HYEENAN MURINAA

Hyeena ry:n tiedote Hyeenan jäsenille.
Koronaviruksesta johtuvia rajoituksia on purettu kesän aikana, mutta koronaepidemian uudelleen
kiihtymisen uhka on edelleen läsnä. Aluehallintovirasto on linjannut maanantaina 24.8., että syyskuussa
saa järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, kun niiden turvallisuus varmistetaan osallistujien välisin
turvaetäisyyksin ja hygieniajärjestelyin.
Itä-Suomen yliopisto jatkaa opetusta syyslukukaudella pääosin etäopetuksena. Itä-Suomen yliopisto
(UEF) ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on linjannut 50 henkilön kokoontumisrajoituksen
tiloihinsa. Lisäksi UEF:n ja ISYYn tiloissa tulee pitää 1,5–2 m turvavälejä henkilöiden välillä.
Hyeenan hallitus on arvioinut 24.8.2020 kokouksessaan (8/2020) koronatilanteen vaikutuksia Hyeenan
syksyn toimintaan. Kokouksessa tehtiin linjauksia Hyeenan syksyn osalta. Linjaukset perustuvat
nykyiseen tautitilanteeseen ja arvioihin siitä, kuinka koronatilanne kehittyy sekä viranomaisten
linjauksiin. Hyeenan hallitus arvioi tilannetta kuukausittain. Linjausten avulla voimme minimoida
tartuntariskit Hyeenan tapahtumissa ja järjestää turvallisia tapahtumia teille, Hyeenan jäsenille.
Hyeenan yleiset linjaukset syksyn tapahtumiin:
- ruokatarjoilua ei suositella
- pidetään turvavälit (1,5–2 m)
- noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa
- järjestetään mahdollisimman paljon tapahtumia ulkona
- kaikki tapahtumat ovat vain Hyeenan jäsenille
- baarijatkoja ei järjestetä
- sauna- ja paljuiltoja ei järjestetä
Miten voit Hyeenan jäsenenä huolehtia tapahtuman turvallisesta toteutumisesta?
-

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Tapahtumissa on saatavilla käsidesiä, mutta
suosittelemme myös oman käsidesin ottamista.
Pidä 1,5–2 m turvavälit.
Vältä turhaa kättelyä tai halailua.
Ethän saavu tapahtumiin, jos sinulla on pieniäkään koronan oireita, olet hiljattain saapunut
karanteenia edellyttävältä matkalta tai olet ollut kontaktissa altistuneen kanssa.
Harkitsethan osallistumista, jos kuulut riskiryhmiin.

HUOM!
Vaikka syksyn ensimmäiset viikot ovatkin jännittävä ja mukava osa opintojen aloitusta, haluamme
painottaa, että kaikki Hyeenan järjestämät tapahtumat ovat täysin vapaaehtoisia ja voit itse päättää
haluatko osallistua tapahtumiin vai et.

Syksyn tapahtumia:
Ma 31.8. Suojakännit @ Valkeisenlampi & Ale Pupi
Ti 1.9. Tutustumisilta @ Nousu
Ke 2.9. Fuksihengarit (Huom! Vain fukseille ja järjestäjille) @ Lukema
Ma 7.9. Kastajaisten suunnittelukokous @ Zoom klo 16.00
Ke 9.9. Fuksisitsit (Huom! Vain fukseille ja järjestäjille) @ Lukema
Ke 16.9. Kastajaiset @ Kampusalue
To 22.10. Kostajaiset @ Kampusalue
6.–8.11. Syysexcut @ Kuikka
Syksyltä perutut tapahtumat:
Pe 25.9. KYSäri-sitsit & Ysärit
Ke 30.9. TEK-sauna
Pe-Su 13.–15.11. IntegraatioFest
La 12.12. ISYY 10 v. vuosijuhlat
Epävarmat tapahtumat:
Ma 26.10. Fyysikkokillan vierailu
Ke 28.10. Maanmittauskillan vierailu
Pe 30.10. Laitoskahvit
Su-Pe 15.–20.11. Hyeenan vuosijuhlaviikko
La 21.11. Hyeenan 45 v. vuosijuhlaillallinen
Su 22.11. Hyeenan vuosijuhlasillis
Ma 23.11. Darrasitsit
To-Pe 3.–4.12. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
Sääntömääräinen kevätkokous
Kevätkokouksessa täydennettiin Hyeenan hallitusta varapuheenjohtaja Elisa-Maria Heikkisen
eropyynnön johdosta. Hyeena haluaa kiittää Elisa-Mariaa kahden vuoden koulutus- ja sosiaalipoliittisen
vastaavan työstä ja tämän vuoden varapuheenjohtajan työstä! Onnea ja menestystä opiskeluun ja uusiin
haasteisiin!
Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Heidi Mäkelä. Onnittelut Heidille!
Kokouksessa valittiin myös Hyeenalle uusi ainejärjestönauha, joka on väriltään edeltäjänsä mukainen eli
punamusta. Nauhaa tilataan syksyn aikana, joten pysykää kuulolla!
Hyeenan hallituksen uudelleen järjestäytyminen
Hallituksen uudelleen järjestäytymisessä Hyeenan varapuheenjohtajaksi valittiin Saija Kalliomäki ja
ympäristötieteen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Heidi Mäkelä. Onnittelut molemmille!
Hyeenan veriryhmä ja verenluovutushaaste
Hyeena ry:lle on perustettu oma veriryhmä! KuoLO ry haastoi Kuopion ainejärjestöt mukaan
verenluovutuskampanjaan, johon Hyeena lähti mielellään mukaan. Kampanjassa ainejärjestöt kilpailevat
keskenään, mikä ainejärjestöistä luovuttaa eniten verta jäsenmääräänsä nähden. Kampanja lähtee
käyntiin syyskauden 2020 aikana ja siitä tiedotetaan lisää myöhemmin.
Valmistaudu siis syksyllä (ja myöhemminkin) luovuttamaan verta ja muista mainita luovutuksen
yhteydessä Hyeena ry:n veriryhmä!

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 3.9.2020 klo 17.00 alkaen Zoom-yhteydellä.
Hyeena ry toivottaa turvallista syksyä ja jaksamista opintoihin!

