjestetään Hyeenan jäsenille oma lipunmyynti 
keskiviikkona 11.4. hyeenahuoneella kello 10-13. Hyeenan jäsen voi ostaa 
yhden lipun. Lipun hinta on 13€. Muistathan varata käteistä. Lippuja on myynnissä 
keskiviikkona 50 kappaletta ja loput liput myydään Lukemalla maanantaina 16.4 klo 
10 alkaen. 
 
Lauantaina 28.4. tapahtumaputkea voi jatkaa eukonkannon merkeissä Kuopion 
torilla. Savotta ja ISYY järjestävät eukonkannon approt, joihin voi ilmoittautua 
kisaamaan 26.4. asti. Jokainen joukkueen jäsen saa osallistumisesta vastineena 
hauskan kokemuksen lisäksi myös ainutlaatuisen Eukonkannon Appro: Campus Cup 
-haalarimerkin ja Viking Linen etukortin 
(https://www.facebook.com/events/980272998814958/). Sunnuntaina 29.4. on Savo-
Karjala Excursio (https://www.facebook.com/events/181127712676815/), jonne 
lipunmyynti järjestetään 10.4. Lukemalla. Maanantaina on vappuaatto, jolloin 
yliopistolla on muun muassa sivistykseen vihkiminen ja torilla Veljmiehen lakitus. 
Aaton ohjelman tarkempi aikataulu selviää myöhemmin. Vappupäivää vietetään 
tiistaina ja torstaina järjestetään Hyeenan hengarit Lukemalla kello 17 alkaen, missä 
käydään vapun jälkipelit. 
 
Muita tapahtumia: 
 
Erotiikkasitsit ja pornobileet 11.4 
Lukemalla:  https://www.facebook.com/events/175505963240703/ 
Järjestöpäivät 12.4. Snelmannian 
aulassa: https://www.facebook.com/events/1243207972449417/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  

Hakukuulutus LuMet:n tiedekuntaneuvostoon 

 
Vielä on aikaa hakea! Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee luonnontieteiden 
ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä 
vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi 
toimikaudeksi. Hakuaikaa on keskiviikkoon 11.4.2018 klo 12.00 asti. 
Tiedekuntanouvostossa voit päästä vaikuttamaan mm. opintosuunnitelmiin, 
tutkintovaatimuksiin sekä opiskelijoiden valintaperusteisiin. 
 
Lisätietoja osoitteessa: https://isyy.fi/blog/2018/03/21/hakukuulutus-
opiskelijavarajasen-luonnontieteiden-ja-metsatieteiden-tiedekunnan-
tiedekuntaneuvostoon/ 
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--------------------- 

Savilahti -projekti 
Savilahden alueelle suunnitellaan suuria muutoksia. Tavoitteena on suunnitella ja 
rakentaa Savilahdesta tunnettu ja haluttu asuin-, opiskelu- ja työskentelyalue, jossa 
kaikki hyvän elämän osatekijät loksahtavat paikoilleen asumisesta ja työstä itsensä 
kehittämiseen ja vapaa-ajanviettoon.  Kuopion kaupunki haluaa kuulla opiskelijoiden 
ääntä ja ISYY on osaltaan tuomassa opiskelijoiden näkemyksiä projektin 
suunnittelun eri vaiheisiin. 
 
Kannattaa käydä vilkaisemassa projektin nettisivut http://www.savilahti.com/.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 

 
Tänä keväänä järjestetään ensimmäisen kerran valtakunnallinen opiskelijoiden 
mielenterveyspäivän kampanja. Mielenterveyspäivää vietetään keskiviikkona 
18.4.2018. Kampanjateemana on myötätunto. Kampanjaan voit osallistua mediassa. 
Se onnistuu näin: Mieti mitä hyvää voisit tänään tehdä itsellesi tai toisille? Kuinka 
osoittaisit myötätuntoa itseäsi tai toista kohtaan? Se voi olla ihan pieni tai vähän 
isompikin teko – jokin mukava hetki jonka jaat itsesi ja/tai toisten kanssa. Ota 
kyseisestä hetkestä kuva tai video ja jaa se Instagramissa tunnisteilla: 
#myötätunnostahyvinvointia ja #opiskelijoidenmielenterveyspäivä. Lisätietoa 
mielenterveydestä: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  
Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina 12.4.2018 klo 16 salissa ME101. 

Hyeena ry toivottaa iloista vapun odotusta jäsenilleen! 
 
 
_______________________________________________ 
hyeenalauma mailing list 
hyeenalauma@lists.uef.fi 
https://lists.uef.fi/mailman/listinfo/hyeenalauma 
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