
Biopsi ry:n toimintakertomus 2015 

 

Biopsi ry:n 14. toimintakausi käynnistyi hyvissä tunnelmissa ja hallitukseen valikoitui sopivassa 

suhteessa sekä uusia että vanhoja toimijoita. Hallituksen tehtävienjaossa tapahtui muutos, kun 

sihteeri vaihtui toukokuussa Maria Laaksosen Helsinkiin muuton johdosta. Konkreettisimpina 

toimina voidaan pitää yritystiimin perustamista, aktiivista tapahtumatoimintaa ja katseiden 

suuntautumista vuonna 2016 järjestettäviin vuosijuhliin, joissa Biopsi juhlii 15 vuotista taivaltaan. 

Vuoden suurimpiin teemoihin kuului Tampere3-prosessi, jonka suunnittelua ja etenemistä hallitus 

seurasi aktiivisesti. Myös vuonna 2016 valmistuvan Arvo 2 rakennuksen suunnitelmat ja tuleva 

muutto aiheuttivat runsaasti keskustelua, ja Biopsilla oli edustus myös rakennuksen suunnittelussa. 
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Puheenjohtaja 
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Hallitus ja toimijat 

Hallitus: 

Miika Fadjukov: Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava 

Laura Oksa: Varapuheenjohtaja, tasa-arvovastaava, sähköpostivastaava 

Suvi Luoto: Sihteeri (11.5.2015 ->), kerhiksen viihtyvyysvastaava 

Maria Laaksonen: Sihteeri (1.1.-11.5.2015), koulutuspoliittinen vastaava 

Emma Kaijanen: Rahastonhoitaja, tiedotusvastaava 

Enni Makkonen: Rahastonhoitajan assistentti, tapahtumavastaava 

Anniina Mertaniemi: Tapahtumavastaava 

Johanna Laakkonen: Palveluvastaava, kioski- ja hankintavastaava, LATTE:n opiskelijajäsen 

Alma Kurki: Palveluvastaava, kioski- ja hankintavastaava 

Kaisa Tornberg: Tuutorivastaava, hyvinvointivastaava, kulttuurivastaava 

Sanna-Liisa Asikainen: Kulttuurivastaava 

 

Hallituksen varajäsenet: 

Alma Kurki: Palveluvastaava, kioski- ja hankintavastaava 

Kaisa Tornberg: Tuutorivastaava, hyvinvointivastaava, kulttuurivastaava 

 

Hallituksen ulkopuoliset vastuuhenkilöt: 

Juuso Vuorinen: Sosiaalipoliittinen vastaava, hyvinvointivastaava, liikuntavastaava 

Robert Perttilä: Liikuntavastaava 

Tanja Kuusela: www-vastaava, tenttiarkistovastaava, LATTE:n opiskelijajäsen 

Ympäristövastaava: Jasmin Kaislavuo 

Kv-vastaava: Nirmal Iyer 

Tuutorivastaava: Jenni Partinen 

 

Toiminnantarkastajat: 
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Samuli Hartikainen (varajäsen Miikka Voutilainen) ja Jenni Jouppila (varajäsen Heini-Maria 
Virtanen) 

 

Edustus 

BMT:n johtokunta 

Miika Fadjukov (varajäsen Laura Oksa) 

Maria Laaksonen (varajäsen Anniina Mertaniemi) 

Tanja Kuusela (varajäsen Lauri Paulamäki) 

 

Tamy edustajisto 

Maria Laaksonen 

 

Opetussuunnitelmatyöryhmä 

Opiskelijajäsenet Emma Kaijanen, Enni Makkonen 

 

LATTEn hallitus 

Johanna Laakkonen 
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Koulutuspolitiikka 

Biopsin toiminta kopo-sektorilla oli aktiivista. Yksikkömme kaikki mahdolliset hallopedi- ja työryhmäpaikat 
täytettiin.  

Vuoden aikana järjestettiin jälleen 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 

Opiskelijat pidettiin ajan tasalla SoPo-asioista säännöllisesti lähetetyillä uutisviesteillä, joihin oli koottu 
tärkeimmät opiskelijan hyvinvointia koskevat asiat. TAMY:n hyvinvointivaliokunnan kokoukseen 
osallistuttiin alkuvuodesta, mikä helpotti hahmottamaan SoPo-kentällä toimivia tahoja. Lisäksi 
opiskelijoiden kanssa pyrittiin käymään keskustelua päivänpolttavista SoPo-asioista. 

