
            HYEENAN MURINAA             

 
Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille. 03/2019 

  
Hyeenan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.3. klo 16 salissa ME101, jonka perään 

pidettiin hallituksen kokous klo 16:30 

ILMOITETTAVIA ASIOITA 

Vujutoimikunta 

Kevätkokouksessa perustimme vuosijuhlatoimikunnan, sillä Hyeena viettää vuosijuhliaan 

syksyllä 2020. Mikäli et ollut kevätkokouksessa paikalla, mutta haluaisit osallistua 

vujutoimikuntaan, ole yhteydessä Jiri Jänttiin esimerkiksi sähköpostitse: 

jiri.jantti(at)gmail.com 

 

Alennusta Hurmasta! 

Hyeena ry:n jäsenet saavat hyeenatarralla ravintola Hurmasta -15% alennusta A’la Carte 

ruokailusta, hanaoluen/-siiderin (0,33 l) 3,70€, talon puna-/valko-/roseviinin (12 cl) 5€ 

(alennus voimassa 31.8.2019 asti) 

 

Hyeena tiedottaa Whatsapp! 

https://chat.whatsapp.com/AvSmp228uTo3X9mzKXxGe3 

 

Häirintä ja tasa-arvoisuus 

Mikäli koet, että olet kokenut yliopistolla epätasa-arvoista tai syrjivää käytöstä, voit olla 

siitä luottamuksellisesti yhteydessä halutessasi suoraan laitoksien henkilökuntaan, fysiikan 

koulutuspoliittiseen vastaavaan Riku Kiviluotoon (rikki(at)uef.fi) tai ympäristötieteen 

koulutuspoliittiseen vastaavaan Elisa-Maria Heikkiseen (elisamh(at)uef.fi). 

Muistetaan olla ystävällisiä toisillemme, eikä syrjitä ketään niin kaikilla on mukavampaa😊  

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Hyeena Loves the ’90ish 29.3. 

Tapahtuma Facebookissa 

Hyeena järjestää ysäribileet jo yhdeksättä kertaa ja paikkana toimii tällä kertaa Calacucco! 

Jallukannon täyttö ja wabumunkit 16.4. 

 

Valmistaudu vappuun huoneella 23.4. 

https://chat.whatsapp.com/AvSmp228uTo3X9mzKXxGe3
https://www.facebook.com/events/770715663304501/


Wabuseikkailu 2019 24.4. 

Tapahtuma Facebookissa 

Wabuseikkailun jatkot 

 

Wabumölkky 27.4. 

 

Nepaligrilli & KäraÅke 28.4. 

 

Hyeenan Wabuselviytymishengarit 2.5. 

 

Luontoretki Tiilikkajärven kansallispuistoon ympäristöklubin kanssa 5.5. 

 

Hyeenan vappu 2019! -tapahtumasta löydät kaikki vapun tärkeimmät tapahtumat! 

Tapahtuma Facebookissa 

 

Loimun opiskelijat – Kuopio tiedottaa 

Loimun työttömyyskassainfo 25.3. 

Tietoisku työttömyyskassasta ja sen hyödyistä opiskelijoille maanantaina 25.3. klo 12 alkaen 

salissa SN201. Tietoisku näytetään tallenteelta ja se kestää 15 min, jonka jälkeen on 

mahdollisuus kysyä Loimun asiantuntijalta kysymyksiä työttömyyskassalta etäyhteydellä. 

LoK järjestää infon yhteydessä ständin, joka alkaa klo 11:30 ja päättyy infon jälkeen. 

Ständille voi tulla kyselemään työttömyyskassasta, liittymään jäseneksi sekä tietenkin 

juomaan kupin kahvia tai teetä. 

Tapahtuma Facebookissa 

 

Loimun opiskelijat – Kuopio ry:n kevätkokous 26.3. 

Tervetuloa Loimun opiskelijat – Kuopio ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 

26.3. klo 16:15 saliin ME101. 

Tapahtuma Facebookissa 

 

Lapsuuden haaveammatti -sitsit by LoK 17.4. 

Mitä: Sitsit! Nimensä mukaisesti teemana on lapsuuden haaveammatti 

Missä: Lukema 

Milloin: 17.4. klo 18 

Hinta: Loimun opiskelijat – Kuopion jäsenille 13 €, muille 15 € 

Haku sitsipaikkoihin alkaa maanantaina 2. huhtikuuta klo 12.00 avautuvalla lomakkeella: 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22541/lomake.html 

Tapahtuma Facebookissa 

 

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään huhtikuun aikana 

 

Hyeena ry toivottaa jäsenilleen oikein ihanaa kevättä! 

https://www.facebook.com/events/783562738679790/
https://www.facebook.com/events/2047684532198151/
https://www.facebook.com/events/377334069769754/
https://www.facebook.com/events/393398067876899/
https://www.facebook.com/events/1005882562941085/
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22541/lomake.html
https://www.facebook.com/events/2134952049920979/

