
Biopsi ry:n toimintakertomus 2013 

Biopsi ry:n toimintakausi 2013 alkoi usealla uudella hallituslaisella. Niin kutsutut ”vanhat konkarit” 
jättivät tehtävänsä, suurimmaksi osaksi valmistumisen tai vaihtoon menemisen vuoksi. Tämän 
johdosta alkuvuosi oli jokaiselle pientä opettelemista, toisaalta myös uusien tuulien tuomista. Jo 
pari vuotta kestänyt varainhankinta tarjoamalla kahvitusjärjestelyjä laitoksellemme oli noussut jo 
sellaiseen mittapuuhun, että rahan käyttöä voittoa tavoittelemattomalle pienelle yhdistykselle piti jo 
pohtia. Tämän ansiosta pystyimme tekemään uusia hankintoja, järjestämään jäsenellimme entistä 
halvempia tapahtumia ja teimme jopa kaksi kotimaanexcursiota pelkästään kevään aikana. Kesällä 
päätimme järjestää suuremman luokan ulkomaanexcursion Japanin Tokioon, joka tapahtuu 
huhtikuussa 2014. Syksyn suurimmat haasteet pyörivätkin excursion järjestelyissä ja 
varainhankinnassa. 
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Hallitus ja toimijat 

Hallitus: 

Pyry Grönroos: puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava, sähköpostivastaava 

Joonas Tuominen: varapuheenjohtaja, excuvastaava, tasa-arvovastaava 

Meri Uusi-Mäkelä: sihteeri, LATTE:n opiskelijajäsen, kv-vastaava 

Miika Fadjukov: rahastonhoitaja, tapahtumavastaava 

Birgitta Lehtinen: ympäristövastaava, tutorvastaava, tiedotusvastaava 

Sampsa Järvinen: koulutuspoliittinen vastaava, liikuntavastaava 

Tapio Lehtinen (6.3.-31.12.): liikuntavastaava (koko vuosi), kerhiksen viihtyvyysvastaava (3.6.-31.12.) 

Vilho Saarinen: palveluvastaava, kioski- ja hankintavastaava, kv-vastaava 

Marleena Repo (1.1.-9.7.): excuvastaava (1.1.-9.7.), sopovastaava (1.1.-9.7.) 

Laura Oksa (4.9.-31.12.): tutorvastaava (koko vuosi), excuvastaava (9.7.-31.12.), sopovastaava (9.7.-31.12.) 

Hallituksen varajäsenet: 

Johannes Malkamäki: kulttuurivastsaava, tapahtumavastaava 

Maria Laaksonen: tapahtumavastaava, excuvastaava 

Hallituksen ulkopuoliset vastuuhenkilöt: 

Jouni Ruupunen: www-vastaava 

Otto Mäkelä: kerhiksen viihtyvyys (1.1.-3.6.) 

Toiminnantarkastajat: 

Otto Mäkelä (varajäsen Krista Kaarakainen) ja Eero Nihtinen (varajäsen Tanja Kuusela) 
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Edustus 

IBT:n (myöhemmin BioMediTech) johtokunta 

Meri Uusi-Mäkelä (varajäsen Olga Rudakova tammikuu-marraskuu, Pyry Grönroos  joulukuu) 

Maria Laaksonen (varajäsen Birgitta Lehtinen) 

Vilho Saarinen (varajäsen Jani Sarin) 

Bioteknologian koulutusohjelman ohjausryhmä 

Tammikuu-heinäkuu: 

Opiskelijajäsen Rosa Mattila, varajäsen Sampsa Järvinen 

Heinäkuu-joulukuu: 

