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Koulutuspolitiikka ja sosiaalipolitiikka
Koposektorilla vuoden suurimpaan ponnistukseen kuului yhteisen opetusohjelman
suunnitteleminen keväällä Tay:n ja TTY:n yhteiseen bioteknologian koulutusohjelmaan, jonka
ensimmäinen sisäänotto olisi syksyllä 2012. Keväällä opiskelijoiden panostusta tarvittiin myös
uuden lehtorin valinnassa ja yksi vuoden tavoitteista oli myös saada OOTTI-virka uudelleen
täytettyä. Syksyn kopotoimintaa väritti koulutusohjelman yritysyhteistyön lisäämishanke.
Ylipäätään koposektorilla toiminta oli aktiivista, sillä kaikki mahdolliset hallopedi- ja
työryhmäpaikat täytettiin ja lisäksi opiskelijamme valittiin Tamyn edustajistoon varsinaiseksi
jäseneksi. Koposektorin tapahtumia olivat mm. keväällä ja loppusyksystä järjestetyt school-kahvit
sekä lisäksi vanhoille opiskelijoille järjestettiin syksyllä tiedotustilaisuus miten uusi opetusohjelma
ja sen mukana tuomat muutokset vaikuttavat heidän opintoihinsa.
Uusi opetusohjelma
Koulutusohjelman ohjausryhmässä isoimpina kokonaisuuksina vuoden aikana olivat uuden
opetussuunnitelman kurssien sisältöjen ja toteutuksen suunnittelu. Vuoden alussa tehtiin siis
lopullinen opetussuunnitelma, jota oltiin suunniteltu jo kauan yhdessä TTY:n kanssa virallisissa ja
ei niin virallisissa tapaamisissa. Myös TTY:n puolella tapahtuu uudistuksia ja niihin on pyritty sitten
sopeuttamaan tätä yhteistyönä toteutettavaa koulutusta. Onneksi molempien yliopistojen puolella
meille suodaan joitakin erivapauksia esimerkiksi kokonaisuuksien pistemäärissä, muuten toteutus
olisi mahdotonta. Opiskelijoiden puolta on pidetty mm. kurssien opintopistemääriä ja sisältöjen
laajuuksia muokattaessa, samoin opiskelijat on otettu mukaan kurssipäällekkäisyyksiä ja muita
ongelmakohtia etsittäessä ja lopulta kommentoimassa valmista opetussuunnitelmaa. Suunnittelun
aikana biopsilaisilta kerättiin kommentteja keskeneräisestä opsusta, jotta kaikki saisivat
mahdollisuuden vaikuttaa. Tärkeimpiä meidän ehdottamia muutoksia olivat seminaarin lisääminen
kandidaatin tutkielmaan (aikaisemmin sen kirjoittamiseen ei ollut tarjolla oikeastaan mitään
tukea/ohjausta) ja puheviestinnän kurssin lisääminen kandivaiheeseen. Kaiken kaikkiaan uuteen

