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HYEENAN MURINAA
------------------------------------------------------------------------

Hyeena ry:n hallituksen tiedote Hyeenan jäsenille. 09/2017

Hallituksen kokous pidettiin perjantaina 15.9.2017 klo 16.00 salissa Me101.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2017
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2017. Vaalien
ennakkoäänestys on 30.10.–3.11.2017 ja varsinainen äänestyspäivä on 8.11.2017. Ehdolle voi
osallistua Jokainen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi.
Jos luottamustehtävät kiinnostavat niin eikun vain ehdolle. Luonnontieteilijöille on suunnitteilla oma
erillinen edustajistolista, josta tiedotetaan myöhemmin lisää. Lisätietoja vaaleista https://isyy.fi/vaalit/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyeenan vuoden 2018 hallituksen kartoitus
Hallituskausi 2017 alkaa kääntymään loppusuoralle, joten onkin aika alkaa kääntämään katseita
tulevaan. Hyeenan hallitus kokee muutoksia ainakin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta, kun
Heikki Tenhunen ja Heta Orava jättävät hallituksen. Uusia innokkaita toimijoita halutaan mukaan
toimintaan. Jos olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit ilmaista halukkuutesi seuraavassa hallituksen
kokouksessa, jossa saatavilla lisätietoa eri tehtävistä. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Heikki Tenhuseen
(hegetenhunen@gmail.com).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYYSKUUN TAPAHTUMIA
Hyeenan Liikutus ma 18.9.
Tällä kertaa vuorossa on patikointi Puijonnokan laavulle ja lähtö tapahtuu Studentialta noin klo
16:30. Patikointi kulkee reittiä Savilahti-Niuvan uimaranta-Rypysuo-Puijonnokka. Laavulla voi paistaa
makkaraa/soijanakkeja/vaahtokarkkeja/jne. ja ihailla auringonlaskua Kallaveden taakse. Paluumatka
tapahtuu alkuillasta 19:00-> (Julkulasta kulkee myös busseja, jos haluaa välttää ylikunnon).

https://www.facebook.com/events/753094688231287/?__mref=mb

Hyeenan iltamat feat. TEK to 21.9.
TEK eli Tekniikan Akateemiset järjestää rennot iltamat Hyeenalle Five Star saunalla (Viestikatu 1-3).
Iltamissa on saunomismahdollisuus, ja paikalla on joitakin pyyhkeitä. Oma pyyhe kannattaa kuitenkin
varuiksi ottaa mukaan jos saunaan mielii. Mikäli epäilee janon yllättävän, kannattaa myös omat juomat
ottaa mukaan.
https://www.facebook.com/events/769762723196390

LOIMU järjestää ti 26.9. hengarit lukemalla
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen liitto, joka sopii niin ympäristöja biotieteilijöille kuin fyysikoille. Näissä hengareissa on vähemmän korruptiota ja propagandaa ja
enemmän hauskaa! Mukana lauman kanssa myös Kultit.
HUOM! Hengareiden aikaan järjestetään myös KOSTAJAISTEN SUUNNITTELUKOKOUS Hyeenan ja
Kultin fuksien kesken, vanhempien opiskelijoiden tukemana. Tulkaahan etenkin fuksit tutustumaan
Kulteihin!

Hyeena Loves the '90ish feat. Tertta pe 29.9. Puikkarissa
Hyeenan erittäin rakastetut ysärit tulee taas! Voiko olla parempaa kuin bileet Puikkarin hämyisessä
tunnelmassa ysärimusiikin siivittämänä ja upouusi ysäriaiheinen haalarimerkki taskussa. Tule ja
nappaa myös kaverisi mukaan! Lippuja myydään ennakkoon 4€/kpl
Ke 27.9. 10-14 @ Canthia
To 28.9. 10-14 @ Snellmania
Pe 29.9. 10-14 @ Canthia ja Snellmania
https://www.facebook.com/events/130043074299749/?fref=ts
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKAKUUN TAPAHTUMIA
Kostajaiset ke 25.10. Lukemalla
Fuksien kostotoimenpiteet syksyn tapahtumien takia järjestetään tänä vuonna jälleen kerran yhteistyössä
Kultin kanssa lokakuussa. Perinteisesti vanhemmat hyeenat suorittavat fuksien tekemää rastirataa ja
bilettävät Lukemalla aamuyöhön saakka. Seuraa tiedottelua lähempänä ajankohtaa.

Haalarimerkkitori pe 27.10
Tänäkin vuonna on mahdollisuus tulla sekä myymään, että ostamaan haalarimerkkejä
haalarimerkkitorille Snelmannian yläaulaan 10-14. Paikka voi vielä muuttua remontin vuoksi. Paikalla
mahdollisesti myös Fysikerfestin vierailijoita myymässä omia merkkejään, joten tule sinäkin ja varmista
haalareihisi uusi merkki, jota ei vielä aivan joka lahkeesta löydykkään!

Fysikerfest 27.-29.10.
Suomen messevin fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden konferenssi järjestetään tänä vuonna
mualiman navassa! Festeillä voi käydään luennoilla ja excursiolla, sitsata, saunoa ja tutustua
fyysikoihin ympäri Suomea.
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1181352315315616/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muita tapahtumia
Kära-åke Hunterissa lokakuun aikana
Pikkujoulut marraskuun aikana
Syysexcu 10.-12.11
Hyeenan legendaarinen syysexcu Kuhmon pimeisiin metsiin tulee
taas. Ilmoittautuminen tapahtuu hyeenan ilmoitustaulun välittömässä läheisyydessä, Cafe Snellarin
edustalla 9.10. Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/163209397591460/?fref=ts
Luonnontieteilijöiden Jouluristeily 2017
Luonnontieteilijöiden Jouluristeily, tuttavallisemmin Luonnonvalintaristeily. Risteilyaluksena kruisailee
uskollinen M/S Baltic Princess! Tänä vuonna menoilta on eeppisempi, hulvattomampi ja
PIDEMPI. Ilmottautuminen risteilylle tapahtuu perinteiseen tapaan jonottamalla maanantaina 25.9.
klo 9.00 Hyeenan ilmoitustaulun läheisyydessä Café Snellarin edustalla. Voit ilmoittaa itsesi ja
hyttikaverisi. Lisätietoa tapahtumasivuilta.
Tapahtuman virallinen FB-tapahtuma https://www.facebook.com/events/1880146408669474/?fref=ts
Hyeenan ja kultin FB-tapahtuma https://www.facebook.com/events/368418746949640/?fref=ts

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seuraava hallituksen kokous järjestetään lokakuun kymmenennen päivän tienoilla.
Hyeena ry toivottaa lauman jäsenille mukavaa syksyä!

