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            HYEENAN MURINAA             
------------------------------------------------------------------------ 

  

Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  05/2018 

 

  
Hallituksen kokous pidettiin maanantaina 21.5.2018 klo 16.00 salissa ME101.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

Fuksipassien palautus 

 
Fuksi! Vieläkö on fuksipassi tallessa? Nyt kun olette ehtinyt hankkia täpliä turkkiinne 
koko ensimmäisen vuoden ajan on aika palauttaa passit hyeenahuoneelle. Huoneen 
tehokkuustilan pöydällä on keltainen laatikko, jonne voit palauttaa passisi. Aikaa 
viimeseen suoritukseen eli passin palauttamiseen on elokuun loppuun. Voittaja 
palkitaan tutustumisillassa 3.9. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------    

Hyeenan kalenteri 
 
Hyeenan kalenteriin on jatkossa kaikilla katseluoikeus. Kalenterista näet niin bileiden kuin hallituksen 
kokousten ajankohdat. Kalenteria pääset tutkimaan alla olevan linkin kautta. 
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWEyMnBsb2R0NzIyaGpmdDJoN3BjcGRmY2tAZ3JvdXAuY2F
sZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 
 

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

Kesän tapahtumat 

 
Kuopiorockin 26.-28.7. aikaan järjestetään jälleen puistositsit (säävaraus). Tarkka paikka ja aika ilmoitetaan 
lähempänä ajankohtaa. Sitseillä nautitaan omia virvoikkeita ja eväitä, mutta hyvän seuran takaa lauma.  
 
Mahdollisesti järjestetään myös Kesäexcu Koivulaan Savisaareen, josta tapahtuman toteutuessa 
ilmoitetaan tarkemmin.  
 
Kesän kääntyessä syksyyn edessä ovatkin sitten tuttuun tapaan Suojakännit 2.9. Alessa ja tutustumisilta 
3.9. Henkassa.  

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

Loimun opiskelijat - Kuopio tiedottaa 

 
Tervetuloa! 
 
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n ja paikallisyhdistyksen Loimu Pohjois-Savo ry:n 
järjestämään kesätapahtumaan ke 6.6.2018 klo 17.30 alkaen ravintolaan Cawa, Kaartokatu 9, 70620 
Kuopio (Mölymäen rinteessä KYS Alavan sairaalan ja urheilualueen lähistöllä). 
 
Ilmoittaudu tarjoilujen varmistamiseksi osoitteeseen loimups@outlook.comviimeistään to 31.5.2018. 
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruokarajoitteesi. Tiedustelut yhdistyksen sihteeri Samuli-Petrus Korhoselta 
sähköpostitse osoitteesta samuli-petrus.korhonen@iki.fi (puh. 0405053031). Muistathan myös perua 
ilmoittautumisesi, jos sinulle tulee jokin este! Käytettävissä oleva tila rajoittaa osallistujamäärän max. 60 
henkilöön. Aloitamme tilaisuuden ruokailulla. 
 
Menu: 
Vihersalaatti 

https://calendar.google.com/calendar?cid=dWEyMnBsb2R0NzIyaGpmdDJoN3BjcGRmY2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWEyMnBsb2R0NzIyaGpmdDJoN3BjcGRmY2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
mailto:samuli-petrus.korhonen@iki.fi


Mozzarellasalaatti 
Broilerikiusaus 
Marjaisa juustokakku 
 
Ruokajuomana tarjolla vesi ja lasillinen viiniä (sponsorina vakuutusyhtiö Turva) 
 
Loimu ry paikallisine yhdistyksineen ja Loimun yhteistyötahot Danske Bank ja Turva tarjoavat illan 
osallistujille maksutta. Ilmaisethan ilmoittautuessasi jäsenyytesi yhdistysten välisten kustannusten 
kohdentamiseksi: Loimu P-S ry tai Loimun opiskelijat – Kuopio. 
 
Loimun opiskelijat – Kuoipon jäsenille, jotka eivät kuulu Loimu P-S ry:hyn ruokailu maksaa 20 €/hlö. 
 
Tilaisuuden arvioidaan päättyvän noin klo 21 mennessä. Yhteisen tilaisuuden jälkeen mahdollisuus lähteä 
omarahotteisille jatkoille kohden keskustan palveluita Suomen kesä huomioiden. 
 
Tervetulleeksi kesätapahtumaan toivottaen 
 
Janne Saarela 
Loimu Pohjois-Savo ry pj 
 
Aino Peltonen 
Loimun opiskelijat – Kuopio ry pj 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  
Seuraava hallituksen kokous järjestetään elokuussa. 

Hyeena ry toivottaa hyvää ja aurinkoista kesää jäsenilleen! 
 