opetussuunnitelmaan voidaan ainakin teorian tasolla olla jokseenkin tyytyväisiä, seuraavat vuodet
näyttävät sitten sen, kuinka kaikki sujuu käytännössä.
Lehtorin tehtävän täyttäminen
Yksi IBT:n määräaikaisista lehtorintehtävistä tuli hakuun ja tehtävän täyttämistä varten
perustettiin lehtorinvalintatyöryhmä, jossa oli mukana opiskelijaedustus. Osallistuimme
hakuprosessiin sen alusta asti, hakuilmoituksen tekemisestä haastattelukysymysten miettimiseen,
haastatteluihin ja tietysti lopullisen päätöksen tekemiseen. Valintatyöryhmän haastattelun lisäksi
opiskelijaedustajamme saivat mahdollisuuden haastatella hakijoita omassa haastattelussa ilman
muita työryhmän jäseniä. Valintaprosessin aikana tieto, mielipiteet ja kommentit kulkivat hyvin
lehtorin valintatyöryhmän ja Biopsin hallituksen välillä. Kaikenkaikkiaan tehtävää täytettäessä
opiskelijoiden mielipiteet otettiin huomioon erinomaisesti.
Loppuvuodesta perustettiin myös uusi lehtorien tehtäväntäytön valmistelutyöryhmä, jonka
tarkoituksena oli alkaa valmistella kahden (vai kolmen?) lehtorinviran täyttämistä kevään ja kesän
2013 aikana. Myös tähän työryhmään meiltä pyydettiin opiskelijaedustus.
OOTTI-virka
OOTTI-virkaa ei kovasta yrittämisestä huolimatta saatu perustettua uudelleen. Kevään aikana
yksikkömme johtaja ehti jo lupailla rahojen löytyvän ja asiaa yritettiin saada johtokunnan
esityslistalle, mutta lopulta asia ei koskaan edennyt toteutukseen asti, mikä on todella sääli.
Varsinkin tänä syksynä OOTTI olisi ollut tarpeellinen erityisesti uusille fukseille, jotka joutuvat
luovimaan melko erilaisessa opetussuunnitelmassa kuin aikaisempien vuosien opiskelijat johtuen
TTY-yhteistyöstä.
Yritysyhteistyö
EK:n (Elinkeinoelämän Keskusliitto) Tampereen edustajan ja Helena Torkkelin innoittamana Biopsi
alkoi syksyllä ajaa yritysyhteistyön edistämisen ideaa koulutusohjelmaan. Idean lähtökohtana oli
Torkkelin eläkkeelle jääminen, yritysyhteistyön jatkuvuus koulutusohjelmassa tämän myötä sekä
koulutusohjelman profilointi (mitä on bioteknologia ilman yrityksiä??). Yritysyhteistyön
kehittämistä käsiteltiin palaverissa em. henkilöiden kanssa (osallistujina myös Biopsin hallituslaisia
opiskelijaedustajina), jota seurasi suurempi kokous yritysten, koulutusohjelman ja
johtamiskorkeakoulun edustajien kanssa. Asiasta keskusteltiin edelleen school-kahveilla, sillä
koettiin, että ajatus tulee istuttaa ensin koulutusohjelmaan ja vasta sitten kehittää yhteistyötä
yritysten kanssa. Tämän hetken yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset vaikuttavat asian
suhteen kiinnostuneilta, mutta koulutusohjelman henkilökunnassa idea jakaa mielipiteitä.
Henkilökunnan panostusta asiaan tarvitaan, sillä yrityksissä toivottiin selkeitä ja toimivia
toimintamalleja mm. harjoitteluiden läpiviemiseksi yrityksissä. Tällaisia malleja löytyy esimerkiksi
TTY:n puolelta. Biopsissa tehtiin kysely asian suhteen, jonka perusteella opiskelijat selkeästi
kannattivat yritysyhteistyön kehittämistä.
Biopsin tavoitteita asian suhteen ovat yritysyhteistyön säilyttäminen (esimerkiksi Bioteknisen
tuotekehitys -kurssin muodossa) ja yhteistyön edistäminen muun muassa projektitöiden osalta
(harjoittelut ja opinnäytteet yrityksissä). Tämän edellytyksenä yritetään saada nimettyä virallinen
tai epävirallinen yritysyhteistyön vastuuhenkilö henkilökunnasta. Koulutusohjelmasta alettiin
tehdä opiskelijoiden toimesta ”mainoslehtistä”, joka tiivistäisi bioteknologien osaamisen eri
vaiheissa opintoja.

Sosiaalipolitiikka
Soposektorilla pääasiallinen toimintatapa oli edelleen SOPOS-listan viestien välittäminen
jäsenistölle. Kevään aikana toteutettiin myös opiskelu- ja hyvinvointikysely biopsilaisille, jotta
saataisiin selville mitä mieltä opiskelijat ovat mm. koulutusohjelman ja ainejärjestön yleisestä
ilmapiiristä, opetuksesta, kursseista, ruokailusta sekä kulkemisesta eri kampusten välillä. Kyselyn
tulokset julkaisiin vuosijuhlalehdessä kevään lopussa. Myös ainejärjestön toimintaa on pyritty
kehittämään tulosten pohjalta.

Juhlavuosi
Biopsin 10v. juhlavuosi jatkui edelleen keväällä ja suurimpia tähän liittyviä tapahtumia olivat
juhlavuoden henkeen järjestetyt sitsit sekä ensimmäisen ainejärjestölehden painaminen.
Vuosijuhlalehtivastaavan tehtävänä oli toteuttaa pitkään haaveissa ollut ainejärjestölehti
juhlavuoden kunniaksi. Lehteä varten ei kerätty LAL:n lisäksi muita sponsoreita, sillä vuosijuhlista
oli jäänyt ylimääräistä rahaa, jolla lehti päätettiin toteuttaa. Päätettiin myös, että lehti olisi
jäsenistölle ilmainen. Lehti ilmestyi lopulta toukokuussa ja se sisälsi mm. opiskelu- ja
hyvinvointikyselyn tulokset. Tulokset annettiin myös henkilökunnalle tarkasteltavaksi heitä
koskevien vastausten osalta. Tämän lisäksi lehdessä oli LAL:n työelämää käsittelevä kirjoitus, sekä
paljon viihteellistä sisältöä.

