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

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

  

Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  09/2018 

 

  
Hallituksen kokous pidettiin keskiviikkona 22.8.2018 klo 16.15 salissa ME201.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Hyeenan kalenteri ja Whatsapp uutiskirje 

 
Kuten jo keväällä mainittiin, hyeenan kalenteriin on jatkossa kaikilla 
katseluoikeus. Kalenterista näet niin bileiden kuin hallituksen kokousten ajankohdat. Lisäksi 
hyeena ottaa käyttöön epävirallisena, mutta nopeampana tiedotuskanavana Whatsapp 
uutiskirjeen. Uutiskirjeestä tiedotetaan myöhemmin lisää. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Syksyn tapahtumat 
Syksyn tapahtumat löydät myös sivuilta Hyeenan syksy 2018!  ja tapahtumakohtaiset 
tiedot löytyvät kunkin tapahtuman omilta fb-sivuilta.   
 
Suojakännit 2.9. valkeinen+Ale Pubi 
Tutustumisilta 3.9. Henry's Pub Kuopio 18-21 
Starttibileet 3.9. Albatrossi 21-04 
Fuksihengarit 5.9. Lukema 18-22 
Kaupunkisuunnistus 6.9. 
Fuksipiknik ja Iloa & valoa savilahdessa 8.9. Savilahti 
Fuksisitsit 11.9. Lukema 
Kuopion haalaribileet 12.9. Ilona 
Kastajaiset 18.9. Lukema 
Palapelit&Poikkitieteelliset hubailut 19.9. 
Kauppakadun improbatur 25.9. 
Ysärit Jolene 28.9. 
Poikkitieteellinen Herajärven kierros 29.9.-30.9.   
Darrasitsit vol.2 4.10. 
Kostajaiset 24.10. 
 
Syysecut Kuikan kämppä 2.11.-4.11. 
 
Työelämämessu keväällä 2019 
Syksylle suunnitteilla ollut työelämämessu siirtyy keväälle 2019. Ajankohtaa siirrettiin, jotta 
yrityksille olisi houkuttelevampaa rekrytoida työntekijöitä jo mahdollisesti auki oleville työ- ja 
harjoittelupaikoille. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------  

https://calendar.google.com/calendar?cid=dWEyMnBsb2R0NzIyaGpmdDJoN3BjcGRmY2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWEyMnBsb2R0NzIyaGpmdDJoN3BjcGRmY2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.facebook.com/events/228326504502532/?event_time_id=228326691169180
https://www.facebook.com/events/721466194858036/
https://www.facebook.com/events/232134700782879/
https://www.facebook.com/events/2070063986599240/
https://www.facebook.com/events/249850889192976/
https://www.facebook.com/events/219300025414953/
https://www.facebook.com/events/290847295036243/
https://www.facebook.com/events/764955547226059/
https://www.facebook.com/events/293437191457910/
https://www.facebook.com/events/683189185361586/
https://www.facebook.com/events/265644070728598/
https://www.facebook.com/events/815907158605551/
https://www.facebook.com/events/1141896655957789/


Mysteerin opiskelijakilpailu 2018 

 
On tullut jälleen aika selvittää, mikä Kuopion ainejärjestöistä on lopulta se nokkelin, nohevin ja 
ennen kaikkea vahvin yhteistyöltään? Pakohuonepelejä pyörittävä Mysteeri masinoi 
ainejärjestöjen välisen pakokisan elo-lokakuun aikana (20.8.-31.10.2018). Pakohuonepelissä 
on tarkoitus päästä ulos pulmia sisältävästä huoneesta älykkyydellä ja hyvällä tiimitoiminnalla. 
Kisassa mitellään parhaasta aivotoiminnasta, joten päihteillä ei siinä pärjää. 
Lisätietoja: https://www.mysteeri.com/opiskelijakilpailu/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Loimun opiskelijat - Kuopio tiedottaa 

