HYEENAN MURINAA

Hyeena ry:n hallitus tiedottaa Hyeenan jäsenille. 02/20
Hyeena ry:n hallituksen kokous pidettiin 12.2. klo 16:00 salissa ME101._________________________

ILMOITETTAVIA ASIOITA
Seuraava hallituksen kokous pidetään 9.3. klo 16:00 @ME101
Tarjolla on kahvia, kahvileipää ja muuta naposteltavaa. Kokouksessa päätämme tulevista
tapahtumista ja rahankäytöstä. Tule paikalle kuuntelemaan ja nauttimaan ruuasta.
Vuoden opettaja äänestys avoinna 8.3 asti
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21921/lomake.html

55 op -haalarimerkki
Jos jäit ilman haalarimerkkiä, voit tulla hakemaan sen hyeena huoneelta ja pyytää Hyeena ry:n hallituslaista
antamaan merkin.

Kevätkokous, 23.3 klo 16:15, @ME101
kevätkokouksessa on tarjolla kahvia ja kahvileipää, sekä mielenkiintoista keskustelua tulevista
tapahtumista. Tule paikalle ja näet mitä Hyeena ry tekee käytännössä.
https://www.facebook.com/events/736010480137169/

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

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

_______________________________________________________________________________________

ALKUVUODEN JA KEVÄÄN TAPAHTUMIA
12.3. Kyykkäturnaus, @yliopiston läheisyydessä, klo 16:00 →
Kyykkää pelataan neljän hengen joukkueilla. Yksinkertaisuudessaan pelissä on tarkoitus heittää
kyykkämailoilla puupalikoita pois vastassa olevan joukkueen alueelta. Lipunmyynti aukeaa
kide.appissa maanantaina 2.3. klo 12:00. Lisätietoa tapahtumasta löytyy täältä
https://www.facebook.com/events/277916769838873/ , sekä yksityiskohtaiset säännöt kyykkään
löydät täältä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyykk%C3%A4?fbclid=IwAR13jZB8T0ehJtrKn98LjSr1hvymHWk7O2jOaHSyU9iG
bsSfSaJAga0MZzw

12.3. Kyykkäturnauksen jatkot @Calacucco, klo 19:00 →
karaokepuoli avaa ovensa klo 19:00 ja isompi puoli aukeaa klo 21:00. Virvokkeet ovat koko illan
opiskelijaystävällisin hinnoin. https://www.facebook.com/events/205337343993051/
23.3. Laitoskahvit, @ME101 klo 14-16
Kahvitellaan hyvässä hengessä fyysikoiden ja ympäristötieteilijöiden kanssa. Samalla Julkaistaan vuoden
opettaja -äänestyksen tulokset. Käymme samalla läpi edunvalvontakyselyn tulokset. Kysely on avoinna
15.3. asti. https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21922/lomake.html

24.3. The Amazing Games II, @Kuopion keilahalli, klo 17:30-23:30
Tapahtumaan osallistutaan 4 hengen joukkuein. Joukkueet suorittavat hauskoja ja rentoja tehtäviä
perinteisten lajien parissa. Parhaimmat joukkueet palkintaan ja luvassa on 10 hengen VIP-saunapaketti
Kuopion keilahallille ja eri arvoisia pelilahjakortteja.
https://www.facebook.com/events/588670715305285/

25.3. Saunailta feat. TEK & Loimu, @Five Star
Luvassa on saunomista, ruokaa ja yhdessä oloa. Tule saunomaan ja verkostoitumaan muiden Loimun
opiskelijoiden kanssa.

30.3. Grade, @Tiukanlinna
Hyeenat kokoontuvat Serverien ja Kultin kanssa Tiukanlinnalle. Luvassa on sanomista, paljussa kylpemistä,
beer ponginnin pelaamista ja yhdessä oloa.

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.
https://www.facebook.com/events/1018995245125602/

7.4. Jallukannon täyttö, @ Hyeena-huone, klo 14:00

Tule seuraamaan Hyeenan Wabun aloitusta seremonialliseen Jallukannon täyttöön! Tapahtumassa tarjolla
Wabuisia munkkeja ja simaa!

15-16.4. Kevätexcut, @Turku
Ensimmäisenä päivänä on luvassa: yritysvierailuja, etkotapahtuma Delta ry:n ja Synapsi ry:n kanssa sekä
heidän kanssaan jatkot illalla. Toisena päivänä olisi laitosesittelyä ja paluu Kuopioon. Bussikyydit sisältyvät
hintaan.

24.4. HopLop Wabuseikkailu, klo 20-23
Legendaarinen wabuseikkailu hoplopissa lähestyy, joten merkitse päivämäärä ylös, ettet jää paitsi
wabuseikkaulusta. Tapahtumasta järjestetään bussikyyditys jatkoille. Lipun hinta on 15€ ja siihen sisältyy
ilmainen sisäänpääsy jatkoille, bussikuljetus jatkoille ja haalarimerkki. Kaikille avoin lipunmyynti
järjestetään 7.4. klo 10:00-12:00 Lukemalla ja cafe Savotassa. Hyeena ry järjestää jäsenistölleen oman
ennakkolipunmyynnin Hyeena-huoneella 2.4. klo 8-9. Jokainen jäsen voi ainoastaan ostaa yhden lipun
itselleen.

26.4. Wabumölkky, @valkeisenlampi, klo 15:00 →
Haluatko tulla pelaamaan mölkkyä ja syömään grillimakkaraa. Tänä vuonna se on mahdollista, sillä
pidämme yhteisen wabumolkky -tapahtuman Kulti ry:n kanssa. Saavu paikalle ja ota mukaan omat makkarat
sekä juomat.

26.4. KäraÅke, @Apteekkari, klo 19:00 →
Suolaisen makkaran jälkeen alkaa aina janottamaan. Tule viettämään aikaa seurustellen tai KäraÅken
parissa.

_______________________________________________________________________________________

Hyeena ry toivottaa hyeenan jäsenille opiskelun iloa!