Excu
Vuoden suurin tapahtuma järjestettiin lokakuussa, kun Biopsi ry suuntasi viikon excursiolle
Ranskan Lyoniin. Matkalla oli mukana 21 Biopsin jäsentä eri vuosikursseilta. Vierailimme viikon
aikana kahdessa alamme yrityksessä (Adocia ja Sanofi Pasteur), paikallisella alamme opetusta
järjestävällä yliopistolla (École Normale Supérieure, Université de Lyon 1) sekä WHO:n (Maailman
terveysjärjestö) syöpätutkimusinstituutissa. Kaikki vierailut onnistuivat hyvin ja osallistujat kokivat
ne hyödyllisiksi sekä mielenkiintoisiksi. Lisäksi tutustuimme kaupunkiin sekä sen
kulttuuritarjontaan mm. nukketeatterin, jalkapallo-ottelun ja hyvän ruoan merkeissä. Rahaa
matkaa varten kerättiin järjestämällä kahvituksia yksikössämme sekä erilaisin inventaarioin ja
talkoin. Lisäksi saimme tukea yksiköltämme sekä ammattiliitoltamme Luonnontieteiden
Akateemisten Liitolta (LAL). Tamyn projektitukea oli tarkoitus hakea, mutta hakeminen myöhästyi.
Lopulta saimme kerättyä rahaa niin hyvin, että osallistumismaksuksi jäi vain 60 € /henkilö. Kaiken
kaikkiaan matka onnistui loistavasti sekä järjestelyiden että toteutuksen puolesta ja ihmiset
nauttivat excustamme.

Kansainvälisyys ja tuutorointi
Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tuutorointi sujui syksyllä suunnitelmien mukaan.
Tuutoreita oli yhteensä 10 kappaletta. Tuutoreiden rekrytoimisen haasteena oli, että moni
rekrytoitava ykkösvuotinen haki uutta opiskelupaikkaa ja varmistus tuutoreiden määrästä saatiin
vasta kesällä, kun pääsykokeiden tulokset olivat saapuneet. Fuksien (31 kpl) koulu alkoi 27.8,
jolloin tutorit olivat heitä vastassa ja tervetuloinfon jälkeen heitä kierrätettiin Kaupin kampuksella.

Fukseille järjestettiin lukukauden alussa monia tapahtumia. Heitä kierrätettiin TTY:llä, järjestettiin
pubirundi, grilli-ilta, keskustan kampuskierros, fuksipassin tuunausta ja fuksiaiset.
Fuksiaiset järjestettiin perinteisesti Rosendahlin puistossa. Tänä vuonna kuitenkin päivämäärä
meni päällekkäin TAMK:n tapahtuman kanssa, mutta yhteiselo puistossa sujui mutkattomasti ja
saimme suorittaa fuksiaiset rauhassa. Ennen Biopsin sitsejä tutorit järjestivät myös harjoitussitsit
vanhan Domuksen Domus-klubilla, harjoitussitseille saapui jopa 19 fuksia.
Fuksit tuntuivat pitävän tapahtumista ja osallistujiakin oli fuksitapahtumissa melko paljon.
Kaikenkaikkiaan syksy sujui mukavasti ilman suurempia kommelluksia. Keväällä suunnitelmissa
olisi vielä ryömijäiset ja mahdollisesti biolympialaiset, jota ei saatu syksyllä järjestymään
aikataulujen yhteensovittamisen vaikeuden vuoksi.
Kv-opiskelijoiden tuutoroinnista tuli tänä vuonna paljon positiivista palautetta. Tuutorit (jotka tänä
vuonna koostuivat suurimaksi osaksi bioinformatiikan opiskelijoista) olivat hyvin aktiivisia
ideoimaan. Aiemmista vuosista poiketen teimme opiskelijoille tuutoreiden tervehdyskirjeen.
Erasmus-vaihdossa tuli syksyllä 6 ihmistä, joista 5 Glasgowsta. Uusia bioinformatiikan opiskelijoita
tuli 14, joista kaikki eivät olleet ulkomaalaisia. Järjestimme kv-opiskelijoille mm. oman
kaupunkikierroksen ja pubivisa-illan, mutta osallistumisprosentti oli varsin vaatimaton.
Positiivisena mainittakoon, että usea vaihto-oppilas osallistui Aasia-sitseillemme ja sieniretkelle.

