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Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille.  05/2020 

__________________________________________________________________________________ 

Hyeenan hallituksen kokous pidettiin keskiviikkona 13.5.2020 klo 17.00 Zoomissa. 

Hyeenan päiväkahvit 

Hyeenan päiväkahvit pidetään ainakin toukokuun ajan joka arkipäivä klo 12-13 virtuaalisella 

Hyeenahuoneella discordissa. Päiväkahveille voi tulla viettämään lounastaukoa, vaihtamaan kuulumisia, 

ideoimaan uusia haalarimerkkejä tai vaikkapa vain kuuntelemaan muiden höpinöitä. 

Linkistä pääset liittymään Hyeenan kanavalle: https://discord.gg/6JaWjmd 

Hyeenan etäopiskelukysely 

Miten etäopiskelu on sujunut? Ovatko laitokset hoitaneet hommansa?  

Etäopiskelun palautekysely on koko poikkeusajan avoinna avautumista varten osoitteessa 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/25601/lomake.html 

Kesän tapahtumat 

Hyeena ry järjestää kesätapahtumiaan vallitsevan Covid-19 tilanteen aikana Suomen valtioneuvoksen 

määräysten ja ohjeistusten mukaisesti. Kartoitamme mahdollisuutta järjestää kesäsauna elokuun lopulla 

Rauhalahden saunalla viime vuotiseen tapaan. Lisäksi olemme aikeissa 

järjestää puistositsit Valkeisenlammen rannalla niin ikään elokuun lopussa.  

Syksyn tapahtumat 

Myös syksyn tapahtumien järjestämisessä seuraamme vallitsevaa tilannetta ja muutokset tapahtumiin ovat 

mahdollisia. Syyskuussa on tutusti luvassa tapahtumia vähintään kerran viikossa. Tapahtuman löytyvät 

kätevästi Hyeenan kalenterista tai alta: 

Ma 31.8.2020 Suojakännit @Valkeisenlampi & Ale Pupi 

Ti 1.9.2020 Tutustumisilta @Henry's Pub 

Ke 2.9.2020 Fuksihengarit @Lukema 

https://discord.gg/6JaWjmd
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/25601/lomake.html
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ua22plodt722hjft2h7pcpdfck%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FHelsinki


To 3.9.2020 Kaupunkisuunnistus 

Ke 9.9.2020 Fuksisitsit @Lukema 

Ke 16.9.2020 Kastajaiset @Lukema 

Pe 25.9.2020 10. Ysärit @Calacucco 

 

Hyeenan vuosijuhlaviikko 15.11.2020 – 23.11.2020  

Loimun opiskelijat - Kuopio tiedottaa 

Kolmas Luoti-päivä järjestetään 27.1.2021 ja tavoitteenamme on tehdä siitä entistäkin kutsuvampi ja 

ajankohtaisempi!       

Luoti-päivä 2021 -tiimiin haetaan opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta biolääketieteen, sovelletun fysiikan 

sekä ympäristötieteiden aloilta. Tiimissä pääset helposti vaikuttamaan vuoden 2021 Luoti-päivän sisältöön 

ja toteutukseen aina luennoista ständeihin ja työpajoihin. Tiimiin tarvitaan monenlaisia tekijöitä, kuten 

ideoijia, tapahtuman markkinoinnista ja somesta kiinnostuneita, yritysten ja luennoitsijoiden kontaktoijia, 

käytännön työmyyriä, erilaisista materiaaleista ja hankinnoista vastaavia, after workkien järjestelijöitä... 

Kaikille löytyy siis varmasti jotain itselle sopivaa ja omiin aikatauluihin sovitettavissa olevaa. Aiempaa 

kokomusta ei tarvita. 

Ensimmäinen palaveri Luoti-päivän osalta pyritään järjestämään kevään aikana, jotta hommiin on helpompi 

tarttua syksyn alussa. Ajankohta sovitaan tarkemmin kiinnostuneiden kanssa, mutta alustavasti 

ajankohdaksi on mietitty toukokuun viimeistä viikkoa eli 25.-29.5. 

Heräsikö kysymyksiä tai kiinnostuitko? Keksitkö hyvän idean, minkä toivoisit toteutettavaksi Luoti-päivään? 

Ota yhteyttä: 

Pauliina Ryökäs paury@uef.fi 

Riku Kiviluoto rikki@uef.fi 

Saija Kalliomäki saikal@uef.fi 

 

Mikä Luoti-päivä?        

Luoti-päivä on Loimun opiskelijat - Kuopion, Hyeenan ja Kultin yhdessä tekemä luonnontieteilijöiden 

työelämäpäivä Kuopiossa. Päivä koostuu luennoista, yritysesittelyistä ja työpajoista, joissa voit päästä esim. 

rakentamaan omaa CV:täsi tai LinkedIniäsi tai hiomaan taitojasi työhaastattelussa. Vai haluasitko jotain 

ihan muuta? Tule mukaan niin pääset vaikuttamaan! 

_________________________________________________________________________________ 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään puheenjohtaja Riku Kiviluodon kutsusta. 

Hyeena ry toivottaa aurinkoista kesää ja jaksamista poikkeusoloihin! 

mailto:paury@uef.fi
mailto:rikki@uef.fi
mailto:saikal@uef.fi

