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Hyeena ry:n tiedote Hyeenan jäsenille (10/2-2020) 

 
 
Yleistä 
Hyeenan hallitus on arvioinut koronatilanteen vaikutuksia maanantaina 19.10.2020 kokouksessaan 
(11/2020) Hyeenan syksyn toimintaan. Linjauksiin ei tehty muutoksia (linjaukset alla). Seuraamme 
koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti ja noudatamme aluehallintovirastojen ja valtion suosituksia. 
Linjausten avulla voimme minimoida tartuntariskit Hyeenan tapahtumissa ja järjestää turvallisia tapahtumia 
teille, Hyeenan jäsenille. 
 
Hyeenan yleiset linjaukset vuoden 2020 tapahtumiin:  

- emme järjestä yli 50 henkilön sisätapahtumia 
- jos tapahtumamme järjestetään ravitsemusliikkeessä, niin pyrimme varaamaan sen ainoastaan 

omaan käyttöön mahdollisimman pitkäksi aikaa 
- vältämme virallisia baarijatkoja 
- emme järjestä sauna- ja paljuiltoja 
- pyrimme noudattamaan turvavälejä 
- tarjoamme käsidesiä tapahtumissa, mutta suosittelemme myös ottamaan oman käsidesin mukaan 
- jos tapahtumissamme on ruokaa, niin ruoankäsittelijöillä on hanskat ja maski (grillausmahdollisuus 

Hyeenan grillillä katsotaan erikseen jokaisen tapahtuman kohdalla) 
- tapahtumamme järjestetään ensisijaisesti Hyeenan jäsenille sekä sovelletun fysiikan ja 

ympäristötieteen opiskelijoille (pl. yhteistyökumppanit) 
- pyydämme riskiryhmäläisiä harkitsemaan tapahtumaan osallistumista 
- järjestämme mahdollisimman paljon tapahtumia etänä ja ulkotiloissa 
- suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen käyttöä 

 
Miten voit Hyeenan jäsenenä huolehtia tapahtuman turvallisesta toteutumisesta? 

- Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta 

- 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 tapahtumat ovatkin jännittävä ja mukava osa opintoja, haluamme painottaa, että 
kaikki Hyeenan järjestämät tapahtumat ovat täysin vapaaehtoisia ja voit itse päättää haluatko 
osallistua tapahtumiin vai et. 
 

FUKSI! 
Muista liittyä Hyeenan jäseneksi ennen syyskokousta 26.11., jotta sinut voidaan hyväksyä jäseneksi 
syyskokouksessa. Huomaa, että vain Hyeenan jäsenet saavat käyttää Hyeenan upeita haalareita ja voivat 



osallistua Hyeenan tapahtumiin! Liittyminen onnistuu Hyeenan nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan, 
www.hyeena.net. 
 
Hyeenahuone 
 
Hyeenahuoneen päivystys käynnistyy ensi viikosta alkaen!  
 
Päivystyksen aikana sinun on mahdollista hakea Hyeena-tarran (tarralla osoitat olevasi Hyeenan jäsen, 
kun sitä sinulta kysytään), Hyeenan aktiivimerkkejä, mikäli et sellaista saanut viime vuodelta (mm. uudet 
pönötys-, sauna-palju- ja kilju-Hyeena merki!) sekä tietysti ostaa Hyeenan haalarimerkkejä! 
 
Päivystyksen aikataulu: 
Ti 27.10. klo 12-13 
Ti 3.11. klo 12-13 
Ti 10.11. klo 12-13 
Ti 17.11. klo 12-13 
Ti 24.11. klo 12-13 
 
Toimintaohjeet Hyeenahuoneelle: 
Hyeenahuone on avattu itseopiskelua varten ja siellä käydessä tulee noudattaa Itä-Suomen yliopiston 
ohjeistuksia, joita myös Hyeenan linjaukset noudattavat (kts. yltä). Hyeenahuoneen tehokkuustilan (tila, 
jossa on kahvinkeitin ja tietokoneet) maksimi henkilömäärä on 2 henkilöä ja huoneen puolella saa olla 
enintään 4 henkilöä kerrallaan. 
 
Yliopiston henkilökunta tekee pistokokeita tiloissa ja valvoo hygieniaohjeistusten (mm. turvavälit) ja 
henkilömäärärajoitusten toteutumista. Mikäli ohjeistuksia ei noudateta ja yhteiset pelisäännöt 
tilojenkäytöstä eivät toimi, niin tilat joudutaan sulkemaan. Liitteenä tarkemmat ohjeet UEF:n puolelta. 
 
Pidetään siis ohjeistukset mielessä ja taataan kaikille turvallinen ympäristö opiskella! ☺ 
 
Syksyn tapahtumia: 
 
To 22.10.  Kostajaiset @Kampusalue 
Ti 27.10. Luonnontieteilijöiden jouluristeilyn Risteilysimulaatio (lue lisää Instagramista 
 @jouluristeily) 
Pe 30.10. Laitoskahvit @Zoom 
Pe 6.11. EtäBingo vol. 2 @Zoom 
To 26.11.  Hyeena ry:n sääntömääräinen syyskokous (Kiinnostaako hallitustyöskentely? Kysy lisää 
 hallituslaisilta, www.hyeena.net/hallitus!) 
 
Syksyltä perutut tapahtumat: 
 
6.–8.11. Syysexcut @Kuikka 
  

http://www.hyeena.net/
http://www.hyeena.net/hallitus


 
Hyeenan tiedotuskanavat: 

- Hyeenan tiedotuswhatsapp, johon ainoastaan ylläpitäjät voivat lähettää viestejä, eli spämmitön 
ryhmä (Korjaus edelliseen Murinaan: Ryhmään mahtuu aiempaa luultua enemmän, tervetuloa 
siis tähän ryhmään ☺ ):  
https://chat.whatsapp.com/AvSmp228uTo3X9mzKXxGe3  

- Hyeenan virallisen epävirallinen Whatsapp-ryhmä, jossa kaikki saavat viestitellä: 
https://chat.whatsapp.com/9d8qxZludbJ3FaZfizzS1d 
 

- Hyeenan Telegram: https://t.me/joinchat/I41DH0VM-LcMDYitcF2cgA 
 

- Hyeenan Discord: https://discord.gg/pjeTDYS 
 

- Seuraathan Hyeenaa myös Instagramissa: @hyeenary 
 

- Seuraa Hyeenaa myös Facebookissa: www.facebook.com/hyjjeena  
 

- Tutustu myös Hyeenan nettisivuihin: www.hyeena.net 
 
 
Loimun opiskelijat – Kuopio tiedottaa: 
 
Loimun valtuustovaalien äänestys on auki! Äänestysaikaa on 25.10. asti. Käy tutustumassa ehdokkaisiin 
osoitteessa www.loimu.fi/vaalit. 
 
Ehdokkaista löytyy myös opiskelijoita Hyeenasta ja Kultista opiskelevien loimulaisten ehdokaslistalta! 
Käy ihmeessä kurkkaamassa tuosta alta sekä vaalikoneesta! 
 
Valtuusto on Loimun ylin päättävä elin ja sinne valitaan jäsenet kerran neljässä vuodessa vaaleilla. 
Loimun jäsenistä lähes viidennes on opiskelijoita, joten on tärkeää, että myös opiskelijoiden ääni kuuluu 
valtuustossa. 
 
Loimulainen, käytä ääntäsi! 
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