Opiskelijajäsen Sampsa Järvinen, varajäsen Maria Laaksonen 

Tamy edustajisto 

Julia Johansson (hallitus), Maria Laaksonen 

IBT:n opiskelijavalintatoimikunta 

Rosa Mattila, varajäsen Pyry Grönroos  

Opetussuunnitelmatyöryhmä 

Opiskelijajäsenet Birgitta Lehtinen, Meri Uusi-Mäkelä 

Lehtorinvalintatyöryhmät 

Opiskelijajäsenet Sampsa Järvinen (3 lehtoria), Pyry Grönroos (1 lehtori) 

IBT itsearviointiryhmät 

Opiskelijajäsenet Pyry Grönroos ja Meri Uusi-Mäkelä 

LATTEn hallitus 

Opiskelijajäsenet Jani Sarin (vpj), Meri Uusi-Mäkelä (sihteeri), Bruno Luukinen 

LUOVA 

Jani Sarin, Meri Uusi-Mäkelä, Bruno Luukinen 
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Koulutuspolitiikka 

Biopsin toiminta kopo-sektorilla oli jälleen aktiivista. Yksikkömme kaikki mahdolliset hallopedi- ja 
työryhmäpaikat täytettiin. Kevään ja kesän aikana yksikössämme täytettiin kolme vakituista lehtorin paikkaa, 
joita varten perustettiin erilliset lehtorinvalintatyöryhmät. Opiskelijaedustus oli mukana hakuprosessissa 
alusta asti, pitäen huolen että opiskelijoiden näkökulma tuli huomioiduksi valintoja suoritettaessa. 
Loppuvuodesta perustettiin jälleen lehtorinvalintatyöryhmä, jossa meillä on myös opiskelijaedustus. 

Toteutimme yhteistyössä Tampereen yliopiston viestintäpalvelujen kanssa esittelyvideon, jossa markkinoitiin 
opetusohjelmaamme tuleville opiskelijoille. Kopo-vuoden aikana puuhattiin monenlaista muutakin, 
esimerkiksi osallistuttiin Tamyn organisoimaan suunnitteluprosessiin, jossa mietittiin keinoja vaikuttaa 
hallituksen suunnittelemiin opintotukiuudistuksiin. Vuoden aikana järjestettiin jälleen kahdet school-kahvit, 
joissa opiskelijat ja opetushenkilöstö pääsivät hyässä hengessä vaihtamaan ajatuksia kiistaakin herättäneistä 
yksikön asioista. Lisäksi kopo-vastaavamme välitti kopo-asioita jäsenistöllemme ja toimi muutenkin 
aktiivisena linkkinä yksikön henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikkasektorilla pääasiallinen toimintapa oli välittää SOPOS- listan sähköposteja edelleen 
jäsenistölle. Eniten vuoden aikana ollaan tiedotettu opintotuen muuttamisesta. Asiasta on myös ollut puhetta 
opiskelijoiden kanssa. Tähän liittyen myös biopsilaisia osallistui Helsingissä maaliskuussa 2013 pidettyyn 
mielenilmaisuun. Syksyn aikana esiin ei ole noussut mitään sosiaalipoliittisia kysymyksiä tai ongelmia. 

Excut 

Vuoden 2013 aikana Biopsi RY järjesti kaksi excursiota. Ensimmäinen excursio suuntautui 
Turkuun ja sen ajankohtana oli 4.-5.4.2013. Excursiolle osallistui 24 henkilöä Biopsista ja sen hinta 
oli 20 euroa, jos et ollut osallistunut varojenkeruuseen ja 15 euroa, jos olit osallistunut. Rahankeruu 
keinona oli Biopsille perinteinen kahvitusten järjestäminen yksikön seminaareihin. Lisäksi Tamylta 
haettiin ja saatiin tukea. Matkasimme molempiin suuntiin junalla. Turussa vierailimme Orion 
Pharman Turun yksikössä sekä BonAlivessa, joka on pienempi luitten korjaukseen keskittynyt 
yritys. Turussa yövyimme omenahotellissa ja yritysten lisäksi vietimme aikaa paikallisten kemian ja 
biokemian opiskelijoiden kanssa, tutustuen heihin. Excursio oli onnistunut ja varsinkin 
ensimmäisen vuoden opiskelijat, joita oli matkassa paljon kertoivat saaneensa matkasta paljon irti. 
Järjestäminen oli muuten melko vaivatonta, mutta pientä päänvaivaa tuotti vierailukohteiden 
saaminen, koska yllättävän moni yritys ei vastaa mitään, kun heille lähettää sähköpostin. 
Junalippujen ostaminen ja hotellin varaaminen taas ei tuottanut suurempaa päänvaivaa. 