LAL-yhteistyö
Vuoden alussa tehtiin yhteistyösopimus LAL:n kanssa koskien mm. vuosijuhlalehden, haalareiden
ja ekskursion sponsorointia. Kaiken kaikkiaan yhteistyö LAL:n kanssa on ollut tänäkin vuonna
jatkuvaa, suurelta osin hyvän verkostoinnin myötä LAL:n paikallisjaostoon Latteen ja
opiskelijavaliokuntaan LUOVA:aan.
Keväällä Biopsi järjesti ja isännöi LAL:n ainejärjestötapaamista, johon osallistui luonnontieteellisten
yliopistoainejärjestöjen edustajia ympäri Suomea (1–2/ ainejärjestö). Tarkoituksena oli tiivistää
yhteistyötä eri yliopistojen luonnontieteilijöiden välillä ja vahvistaa luonnontieteilijäidentiteettiä.
Tapahtuma järjestettiin tällöin toista kertaa ja yhtenä teemana oli miettiä, mitä tapaamisilta
halutaan jatkossa. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelma koostui IBT:n opiskelutilojen ja
koulutusohjelman esittelystä ja LAL:n esittämien aiheiden käsittelystä. Ensimmäisen päivän illalle
jäi myös reilusti aikaa rennompaan ajanviettoon. Biopsi sai tapahtumasta lähes ainoastaan
positiivista palautetta, joskin osa ainejärjestöistä jätti ilmoittautumatta tapahtumaan, sillä emme
osanneet antaa tarpeeksi tarkkaa arviota tapahtuman kustannuksista, jotka siis jaettiin
osallistuvien ainejärjestöjen kesken siltä osin, kuin kulut ylittivät saamamme tuet. Tukea
tapahtuman järjestämiseen saatiin Tamylta ja LAL:lta.Biopsin osalta ainejärjestötapahtuman
osallistujamäärä oli hyvin pieni, eikä hallituksen ulkopuolisia jäseniä saatu houkuteltua paikalle.
Syksyllä järjestettiin Helsingissä kolmas ainejärjestötapahtuma, johon osallistui kaksi biopsilaista.
Syksyn alussa järjestettiin perinteisesti fuksien LAL-info, tällä kertaa yhdistettynä Biopsin
hallituksen esittelyyn. Tapahtuma järjestettiin illanviettotapahtumana Vanhan Domuksen
kerhotilassa. LAL:a tilaisuudessa edusti LAL:n opiskelija-asiamies Markus Oja. LAL osallistui
merkittävästi tapahtuman kustannuksiin.

Biopsilaisia osallistui myös Latten järjestämään ekskursioon Helsinkiin, jossa vierailukohteita olivat
Evira ja THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Eksursioon oltiin erittäin tyytyväisiä ja palautteena
tuli esille, että Biopsin kotimaanekskursioita toivottaisiin enemmän.

