HYEENAN MURINAA

Hyeena ry:n tiedote Hyeenan jäsenille (10-2020)
Yleistä
Valtioneuvosto on palauttanut muun muassa ravitsemusliikkeiden rajoituksia, jotka astuvat voimaan
torstaina 8.10.2020. Linjauksen mukaan ravitsemusliikkeet saavat olla auki klo 04–01 ja anniskeluaika on
rajoitettu klo 09-24. Mikäli maakunta on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, niin ravitsemusliikkeet saavat
olla auki klo 23 asti ja anniskeluaikaa on klo 22 asti. THL pitää epidemian kiihtymisvaiheen alarajana
vähintään 10:tä tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahden edeltävän viikon aikana. Tämän luvun on myös
Pohjois-Savo ylittänyt tiistaina 29.9.
Hyeenan hallitus on arvioinut koronatilanteen vaikutuksia tiistaina 22.9.2020 kokouksessaan (10/2020)
Hyeenan syksyn toimintaan. Linjauksiin ei tehty suuria muutoksia (linjaukset alla). Linjaukset perustuvat
tiistain 22.9. 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:
- 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.

Hyeenahuone
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! ☺
Hyeenan tiedotuskanavat:
- Hyeenan tiedotuswhatsapp, johon ainoastaan ylläpitäjät voivat lähettää viestejä, eli spämmitön
ryhmä (liity vain toiseen):
Ryhmä 1: https://chat.whatsapp.com/AvSmp228uTo3X9mzKXxGe3 (254/256 jäsentä eli
pari mahtuu vielä)
Ryhmä 2: https://chat.whatsapp.com/CNQRjfioR8G1Z6yKNvepJE
-

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

FUKSI!
Muista liittyä Hyeenan jäseneksi, jotta saat käyttää Hyeenan upeita haalareita ja saat osallistua Hyeenan
tapahtumiin! Liittyminen onnistuu Hyeenan nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan, www.hyeena.net.
Hyeenan kylpytakit:
Hyeenan kylpytakit sovitettavissa ja tilattavissa perjantaihin 2.10 saakka!
Oletko kyllästynyt hytisemään terassilla saunoessa eikä pyyhe pysy lanteillasi syysexcuilla?
Viimein asiaan on ratkaisu, Hyeenan punainen kylpytakki!
Kylpytakkeja on saatavilla kolmea kokoa (S/M, L/XL, XXL/3XL), jonka rintaa koristaa Hyeenan logo. Voit
käydä sovittamassa mallikappaletta (L/XL) Hyeenahuoneella 18.9.- 2.10.2020 välisenä aikana.
Kylpytakki maksaa 50€ tai 59€ toteutuneen tilausmäärän mukaan. Tilaus on sitova. Tilaa kylpytakki
viimeistään 2.10.2020 lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/62CAA2CB0894FE06

Syksyn tapahtumia:
To 1.10. YouTube-etäcorner @Zoom
Pe 9.10. EtäBingo @Zoom
La 17.10. Hyeenan Liikutus, yhdessä oloa luonnossa ja makkaran paistoa @Vuorilampi
To 22.10. Kostajaiset @Kampusalue
Pe-Su 6.–8.11. Syysexcut @Kuikka (ilmoittautuminen alkaa ke 28.10. klo 8.00 @Ulkona Savilahdella)
Syksyltä perutut tapahtumat:
Ma 26.10. Fyysikkokillan vierailu
To-Pe 3.–4.12. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
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!

Hygienia- ja turvallisuusohjeet kampuksella
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Instructions on safety and hygiene on campus

Wear a mask in situations where it is not possible to keep a safe
distance
to others.
UEF// University of Eastern Finland
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Melanian 1. krs. – UEF Koronaryhmän
itseopiskelukäytön ehdot
§ noudatetaan koko ajan yliopiston yleisiä koronaohjeita
§ lukujärjestysopetukselta vapaat ajankohdat järjestetään nähtäville
Sovelletun fysiikan Opintoyhteisöön
§ alla olevia tilakohtaisia henkilömääriä ei ylitetä
§ henkilömääriä kontrolloidaan henkilökunnan pistokokein
§ jos näitä toimintaohjeita ja henkilömäärärajoituksia ei noudateta,
niin tilojen käyttö itseopiskeluun lopetetaan
§ itseopiskelun aikaiset henkilösuojaimet jokainen hankkii itse
§ jokainen pyyhkii työpisteen lopetettuaan sen käytön
UEF// University of Eastern Finland
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Guidelines for Self Study Use of Melania 1st
floor premises
§ Follow general UEF guidelines
§ Time slots open for self study may be found from ”Sovelletun
fysiikan opintoyhteisö”
§ Maximum persons/room may not be exceeded
§ Staff members will follow room usage
§ Self study options are open as far as these guidelines are followed
§ Masks for self study will not be purchased by UEF
§ Wipe your workplace after use by disinfection sheets
UEF// University of Eastern Finland

1.10.2020
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Tilat ja maksimihenkilömäärät itseopiskelussa:
§ ME101: etuosa 8 hlö, takaosa 4 hlö (väliverho) (vapaita aikoja ei
saada näkyviin Opintoyhteisöön)
§ ME101 aulatila: 3 hlö (ei lukujärjestysopetusta)
§ ME102-106 monitoimitila: 12 hlö
§ ME148: 2 hlö (ei lukujärjestysopetusta)
§ ME146: 2 hlö (ei lukujärjestysopetusta)
§ ME147/1: 4 hlö (ei lukujärjestysopetusta)
UEF// University of Eastern Finland

1.10.2020
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Rooms and maximum capacity:
§ ME101: front 8 persons, back 4 persons (curtain in between)
(open slots may not be found from Opintoyhteisö)
§ Hall in front of ME101: 3 persons (no scheduled teaching)
§ ME102-106 multifunction: 12 persons
§ ME148: 2 persons (no scheduled teaching)
§ ME146: 2 persons (no scheduled teaching)
§ ME147/1: 4 persons (no scheduled teaching)

UEF// University of Eastern Finland
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