Toisen excursion kohteena oli tiedekeskus Heureka Vantaalla. Tämän excursion ajankohta oli 
3.5.2013. Osallistujia oli 21 Biopsilaista ja hinta henkeä kohden lähtijöille oli 13 euroa. 
Matkasimme taasen molempiin suuuntiin junalla. Heureka valikoitui kohteeksi, koska siellä oli 
kyseisellä hetkellä Body Worlds niminen näyttely, jota useat biopsilaiset pitivät etukäteen 
mielenkiintoisena. Matka meni taas oikein mukavasti. Excursio oli melko helppo järjestää, koska 
mitään muuta ei oikeastaan tarvinut tehdä, kuin ostaa junaliput ja perille pääsemisen jälkeen liput 
heurekaan. Tämän jälkeen mukanaolijat saivat vapaasti kiertää Heurekaa.  
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Kolmas asia johon Biopsin excursio-vastaavat käyttivät vuonna 2013 paljon aikaa oli Japanin 
Tokioon suuntautuvan excursion suunnitteleminen. Kesän aikana Biopsin jäsenistölle tehtiin kysely, 
jossa tiedusteltiin löytyidikö tälläiselle hieman kalliimmalle, mutta pidemmälle suuntautuvalle 
excursiolle kysyntää. Tulos oli, että kysyntää löytyisi. Elokuussa 2013 matkakohteeksi tarkentui 
Tokio Japanissa. Ilmoittautuminen päätettiin aloittaa kuitenkin vasta, kun uudet opiskelijat 
saapuvat. Näin tehtiin, jotta myös heillä olisi mahdollisuus osallistua excursiolle halutessaan.  
Ilmoittautuminen aloitettiin e-lomakkeella 19.9.2013. Tapahtuma oli uskomattoman suosittu. Oltiin 
päätetty, että maksimissaan mukaan otetaan 24 lähtijää ja paikat täyttyivät 15 minuutissa. Matkan 
hinta lähtijöille asettui haarukkaan 300-500 euroa riippuen kuinka hyvin rahaa saataisiin kerätyksi. 
Kun lähtö oli sitten varmistunut ruvettiin suunnittelemaan rahankeräystä sekä lentolippujen ja 
hotelliin varaamista. Rahankeräyskeinoja olivat vuoden 2013 puolella kahvitusten järjestäminen 
yksikön seminaareihin, pesuaineiden myynti ja Bauhausin inventaario, joka tosin oli vasta vuoden 
2014 alussa, mutta se saatiin hankittua vuoden 2013 puolella. Lentoliput pyrittiin ostamaan 
mahdollisimman nopeasti  lähdön varmistumisen jälkeen, koska ne tietenkin muuttuvat 
kalliimmiksi koko ajan. Liput varattiin 9.10.2013 ja silloin myös varmistui matkan ajankohdaksi 
15.4.-25.4.2014. Tämän jälkeen ruvettiin varaamaan hotellia ja parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui 
Anne hostel Tokiossa. Matkan valmistelut jatkuvat hyvin vahvasti myös vuoden 2014 puolella.   

Tuutorointi 

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tuutorointi sujui syksyllä suunnitelmien mukaisesti. 
Tuutoreiden rekrytoinnissa oli hiukan vaikeuksia ja alkuperäisestä tuutoriryhmästä lähti puolet kesän aikana 
kun pääsykokeiden tulokset olivat tulleet. Vaikka ryhmästä lähti paljon ihmisiä muualle opiskelemaan, 
saimme silti kasattua 10 tuutorin ryhmän. 