Tapahtumat, liikunta sekä ulkosuhteet
Vuonna 2012 Biopsi järjesti jälleen monenmoista tapahtumaa. Vuoden mittaan suurimpia
haasteita tapahtumien järjestämisessä olivat tilojen hankkiminen (mm. vaki-sitsipaikka Amos-klubi
oli koko vuoden remontissa) sekä osanottajien vähyys osassa tapahtumista. Muutamia uusiakin
tapahtumia lanseerattiin.
Alkukevään tapahtumia olivat mm. peli-ilta ja laskiaisen aikaan mäenlaskua Hervannassa Bionerien
(TTY) kanssa. Biopsin jäseniä osallistui peli-iltaan mukavasti, kun taas laskiaispulkkailuun pääsi vain
muutama paikalle. Helmikuun puolessavälissä järjestettyihin kyykän MM-kisoihin Biopsilta
osallistui yksi edustusjoukkue ja kannustamassa oli myös mukavasti porukkaa. Kyykän
jatkosaunalle kutsuttiin vieraiksi Helixläisiä Helsingistä ja he olivatkin erittäin tyytyväisiä Biopsin
kutsusta. Helmikuun lopussa TLK kutsui biopsilaiset mukaan LOTR-maratonille ja maaliskuun
alkupuolella järjestettiin jo perinteinen Suspicious looking Finnish foods –ilta, jonne kutsuttiin
vaihto-opiskelijoita ja yksikkömme muita ulkomaalaisia tutustumaan tapahtuman nimen
mukaisesti epäilyttäviin suomalaisiin ruokiin. Tapahtuma oli jälleen menestys. Maaliskuun muita
tapahtumia olivat LAL-ainejärjestötapaaminen sekä Biopsin joukkueen osallistuminen kosteaakin
kosteampaan Hervanta-peliin Bionereja vastaan.
Keväällä järjestettiin myös 2001-sitsit, jotka liittyivät edelleen Biopsin 10v. juhlavuoteen. Sitsien
osallistujamäärä ei päätä huumannut, mutta kelpo juhlat saimme silti aikaan. Loppukeväästä
järjestettiin vielä toinen peli-ilta, perinteinen vappu-piknik Pyynikin rannassa sekä uutena
tapahtumana Pyynikin pubirundi, jossa kierreltiin Pyynikin ja Pispalan alueen pieniä pubeja. Näissä
tapahtumissa osallistujamäärät olivat oikein hyviä.
Kesätapahtumiin kuului mm. vaellus Seitsemisen kansallispuistossa (kts. Liikunta), kesäpelipäivä
sekä perinteinen viikonlopun mittainen mökkireissu.
Syksys alkoi luonnollisesti fuksiviikkojen tapahtumilla. Syyskuussa järjestettiin myös jo kolmatta
kertaa bussiappro 6-linja. Tapahtuma keräsi jälleen kerran noin 30 osallistujaa, joista suurin osa oli
fukseja, mutta ilahduttavan moni vanhempi opiskelija oli myös innostunut lähtemään mukaan.
Tämän lisäksi muutama lääkisläinen otti osaa, joten tästä voisi ehkä kehittää yhteistapahtuman
lääkiksen kanssa. Tapahtumalle tehtiin kaksi uutta haalarimerkkiä, joilla ”palkitaan”
osallistumisvuoden mukaan. Syksyllä järjestettiin myös leffailta Planeettamme Maa –teemalla ja
peli-ilta, joihin kutsuttiin myös Bionerit Hervannasta. Varsinkin leffaillan osallistujamäärä oli melko
surkea ja peli-iltaankin osallistui pääasiassa Bionereja muutaman biopsilaisen kanssa. Näiden
tapahtumien kohdalla kannattaa ehkä miettiä ajankohtaa ja teemaa entistä tarkemmin esim.
kysymällä jäsenistön mielipiteitä.
Syksyllä pidettiin myös toiset sitsit Aasia-teemalla ja vieraiksi kutsuttiin opiskelijoita TLKsta,
Bionerista, YKIstä ja MIKista, joista lopulta vain TLK:lta ja YKIltä tuli muutamia osallistujia. Sitsien
pitämistä harkittiin, koska osallistujia ei näyttänyt tulevan tarpeeksi kattamaan kalliin tilavuokran
(Sorin Klubi). Lopulta sitsit kuitenkin pidettiin ja positiivista oli, että muutamia skottivaihtareitakin
innostui lähtemään mukaan.

Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle ei saatu tilattua ryhmälippuja järjestäjien epäonnistuneen
yhteydenoton takia. Tämän vuoksi päädyttiin muutaman osallistujan voimin lähteä TTY:n
kiltaneuvoston järjestämälle pikkujouluristeilylle. Biopsi ei osallistunut matkan järjestämiseen,
mutta jos jatkossa tulee ongelmia jouluristeilyn kanssa, niin tämä voi olla jonkinlainen korvike sille.
Loppuvuoden tapahtumakalenterin täydensivät Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut sekä monet
kulttuuritapahtumat, joista lisätietoa alla. Pikkujoulut olivat jälleen menestys, liekö syynä
tapahtuman maksuttomuus.
Kulttuuri