 

Excut 

Vuonna 2015 Biopsi ei järjestänyt excurciota. Kevättalvella aloitettiin järjestämään excursiota Ruotsiin, 
jonka aikana oli tarkoituksena vieraille sekä Tukholmassa että Upsalassa. Excursiota varten suunniteltiin 
ajankohta, matkat, osa vierailukohteista sekä arvio budjetista. Ilmoittautuminenkin avattiin, mutta heikohkon 
osallistuja määrän sekä peruutuksien jälkeen osallistujamäärä olisi ollut alle 10 henkilöä, joten excursio 
päätettiin siirtää syksylle 2015. Kesällä ehdotettiin vierailukohteeksi Ruotsin sijasta Saksaa, mutta arvioidut 
kustannukset olisivat nousseet paljon suuremmiksi kuin Ruotisin excursion, joten ehdotus Saksasta hylättiin. 
Tukholman excursiolle ei syksyllä löytynyt enää järjestäjiä tarpeeksi sekä ajankohdankin löytäminen oli 
hankalaa, joten päätettiin, että vuonna 2015 ei järjestetä excursiota. Puhetta oli, että yritystiimi voisi järjestää 
yritysexcursion vuonna 2016. 

 

Tuutorointi 

Biopsin tuutoritoimintaan kiinnitettiin tänäkin vuonna erityistä huomiota. Tarkoituksena oli toivottaa uudet 
opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan bioteknologiaa ja uusia opiskelijoita on innostettu ja 
integroitu mukaan Biopsin opikselijatoimintaan. Tuutoroinnin pääpaino oli kahdella ensimmäisellä 
orientaatioviikolla, mutta tapahtumia pyrittiin järjestämään tasaisesti koko kevään. Orientaatioviikolla 
tuutorointi oli koulutuspainoitteista, jolloin tuutorit pyrkivät tutustuttamaan uusia opiskelijoita Tampereen 
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliospiston erilaisiin käytänteisiin. Tarkoituksena oli tutustuttaa uudet 
opiskelijat mahdollisimman laajasti opiskelijaelämään. Tuutoroinnin suurimpia tapahtumia olivat Fuksiaiset, 
TTY:n Bioner-killan kanssa järjestetty fuksisauna sekä fuksisitsit, joihin suurin osa fukseista osallistui, ja 
tapahtumat olivat onnistuneita. Tapahtumia järjestettiin tasaisesti syksyn mittaan erilaisten illanviettojen ja 
peli-iltojen merkeissä, joiden tarkoitus oli tutustuttaa uudet opiskelijat pienen ainejärjestön muihin jäseniin. 
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Bionerien kanssa tehty yhteistyö toteutui mm. yhteisten tapahtumien merkeissä. Saadun palautteen mukaan 
tuutoroinnissa onnistuttiin erityisen hyvin tuutoreiden asenteessa, sillä tuutorit koettiin helposti 
lähestyttäviksi ja avuliaiksi. Myös käytännön asioissa tuutorit olivat valmiita auttamaan, kuten 
kurssivalintojen tekemisessä jne. Tuutoroinnista voidaan erottaa erikseen mentor-tuutori toiminta, joka on 
suunnattu nimenomaa maisterivaiheiden opintojen opastukseen. Nimetyt mentor-tuutorit olivat valmiita 
auttamaan maisterivaiheen kurssivalinnoista ja muista siihen liittyvistä kysymyksistä. 
 
 
 
LAL-yhteistyö 
 
LAL:n paikallistoimijan LATTE:n hallituksessa toimi tänä vuonna neljä Biopsilaista, joista Johanna 
Laakkonen oli myös Biopsin hallituksessa. Maaliskuussa järjestetyille ChemBio messuille tilattiin LATTE:n 
kanssa yhteinen bussikuljetus. Tapahtuma oli erittäin suosittu ja siitä saatiin positiivista palautetta.  

Vappuna LATTE järjesti opiskelijoille piknikin koskipuistossa, jossa katseltiin teekkarikastetta ja syötiin. 
Paikalla oli paljon opiskelijoita.  

Syyskuussa järjestettiin LATTE:n kustantama pullapiste, työelämäpaja ja peli-ilta kaikille opiskelijoille. 
Tapahtumaan osallistui runsaasti opiskelijoita. Työelämäpajan vetäjänä toimi LAL:n opiskelija-asiamies 
Antti Väisänen.  

