HYEENAN MURINAA

Hyeena ry:n hallituksen tiedottaa hyeenan jäsenille. 01/20
Hyeena ry:n hallituksen kokous pidettiin 20.1. klo 16:30 salissa ME101._________________________

ILMOITETTAVIA ASIOITA
55 op -haalarimerkki
Jos jäit ilman haalarimerkkiä niin voi tulla hakemaan sen Hyeena huoneelta ja pyytää, jota kuta Hyeena ry:n
hallituslaista antamaan merkin

Vuosijuhlat
21.1. klo 16 oli vuosijuhlakokous tilassa ME101. Vuosijuhlien järjestämiseen voi lähteä mukaan
ilmoittautumalla Jiri Jäntille sähköpostitse: jiri.jantti@gmail.com tai osallistumalla seuraavaan
vuosijuhlatoimikunnan kokoukseen. Vuosijuhlat on 21.11.2020. Seuraava vujukokous on 19.2. klo
16 ME101.
Seuraava hallituksen kokous 12.2 klo 16:00 ME101
Tarjolla kahvia ja kahvileipää sekä mielenkiintoisia keskusteluja tulevista tapahtumista.

Hyeena tiedottaa Whatsapp!
https://chat.whatsapp.com/AvSmp228uTo3X9mzKXxGe3

Hyeena ry:n tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenterista löydät kaikki hyeenan tapahtumat ja ajankohdan seuraavalle hallituksen
kokoukselle.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ua22plodt722hjft2h7pcpdfck@group.calendar.google.c
om&ctz=Europe/Helsinki&pli=1

LoKin rääkäisy!
Loimun opiskelijat-kuopion oma Whatsapp-kanava, jossa he tiedottavat ajankohtaisilla asioilla.
https://chat.whatsapp.com/J1tLxv8SNnE8cXYG3wOR4V

_______________________________________________________________________________________

ALKUVUODEN JA KEVÄÄN TAPAHTUMIA
29.1 Luoti-päivä
Tapahtumassa on hyeenalla oma ständi, jossa myynnissä haalarimerkkejä klo 12 alkaen. Tapahtumassa
luentoja, yritysinfot, cv-valokuvaus, yritysten esittelypisteet, työpajoja ja jatkot illalla Five Starissa.
https://www.facebook.com/events/517095175508364/

31.1.-2.2. Tahkofest
Tahkofest 2020 tarjoaa opiskelijan kukkarolle sopivan viikonlopun koko laskettelukeskuksessa.
https://www.facebook.com/events/825364701168770/

14.2. Hyeenan ja Kureon ystävänpäiväbileet @Calacucco
Juhlistetaan ystävänpäivää Kureon kanssa Calacuccossa. Tapahtuma alkaa 22:00 ja päättyy 04:00
https://www.facebook.com/events/957511264644339/?active_tab=about

14.2. Hyeenan ja Kureon ystävänpäiväsitsit @Calacucco
Täydellinen tilaisuus luoda uusia tuttavuuksia ystävänpäiväsitseillä, kun Kureo ja Hyeenat lyövät viisaat päät
yhteen Calacuccossa. Tapahtuma alkaa 17:30 ja loppuu ennen ystävänpäiväbileiden alkua.
https://www.facebook.com/events/823058828166850/

19.2. Hyeena HeHe -hengarit @ Lukema
Luvassa on hulvatonta menoa Lukemalla ilman alkoholia. Ohjelmassa on YouTube -korneri.

14.3. Serverin kyykkäturnaus ja sen jatkot
Tiedotetaan seuraavassa Murinassa

23.3. Laitoskahvit klo 14-16
Kahvitellaan hyvissä merkeissä fyysikoiden ja ympäristötieteilijöiden kanssa.

3.-5.4. BiTa eli biotieteilijöiden tapaaminen
tapahtuma on tänä vuonna Helsingissä Biosfääri ry:n järjestämänä. Luvassa rentoa menoa, Helsingin
sykkivää opiskelijameininkiä sekä biotieteilijöitä ympäri Suomen!
https://www.facebook.com/events/581533319071331/

5.-6.4. VappuViinatVirosta -tapahtuma Epsilonien järjestämänä
Epsilon ry on kutsunut hyeenat risteilemään, kuten nimestä voi päätellä on suunta kohti Viroa.
Tapahtumasta tulee lisää infoa myöhemmin.

24.4. HopLop Wabuseikkailu @HopLop-kuopio
Legendaarinen wabuseikkailu hoplopissa lähestyy, joten merkitse päivämäärä ylös, ettet jää paitsi
wabuseikkaulusta. Tapahtumasta tulee lisää infoa myöhemmin.

_______________________________________________________________________________________

Hyeena ry toivottaa jäsenilleen hyvää alkanutta vuotta ja opiskelun iloa!

