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

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

  
Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.   08/2017 

  

Hallituksen kokous pidettiin keskiviikkona 14.8.2017 klo 16.15 salissa Me101. 

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

------ 

Hyeenan ja Dentinan yhteinen liikuntavuoro  

Hyeenalla ja Dentinalla on tänä lukuvuonna yhteinen liikuntavuoro Studentian liikuntatiloissa 

keskiviikkoisin klo 15-16.  

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

---- 

SYKSYN TAPAHTUMIA 

Tapahtumat löytyvät jatkossa kootusti facebook-tapahtumasta Hyeenan syksy 2017.  

 

Suojakännit to 31.8. Alepupissa 

Syksy, uusi lukuvuosi ja uudet fuksit ovat enää pienen tovin päässä, joten kannattaa painaa mieleen ja 

merkitä kalenteriin jo perinteeksi muodostuneet suojakännit! Tarkoituksena on valmistautua syksyn ja 

lukuvuoden aloitukseen lauman kanssa nauttimalla rentouttavaa nestemäistä ravintoa ensin etkoilla 

Valkeisen ympäristössä Pushkinin patsaalla klo 18 ja klo 21 alkaen Ale pupin lämmössä. Tänä vuonna 

suojakännit osuvat torstaille, joten touhukkaat hinnat pitävät laihankin lompakon tyytyväisenä! FB-

tapahtuma: https://www.facebook.com/events/117393218919471/ 

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

----- 

Tutustumisilta pe 1.9. Henry's pubissa 

Ensimmäisen jänskän päivän ilta on pian käsillä, mikä tarkoittaa tietenkin Hyeenan perinteistä 

tutustumisiltaa Henry's pubissa eli kavereiden kesken Henkassa! Tutustumisillassa pääset tutustumaan 

sekä ymppiin että fyysikoihin, juuri aloittaneisiin fukseihin sekä vanhempiin opiskelijoihin, ties vaikka 

muutama ikihyeenakin eksyy joukkoon. Odotettavissa on tuutoreiden järjestämää matalan kynnyksen 

viihdykettä sekä lupsakkaa yhdessäoloa lauman kesken.  
 

Tutustumisilta alkaa klo 18 Henkassa, jonka jälkeen siirrytään porukassa jatkoilemaan Dentinan 

tel:02%202017
https://www.facebook.com/events/117393218919471/


järjestämiin starttibileisiin Albatrossiin noin klo 21. FB-

tapahtuma: https://www.facebook.com/events/127786041187299 

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

----- 

Hengarit ti 5.9. Lukemalla 

Hengarit on rento, alkoholiton tapahtuma, missä pääsee pitämään haaskaa laamassa. Hengareissa voit 

vaikka pelata lautapelejä, jutella tyyppien kanssa tai vain hengata. Näissä hengareissa tarjolla myös 

vanhempien opiskelijoiden viisaita (tai ei niin viisaita) neuvoja tulevaan kaupunkisuunnistukseen (6.9.)! 

Myös asujen ideointiin löytyy jelppiä ja jopa jotakin askarteluhärpäkettä! Tarjolla myös purtavaa ja 

juotavaa noin kello 18 alkaen :) 

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

----- 

Kastajaiset ti 12.9. Lukemalla  

Uudet fuksithan tulee kastaa lauman täysivaltaisiksi jäseniksi asianmukaisin menoin perinteisen 

rastiradan ja kasteen merkeissä yliopiston ympäristössä. Lisäksi illan pimetessä bileet valtaavat 

Lukeman. Tämän tiimoilta järjestetäänSUUNNITTELUKOKOUS ma 4.9. klo 16 salissa ME101. Vanhoja 

innokkaita hyeenoita toivotaan rastien pitoon, ruoanlaittoon sekä siivoukseen!  

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

----- 

Hyeenan Akateeminen Pöytäjuhla eli fuksisitsit to 14.9. Melanialla (ME101) 

Hyeena ry:n erityisesti fukseille suunnattu Akateeminen Pöytäjuhla eli Sitsit tulevat taas. Sitsit ovat 

akateemisen illanviettokulttuurin kulmakivi, laulun, ruuan, seurustelun ja juomisen pyhä pöytäjuhla. 

Tapahtuman tarkoituksena on opettaa fukseille rennossa, "sivistyneessä" ja miellyttävässä seurassa 

sitsien käytöstavat, kulttuuri ja säännöt, unohtamatta hauskanpitoa ja laulua. Tämän vuoksi vanhempia 

hyeenoita toivotaan fuksien joukkoon jonkin verran opastamaan. Sitsit alkavat klo 18.00 ja loppuvat klo 

21.00, joten sitseille voi tulla aamuluennosta huolimatta. Sitsit järjestetään Melanialla salissa Me101. 

Sitsien pukeutumiskoodi on Smart Casual tai hienompi. Kirpputorin kauluspaita tai siisti kokonaisuus 

riittää. Osallistumisohjeita on jaossa myöhemmin. 

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

----- 

Hyeena Loves The '90s pe 29.9. Puikkarissa 

Hyeenan erittäin rakastetut ysärit tulee taas! Voiko olla parempaa kuin bileet Puikkarin hämyisessä 

tunnelmassa ysärimusiikin siivittämänä ja upouusi ysäriaiheinen haalarimerkki taskussa. Pysy kuulolla 

tarkemmasta tiedottelusta ja lipunmyyntiajoista. 

https://www.facebook.com/events/127786041187299


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

----- 

LOKAKUUN TAPAHTUMIA: 

Kostajaiset ke 25.10. Lukemalla 

Fuksien kostotoimenpiteet syksyn tapahtumien takia järjestetään tänä vuonna jälleen kerran yhteistyössä 

Kultin kanssa lokakuussa. Perinteisesti vanhemmat hyeenat suorittavat fuksien tekemää rastirataa ja 

bilettävät Lukemalla aamuyöhön saakka. Seuraa tiedottelua lähempänä ajankohtaa. 

Fysikerfest 27.-29.10.  

Suomen messevin fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden konferenssi järjestetään tänä vuonna 

mualiman navassa! FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1181352315315616/ 

Syysexcu 

Hyeenan legendaarinen syysexcu Kuhmon pimeisiin metsiin tulee taas. Ajankohdasta sekä kaikista 

käytännön asioista ilmoitellaan myöhemmin. 

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

----- 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään syyskuussa. 

Hyeena ry toivottaa lauman jäsenille mukavaa paluuta opiskelujen ääreen! 

 

https://www.facebook.com/events/1181352315315616/