Fukseilla (38 kpl) alkoi koulu 2.9.2013, jolloin tuutorit olivat heitä vastassa. Tervetulotilaisuuden lisäksi 
päivään kuului labratakkien sovitusta, tutustumista sekä Riitta Aalloksen ja Jarkko Valjakan pitämä info. 
Illalla kokoonnuimme istuskelemaan ja tutustumaan toisiimme. Fukseille järjestettiin aktiivisesti ohjelmaa 
kahdelle ensimmäiselle viikolle. Ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen yliopiston kampuksiin sekä 
kierros TTY:llä. Lisäksi järjestettiin leffailta, piknik, pubirundi, biolympialaiset, fuksien kämppäappro sekä 
fuksiaiset. Fuksiaiset järjestettiin perinteisesti Pyynikillä, Rosendahlin rannassa. Fukiaiset sujuivat todella 
hyvin.  

Fuksit osallistuivat hyvin tapahtumiin ja tuntuivat tykkäävän järjestetyistä tapahtumista. Syksyn aikana 
kaikki sujui muutenkin hyvin ja mitään kommelluksia ei sattunut. Keväällä olisi vielä suunnitelmissa 
järjestää ryömijäiset, jotka pidettiin myös edellisen vuoden fukseille viime keväällä sekä Kyykkä-ilta.  
 
KV-tuutorointi 
 
Kansainvälisten opiskelijoiden  tuutorointiin osallistui kevätlukukaudella vain muutama tuutori. Opiskelijoita 
laitoksellemme tuli Turkista ja Hongkongista. Kevätlukukaudella järjestimme KV-opiskelijoille mm. 
avantouintia, jonka lisäksi KV-opiskelijat viettivät paljon aikaa muiden biopsilaisten kanssa kerhiksellä. 
Valitettavasti elokuvailtamme jäi ilman osallistujia. Kesällä rekrytoimme uusia tuutoreita, ja yhteensä 
syksyllä uusia bioinformatiikan ja biokemian opiskelijoita tuutoroi 7 opiskelijaa. Syksyllä organisoimme 
vaihto-opiskelijoiden kierrätysvaraston, josta uudet ja vanhatkin opiskelijat saavat hakea käyttöönsä 
edellisten jättämiä tavaroita (esim. petivaatteita, astioita, sisustustarvikkeita). Saimme myös laitokselta 
tavaralahjoituksia kansainvälisten opiskelijoiden käyttöön. Syksyllä saimme uudet opiskelijat onnistuneesti 
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initioitua, ja varsinkin Eurooppalaiset opiskelijat ovat osallistuneet ahkerasti opiskelijatapahtumiin. Syksyn 
ainoaksi viralliseksi KV-tapahtumaksi jäi kaupunkikierros syyskuussa. Lisäksi toteutimme 
tyytyväisyyskyselyn, johon saimme muutamia positiivisia vastauksia. Uusia bioinformaatikkoja 
laitoksellemme saapui 15, Glasgowsta saapui 4 vaihto-opiskelijaa ja Turkista 1. 
 
LAL-yhteistyö 
 
Tammikuussa solmittiin LAL:n kanssa yhteistyösopimus koskien haalariavustuksia, ekskursioavustuksia ja 
muuta yhteistyötä. Ensimmäistä kertaa yhteistyösopimuksen solmivat LATTE ja Biopsi ilman LAL:n 
toimimista välikätenä. LAL:n paikallistoimijan LATTE:n hallituksessa toimi tänä vuonna kaksi Biopsilaista, 
joista toinen oli myös Biopsin hallituksessa. Lisäksi LATTE-edustajamme toimivat LAL:n opiskelijoiden 
valiokunnassa. Maaliskuussa järjestetyille ChemBio messuille tilattiin LATTE:n kanssa yhteinen 
bussikuljetus. Tapahtuma oli erittäin suosittu ja siitä saatiin positiivista palautetta.  

