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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.   05/2017 

  

Hallituksen kokous pidettiin keskiviikkona 17.5.2017 klo 16 salissa Me101. 

KEVÄTJUHLIA TULOSSA! 

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

Tiedekunta järjestää publiikin valmistuneille pe 2.6. klo 13-15 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta järjestää ensimmäisen publiikkinsa Kuopion kampuksella pe 2. kesäkuuta 
klo 13-15 (ME201). Juhlaan ovat tervetulleita tiedekunnasta 1.1.2017 jälkeen valmistuneet maisterit, lisensiaatit ja 
tohtorit. Mukaan voi ottaa 1-2 perheenjäsentä. Publiikkiin tulee ilmoittautua 29.5.2017 mennessä. 
(https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16745/lomake.html ). 

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

Sovelletun fysiikan laitoksen perinteinen kevätjuhla pe 2.6. klo 15-16 

Sovelletun fysiikan laitos järjestää oman, jo perinteisen, valmistujaisjuhlansa salissa ME101 perjantaina 2.6. 
tiedekunnan publiikin jälkeen, klo 15-16. Juhlassamme palkitsemme priimukset vuonna 2016 laitokselta valmistuneista 
filosofian maistereista ja luonnontieteiden kandidaateista. Luvassa on myös pienimuotoista tarjoilua ja ohjelmaa. 
Kevätjuhlassa otetaan myös opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiskuva, ja opiskelijoiden toivotaan laittavan kuvaan 
haalarit jalkaan. Ota siis haalarisi mukaan kevätjuhlaan! 

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

Ympäristötieteen laitoksen ja opiskelijoiden yhteinen kevättapahtuma ti 6.6. klo 14 

Lukuvuosi päättyy ja on aika kiittää kuluneesta ja juhlistaa alkavaa kesää. 

Kokoonnumme Savilahden rantaan tiistaina 6.6. klo 14 alkaen. Eli lukuvoden viimeisen tentin jälkeen tapaamme lehtorit 
ja haastamme heidät mölkkymestaruudessa! Tarjolla on laitoksen tarjoamaa grillattavaa. Tervetuloa grillaamaan & 
pelaamaan mölkkyä ymppien kesken! 

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

Hyeenan kesätapahtuma: puistositsit 

Mitä olisikaan kesä ilman sitsejä? No ei mitään, joten Hyeena järjestää laumalle puistositsit! Sitsit on tarkoitus järjestää 
Kuopiorockin aikaan eli heinäkuun lopussa. Sitseistä tiedotetaan x päivää aiemmin ja silloin myös ilmoitetaan tarkempi 
paikka. Sitsit toteutetaan OPM (oma pullo mukaan) meiningillä ja säävarauksella. Pysy kuulolla ja tulehan sitsaamaan! 

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

Suojakännit to 31.8. Alepubissa 

Syksy, uusi lukuvuosi ja uudet fuksit ovat vielä kaukana mutta jokainen voi jo merkitä kalenteriinsa jo perinteeksi 
muodostuneet suojakännit! Tarkoituksena valmistautua syksyn ja lukuvuoden aloitukseen lauman kanssa nauttimalla 

tel:02%202017
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16745/lomake.html


rentouttavaa nestemäistä ravintoa. Tänä vuonna suojakännit osuvat torstaille, joten touhukkaat hinnat pitävät laihankin 
lompakon tyytyväisenä! 

Suojakänneistä ja muista alkusyksyn tapahtumista tiedotetaan lähempänä lisää! 

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

Seuraava hallituksen kokous järjestetään elokuussa. 

Hyeena ry toivottaa jokaiselle laumanjäsenelleen oikein ihanaa, rentouttavaa ja hyvää kesää!  

 