Suunnitelluista kulttuuritapahtumista vain osa toteutui. Tapahtumat olivat pääsääntöisesti
luonteeltaan yksinkertaisia ja vaativat vähän suunnittelua. Täten tapahtumat olivat järkeviä, sillä
osallistujamäärä koostui yleensä vain muutamista ihmisistä (5–10), joskin Planeettamme maa leffailtaa lukuun ottamatta tapahtumat keräsivät kiitosta. Ainakin kaljanmaisteluiltoja, levyraateja
sekä viini- ja juustoiltoja haluttiin järjestettäväksi vastakin. Suurempaa budjettia vaativat
tapahtumia kuten oluen- tai viskinmaisteluiltaa ei nähty järkeväksi järjestää. Suosituin
kulttuuritapahtuma tänäkin vuonna oli loppujen lopuksi Nääspeksi, joskin lippuja jouduttiin
tyrkyttämään. Merkittävä osa Biopsin kulttuuritoiminnasta näkyi tiedotuksena
kulttuuritapahtumista.
Liikunta
Biopsin liikuntavuosi 2012 oli totuttuun tapaan vilkas. Jälleen kerran pääpainona oli järjestää
monipuolisia, liikunnallisia tapahtumia jäsenistöllemme keskimäärin vähintään kerran kuussa, ja
tavoitteeseen myös päästiin. Biopsilaisille järjestettiin tänä vuonna avantouintia, lentopalloa,
jousiammuntaa, vaellusretki Seitsemisen kansallispuistoon, 7-ottelu, keilailua, sieniretki ja
kyykkää. Lisäksi osallistuimme yösählyturnaukseen keväällä. Edellä mainituista lajeista ahkerimmin
harrastimme kyykkää. Järjestimme esimerkiksi perehdytystuokion fukseille, opiskelijat vs.
opettajat -kyykkäturnauksen ja osallistuimme MM-kyykkään. Järjestämisen kannalta vaativimpana
tapahtumana voidaan pitää vaellusretkeä Seitsemisen kansallispuistoon. Olimme Seitsemisessä
yhtenä alkukesän viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin. Lähdimme Tampereelta liikkeelle
perjantai-iltapäivällä töiden ym. jälkeen ja saavuttuamme Seitsemiseen vaelsimme myöhäiseen
iltaan asti. Ensimmäisen yön nukuimme laavussa kansallispuistossa ja toiseksi yöksi olimme
vuokranneet Jaulin metsäkämpän yöpymistä varten. Vaellusmatkaa kertyi yhteensä perjantai-illan
ja lauantain aikana noin 30 kilometriä. Lauantaina Jaulin kämpälle päästyämme saunoimme ja
lepäsimme ja sunnuntaina lähdimme takaisin kohti Tamperetta.
Kaiken kaikkiaan noudatimme tälle vuodelle laadittua toimintasuunnitelmaa melko hyvin.
Muutamat suunnitellut lajit jäivät toteutumatta, mutta toisaalta järjestimme myös tapahtumia,
joita toimintasuunnitelmassa ei mainittu. Tänä vuonna Biopsin budjettiin lisätty liikuntaosio oli
selkeästi hyvä uudistus, sillä sitä käyttäen pystyimme alentamaan liikuntatapahtumien hintoja ja
siten lisäämään niiden osallistujamääriä. Liikuntabudjetin ansioista esimerkiksi tarjosimme
lentopalloa vuoden aikana yhden kerran ilmaiseksi jäsenillemme ja vaellusretken hinta saatiin
järkeväksi.
Tänäkin vuonna jäsenistöstämme osallistui liikuntatapahtumiin ahkerasti. Arvion mukaan
tapahtumiin osallistui noin 40–50 eri henkilöä, mikä on noin puolet jäsenistämme. Samankaltaisiin
lukemiin on ylletty myös muutamina viime vuosina. Biopsin liikuntatapahtumista ei ole kerätty

virallista palautetta, mutta tapahtumiin osallistuneet ovat yleensä vaikuttaneet tyytyväisiltä ja
kehuneet tapahtumia, mitä olemme pitäneet hyvin tärkeänä.