LAL:n opiskelijavaliokunnan kokous järjestettiin Tampereella lokakuussa, jolloin Biopsin edustajat 
osallistuivat järjestelyihin ja valiokunta kävi IBT:n laboratorioissa tutustumiskäynnillä. Tapahtumasta saatiin 
positiivista palautetta. 

Vappuna LATTE järjesti opiskelijoille piknikin koskipuistossa, jossa katseltiin teekkarikastetta ja syötiin. 
Paikalla oli paljon opiskelijoita. Poikkeuksellisesti tapahtumaan osallistui myös kansainvälisiä opiskelijoita. 
Syyskuussa järjestettiin LATTE:n kustantama LATTE:n hallituksen esittely ja peli-ilta uusille opiskelijoille. 
Tapahtumaan osallistui runsaasti varsinkin fukseja, mutta myös vanhempia opiskelijoita. 
Lokakuussa LATTE järjesti jäsenistölleen ekskursion Helsinkiin luonnontieteilijäpäiville, mutta 
opiskelijoiden osallistuminen tähän tapahtumaan oli vähäinen. 

Perinteisesti LATTE:n järjestämään työelämäkiertueeseen osallistui keväällä runsaasti opiskelijoita. 
Työelämäseminaariin marraskuussa osallistui muutama opiskelija, joista kolme myös värväytyi LATTE:n 
hallitukseen seuraavalle kaudelle. Kokonaisuudessaan LATTE:n kanssa tehty yhteistyö on opiskelijoiden 
mielestä ollut hyödyllistä, ja LAL tarjoaa opiskelijoille tärkeää ajankohtaista tietoa työmarkkinatilanteesta. 
 
Hankinnat ja kerhohuone 

Vuosi alkoi hallituksenvaihtoillalla, jossa siivosimme vanhojen hallituslaisten kanssa koko kerhohuoneen ja 
järjestelimme huonekkaluja uudelleen. Suurin osa hankinnoistamme on liittynyt kerhohuoneemme kahvin, 
kahvimaidon, kioskin sisällön, sekä kahvitustoimintamme materiaalien hankintaan. Laitehankintoja olivat 4 
uutta tietokonetta, jotka saatiin ilmaiseksi, laadukkaat 2.1-kaijuttimet sekä  MoccaMaster kahvinkeitin. 
Koska kahvittaminen oli hyvin aktiivista tänä lukuvuonna, täytyi hankkia vastaavasti myös enemmän 
kertakäyttöastioita, sekä reilun kaupan kahvia ja teetä. Kahvituksen voitot ovat kuitenkin huomattavat 
materiaalikuluihin nähden. Kioskin tarjontaa päivitettiin myös: kokeiltiin pähkinöiden ja energiajuomien 
tarjontaa kysynnän vuoksi. Pähkinät kuitenkin jätettiin huonon menekin takia nopeasti pois valikoimasta. 
Energiajuomat tulivat jäädäkseen. Epäonnistuneen kahvivalinnan jälkeen päätimme hallituksen kesken, että 
kerhohuoneelle hankitaan tästä lähtien vain reilunkaupan kahvia, että laatu pysyisi tasaisempana. 