 
Fuksi! Onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa opiskelemaan Kuopioon! 
Loimun Opiskelijat – Kuopio on Loimun, eli Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liiton , 
Kuopion kampuksen opiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on edistää Itä-Suomen 
Yliopiston Kuopion kampuksella Ympäristötieteen, Biolääketieteen sekä Sovelletun fysiikan 
opiskelijoiden uravalmiuksia sekä työllistymistä yhdessä alojen laitosten ja ainejärjestöjen 
kanssa. Tätä tavoitetta edesautamme pitämällä koulutustapahtumia, yhteisiä tapahtumia 
opiskelijoiden kanssa, esittelemällä Loimun tarjoamia urapalveluja opiskelijoille ja tuomalla 
opiskelijoille esiin uramahdollisuuksia. 
Tässä muutamia tulevia syksyn tapahtumia, joissa Loimun opiskelijat – Kuopio (aka LoK) on 
mukana: 
- Kultin kastajaiset, 13.9. 
- Hyeenan kastajaiset, 18.9. 
- Kostajaisten suunnitteluhengarit, 2.10. 
- Hyeenan ja Kultin kostajaiset, 24.10. 
- Jouluristeily, 29.-30.11. 
- Fuksikeilaus 
Ja paljon muuta! 
Käy tutustumassa myös LoKin nettisivuihin 
osoitteessahttps://loimunopiskelijatkuopio.wordpress.com.     
 
Fuksikampanja: 
 
Fuksikampanja tulee taas! Ensimmäisen opintovuotensa aikana liittyvät uudet 
opiskelijajäsenet saavat liiton työttömyyskassattoman opiskelijajäsenyyden ilmaiseksi toisen 
opiskeluvuotensa jouluun eli opintojen alkua seuraavan vuoden loppuun saakka. Liittyä voi 
paperilomakkeella esimerkiksi Loimun opiskelijaständeillä, joita järjestetään tasaisin väliajoin 
kampuksilla tai sähköisesti osoitteesta www.loimu.fi/liity-opiskelijajaseneksi. Muistathan 
kirjoittaa aloittamisvuotesi lomakkeelle! 
 
Tuutorikampanja: 
 
Kyllä nyt tuutoreita hemmotellaan! Loimu jakaa 50 euron Superlahjakortin* valtakunnallisesti 
kahdeksalle (8) eniten fukseja eli vuoden 2018 syksyllä aloittaneita opiskelijoita liittymään 

https://www.mysteeri.com/opiskelijakilpailu/
http://loimunopiskelijatkuopio.wordpress.com/
http://www.loimu.fi/liity-opiskelijajaseneksi


saaneelle tuutorille. Liittyneiden fuksien määrä arvioidaan suhteessa koulutusohjelmassa 
paikkakunnalla aloittaneisiin. Kilpailuaika on 20.8.-31.10.2018.  
Kilpailuun osallistuvan tuutorin täytyy olla Loimun jäsen. Jotta tuutori voisi saada palkinnon, 
fuksin on kirjoitettava tuutorin nimi Loimun liittymislomakkeen Lisätiedot-kenttään. Maan 
parhaille tuutoreille ilmoitetaan henkilökohtaisesti palkinnostaan. Muistattehan, että fuksille 
liittyminen on ilmaista koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Liittyä voi paperilomakkeella 
esimerkiksi Loimun opiskelijaständeillä, joita järjestetään tasaisin väliajoin kampuksilla tai 
sähköisesti osoitteesta www.loimu.fi/liity-opiskelijajaseneksi. 
 
Vauhdikasta syksyä odotellen 
Riku Kiviluoto 
varapuheenjohtaja 
Loimun opiskelijat – Kuopio 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------  
Seuraava hallituksen kokous järjestetään maanantaina 17.9. salissa ME101. 

Hyeena ry toivottaa railakasta syksyä jäsenilleen! 
 

http://www.loimu.fi/liity-opiskelijajaseneksi