Tiedotus
Biopsin tärkeimmät ja toimivimmat tiedotuskanavat ovat edelleen sähköposti ja facebook. Myös
kerhohuoneen ilmoitustaulua päivitettiin sitä mukaa kun tapahtumien päivämäärät varmistuivat.
Biopsilla on myös omat nettisivut, mutta koska sivuja ei ilmeisestikään käytetä järin ahkerasti,
niiden kautta ei tiedotusta tapahtunut. Nettisivujen toimintakalenterikaan ei toiminut suurimman
osan vuodesta. Tapahtumista tiedotettiin sekä sähköpostin että facebookin kautta ja
ilmoittautumiset kerättiin pääosin yliopiston E-lomakepalvelun avulla. Facebook on erityisen hyvä
tiedotuskanava tapahtumille, joissa tarkkaa osallistujamäärää ei tarvitse tietää tai jos
tapahtumaan osallistuvien pitää sopia asioista esim. syömisistä etukäteen. Virallisempi tiedotus
pyrittiin hoitamaan sähköpostin välityksellä, mutta tässä haasteena on saada viestit todella
erottumaan muusta sähköpostitulvasta.
Biopsin nettisivuja voisi kehittää toimivimmiksi ja niiden käyttöä tulisi korostaa. Sivuille voisi
esimerkiksi luoda kävijälaskurin, jotta todellinen käyttöaste selviäisi ja tapahtumakalenteri olisi
syytä saada toimintaan. Nettisivut voisi myös asettaa selaimen kotisivuksi kerhohuoneen
tietokoneelle.

Varainkeruu
Biopsi jatkoi IBT-seminaarien kahvittamista samoin kuin aikaisimpina vuosina. Vuoden alussa IBT
sitoutui käyttämään Reilun kaupan tuotteita, joten Biopsikin ryhtyi käyttämään Reilun kaupan
kahvia ja teetä yksikölle suunnatuissa kahvituksissa. Pääpainona olivat seminaari -ja
kollokviokahvitukset. Kahvituksista saatu voitto käytettiin suurimmaksi osaksi Lyonin ekskursion
kulujen kattamiseen, joten kahvittajiksi ja leipojiksi oli suhteellisen helppo rekrytoida exculle
osallistuvia. Materiaalikulujen ja leipomiskertojen pienentämiseksi järjestettiin lokakuussa
leivontamaratoni Takahuhdin ala-asteella. Pystyimme kahvittamaan loppuvuoden kollokviot ja
seminaarit siellä leipomillamme tuotteilla. Tämä varmisti myös sen, että kukaan ei unohtaisi leipoa
kahvitusta varten, sillä varsinaisia kahvittajia oli helpompi rekrytoida kuin leipojia. Biopsi kahvitti
myös marras-joulukuussa bioteknisen tuotekehittely -kurssin purkutilaisuudet, sekä avoimien
ovien päivät.
Muita varainkeruutempauksia olivat Bauhausin inventaario tammikuussa sekä Bauhausin
maalaustalkoot alkukesästä. Molempien talkoiden tuotot suunnattiin excun järjestämiseen ja
inventaarioon olikin helppo saada exculle lähtijöitä talkoilemaan. Maalaustalkoiden ajankohta
puolestaan toi omat haasteensa talkooväen löytämiseksi, mutta onneksi muutaman hyvinkin
innokkaan maalaajan kanssa saimme homman tehtyä ja excun kassaa kartutettua.

Kerhohuone, kioskitoiminta ja ympäristö
Kerhohuoneen ilmettä uudistettiin loppukeväästä, kun jo vuosia vanha kulmasohvamme päätti
lahota ja tilalle piti hommata uusia istuimia. Viidakkorumpu vain käyntiin ja lopulta saimme kasaan
niin paljon käytettyjä sohvia, että vain Tamyn pakettiauton turvin saimme ne kuljetettua Kaupin
kampukselle. Kerhiksellä on nyt boheemi sekamelska erivärisiä ja muotoisia sohvia.

Kerhiksen kioskitoimintaa jatkettiin totuttuun tapaan ja myyntiin pyrittiin hankkimaan uutuuksia
sen mukaan mitä jäsenet olivat toivoneet keväisessä hyvinvointikyselyssä. Erityisesti terveellisiä
välipaloja toivottiin lisää.
Biopsin ympäristösektorilla suurimpana uudistuksena voidaan pitää sitä, että sitouduimme
käyttämään reilun kaupan kahvia ja teetä järjestämissämme kahvituksissa. Jäsenistöllemme
kuitenkin tarjoillaan edelleen tavallista teetä ja kahvia, mutta tähän saattaa lähitulevaisuudessa
tulla muutos. Näkyvimpänä ympäristötapahtumana järjestimme syksyllä hissittömän viikon, josta
muodostuikin suosittu tapahtuma. Luomaamme facebook-tapahtumaan ilmoitti osallistuvansa yli
30 jäsentämme. Lisäksi biopsilaisia kannustettiin ajattelemaan ympäristöasioita, esimerkiksi
energiankäytön vähentämistä.