Palveluvastaava ja varainkeruu 

Tänä lukuvuonna kahvitus on ollut erityisen aktiivista. Palvelumme on suhteellisen halpaa, mikä houkutteli 
laitoksen ulkopuolisia tilaajia, kuten TAMY:a ja LATTE:a. Kollokvio -ja Seminaarikahvitukset jatkuivat 
normaaliin tapaan. Kahvitimme myös laitoksemme tapahtumia, kuten School-kahveja, sekä satunnaisia 
kursseja, kuten biotekninen tuotekehitys, Biobusiness II ja Jorma Isolan järjestämää mikroskopointikurssia. 
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Suurin osa kahvituksella keräämistämme rahoista kului/kuluu excursioiden järjestämiseen. Järjestimme 
keväällä  leivontamaratonin vuokratilassa vähentääksemme materiaalikuluja, mutta kerroksemme 
kylmähuoneen rikki meneminen esti osan leivonnaisten säilömisestä, mikä lisäsi hävikkiä ja söi tuottoja. 
Tästä harmittavasta takaiskusta huolimatta tuottomme olivat hyviä ja asiakkaamme tyytyväisiä. Muita 
vuoden aikana käytettyjä varainkeruu keinoja kerrottiin excu-osiossa, koska se kuluttaa eniten rahaa 
yhdistyksen toiminnassa. Excu toimii myös hyvänä motivaattorina jäsenille hoitaa kahvituksia. 

Tapahtumat ja kulttuuri 

Biopsin ensimmäinen peli-ilta pidettiin maaliskuussa ja kevät innosti noin 15 biopsilaista pelailemaan 
lautapelejä kerhikselle. Ensimmäinen isompi tapahtuma oli huhtikuussa, kun Biopsi järjesti ensimmäisen 
KÄPPRÖn eli kämppäappron. Tapahtumassa kierrettiin tapahtumaan asuntonsa ilmoittaneiden biopsilaisen 
asuntoja, mukaan pääsi vaikka ei asuntoonsa ihmisiä halunnutkaan vierailemaan. Periaatteena oli, että 
jokaisessa asunnossa oli tarjolla ruokaa tai juomaa, asukkaan tarjoama. Ne joiden asunto ei ollut reitillä 
tarjosivat evästä asuntojen välillä matkustaessa. Tapahtuma sai monet biopsilaiset mukaan (n. 20) ja 
tapahtuma järjestetään varmasti vielä uudelleen. Vappuna Biopsi järjesti perinteisen piknikin Pyynikillä, 
missä tarjottiin munkkia ja itse tehtyä simaa. Piknikillä grillattiin, pidettiin puheita ja vietettiin hauskaa. 
Toukokuussa Biopsi järjesti yhteissitsit TTY:n teknillis-luonnontieteilijäopiskelijoiden killan Hiukkasen 
kanssa. Sitsit pidettiin Sorin klubilla ja sitsien jälkeen ilta jatkui sauna-illan merkeissä. Yhteensä biopsilaisia 
ja hiukkasia osallistui tapahtumaan 44,  opiskelijoita oli molemmista järjestöistä kutakuinkin samanverran. 
Molempien tahojen mielestä yhteistyö sujui hyvin ja varmasti jatkossakin tulemme tekemään suunnitelmia 
yhdessä. Kesällä biopsilaiset pääsivät jakamaan kesätunnelmiaan perinteisessä Biopsi goes mökki-
tapahtumassa, joka tällä kertaa suuntautui Sipoon saaristoon. Mökkielämää viettämässä oli kahdeksan 
biopsilaista. 

Syksyn tapahtumat lähtivät käyntiin jo kolmatta kertaa järjestetyllä 6-linjalla lokakuun alussa. Tapahtumassa 
kierretään bussilinjan 6 varrella olevia pubeja ja kierroksen suoritettuaan mukanaolijat saavat haalarimerkin. 
Kolme merkkiä koostavat yhtenäisen 6-linja haalarimerkin. Mukana oli tänäkin vuonna paljon fukseja, mutta 
myös vanhempia opiskelijoita. Yhteensä 32 biopsia. Tapahtuman järjestetään varmasti myös jatkossa, mutta 
TKL:n muuttaessa mahdollisesti bussin 6 reittiä, tulee tapahtumaan pieniä reittimuutoksia. Edellisinä vuosina 
on kierretty samoja pubeja, mutta bussin muuttaessa reittiä pitää harkita pubit uudelleen. Marraskuussa 
biopsilaisilla oli vilkasta tapahtumarintamalla. Alkukuusta järjestettiin viini- ja juustoilta, johon biopsilaiset 
saivat tuoda valitsemiaan juustoja ja viinejä. Illassa pidettiin myös tietovisa, jonka voittajajoukkue sai 
mainetta ja kunniaa. Tapahtumaan osallistui n. 15 biopsilaista. Tänä vuonna biopsi ei saanut jäsenistölleen 
hankittua lippuja hämeenkadunapproon, mutta luonnontieteilijöiden jouluristeilylle saimme 50 hyttipaikkaa, 
joista 42 saimme täytettyä. Risteilemään lähdettiin marraskuun loppupuolella. Marraskuun lopulla Biopsi 
järjesti myös levyraadin, jonne biopsit saivat tuoda lempimusiikkiaan muiden arvosteltavaksi. Raatiin 
osallistui kahdeksan ihmistä. Tapahtumavuosi huipentui vuosittain joulukuussa järjestettäviin pikkujouluihin, 
jotka pidettiin tällä kertaa keskustassa Majurisaunalla. Pikkujouluissa oli yli 20 biopsilaista nauttimassa 
glögiä, joulutorttuja ja pipareita. Kaikista tapahtumista pyrittiin ilmoittamaan suomeksi sekä englanniksi 
Biopsin sähköpostilistalla sekä kerhiksen ilmoitustaululla. Syksyn perinteiset sitsit jouduttiin siirtämään 
tammikuulle aikataulullisten ongelmien vuoksi. 

Liikunta 

Biopsin liikuntavuotta hallitsi tänäkin vuonna aktiivinen kyykkäys. Helmikussa järjestettyihin akateemisen 
kyykän MM-kilpailuihin osallistui ainejärjestöstämme kaksi joukkuetta ja menestyskin oli kohtalainen. 
Alkusyksystä järjestettiin perinteinen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden välinen kyykkä-turnaus, johon 
iloksemme osallistui suuri määrä ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kesäkuussa pidettiin kesäpelipäivä, 
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jossa potkittiin palloa ja pelailtiin pihapelejä. Alkusyksyllä pidettiin perinteinen opettajat vastaan oppilaat 
kyykkäturnaus, jossa oli tarjolla makkaraa ja mehua. Loppusyksystä Biopsi osoitti taitojaan Atalpalla 
järjestetyssä yösähly-turnauksessa, jossa jäätiin täpärästi jatkopelien ulkopuolelle. Hiljattain käyttöön otetun 
liikuntabudjetin ansiosta tapahtumat olivat jäsenistöllemme ilmaisia. 

Ainejärjestön suunnittelema vaellusretki jäi tänä vuonna toteutumatta osallistuja- ja varustepulan vuoksi. 
Liikuntatapahtumien monipuolisuudessa on ensi vuodeksi petrattavaa ja mallia kannataakin ottaa lähinnä 
edellisvuoden hulppeasta liikuntatarjonnasta. 

Tiedotus ja sähköposti 

Hallituksen toiminnasta pyrittiin tiedottamaan jäsenistöä viikkotiedote-periaatteella 
sähköpostilistalla, vuoden mittaan tiedottaminen muuttui harvemmaksi, johtuen pääosin vähäisistä 
asioista joita oli syytä tiedottaa. Sähköpostilistat pidettiin päivitettyinä ja niitä käytettiin aktiivisesti, 
jotta kaikki jäsenet tavoitettaisiin helposti. Facebookissa tiedottaminen ja keskustelu jäsenistön 
kanssa oli entistäkin aktiivisempaa ja tehokkaampaa. Biopsin oman ryhmän lisäksi on perustettu 
hallitukselle, tuutoreille ja fukseille omat facebook-ryhmät. Biopsin nettisivut pysyivät edelleen 
entisellään, lukuunottamatta hallitussivun aktiivista päivittämistä. 