 

Hankinnat ja palvelut 

Hallitusvuosi 2015 aloitettiin halllituksenvaihtoillalla, jossa vanhan ja uuden hallituksen voimin siivottiin 
kerhohuoneen kaapit ja kirjahyllyt. Kerhohuoneen hankinnoista suurin osa liittyi ainejärjestön jäsenten 
palveluihin eli kioski- ja kahviotoiminnan ylläpitämiseen ja hankintoihin, käytännössä siis pikkupurtaviin 
(suklaa, myslipatukat yms), kahviin, teehen ja maitoihin. Lisäksi aktiivisen kahvitustoiminnan vuoksi 
hankittiin melko paljon toimintaan liittyvää materiaalia kuten kertakäyttöastioita, sekä kahvituskahvia, 
maitoja sekä teetä. Kumpaankin tarkoitukseen käytetty kahvi oli edelleen reilun kaupan tuotetta. 
Kahvituksiin käytetyt leipomukset valmistettiin opiskelijavoimin, joten niiden kohdalla kulut olivat hyvin 
alhaiset. Tämän vuoksi kahvituksen kulut tuottoihin nähden pysyivät pienenä vaikka palvelumme onkin 
tilaajalle suhteellisen edullista. 
 
Tavalliseen tapaan jatkuneiden kollokvio- ja seminaarikahvitusten lisäksi kahvitimme myös laitoksen muita 
tapahtumia, kuten School-kahvit sekä valmistuneiden juhlan. Lisäksi yksikön pienempien ryhmien (mm. 
tutkimusryhmien) kokouksiin järjestettiin myös tarvittaessa kahvituksia. Lisäksi laitoksen ulkopuolisena 
tilaajana vuoden aikana oli LATTE. 
 

Varainhankinta 

Bauhaus 

Bauhausista otettiin yhteyttä vuonna 2015 jo kesäkuussa, koska inventaario pidettiin poikkeuksellisesti jo 
lokakuussa. Ilmoittautujia saatiin aluksi mukavasti, mutta inventaarion lähestyessä tuli peruutuksia 
valitettavan paljon. Kaisa Tornberg aloitti syksyllä ”harjoittelemaan” talkoiden järjestelyä ja loppujen 
lopuksi hoiti Bauhaus inventaarion loppuun. Tiedotin Bauhausia myös siitä, että en enää jatkossa ole 
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järjestämässä inventaarioita ja sovittiin Ari Tasalan kanssa, että hän on vuonna 2017 yhteydessä Kaisaan 
inventaarioista. Tästä huolimatta Biopsilla oli hyvä edustus ja Biopsi oli taas kerännyt kiitosta hyvästä työstä. 

Blogi 

Bioteknologia.info blogin avulla saatiin kerättyä hieman varoja blogin toimintaa varten. 

 

Tapahtumat ja kulttuuri 

Tapahtumista oli vastuussa tänäkin vuonna kaksi tapahtumavastaavaa. Aiempiin vuosiin nähden muutoksena 
tuli tapahtumatiimin rekrytointi. Tapahtumatiimiin kuului vastaavat mukaan lukien kuusi henkilöä. Tiimiltä 
pyydettiin apuja isoimpien tapahtumien, kuten sitsien järjestelyissä. Vappuna tiimistä nimettiin 
Wappuwastaavat helpottamaan vapun tapahtumaryysiksestä selviämistä. Tiimille olisi voinut jakaa 
enemmänkin hommia vuoden mittaan, sillä nyt vastaavien harteille jäi vielä melko suuri taakka tapahtumien 
hoitamisessa. 

Tapahtumavuosi pyörähti käyntiin 27.1. TTY:n Bionerien kanssa järjestetyllä kyykkäkisalla. Kisoissa 
miteltiin rennossa hengessä kyykkäkisojen mestaruudesta, ja jatkot pidettiin Konetalon saunalla. 
Tapahtumaan osallistui noin 20 biopsilaista. Ensimmäistä kertaa järjestetystä tapahtumasta pidettiin kovasti, 
ja se aiotaan järjestää jatkossakin samoihin aikoihin eli sopivasti ennen MM-kyykkää. Tänä vuonna MM-
kyykkä oli 14.2., ja jatkopaikkaa varatessa yhdistettiin jälleen voimat Bionerin kanssa. Saimme varattua 
edellisvuosia selvästi tasokkaamman saunan, Finn-Medi 2:n Kauppi-saunatilan. Jatkosauna oli menestys, ja 3 
euron pääsymaksulla saatiin katettua salaatti-patonki-napostelu -tarjoilut koko 70 hengen poppoolle. 

Helmikuussa uusi ja vanha hallitus kohtasivat ja jakoivat tietämystään perinteisessä hallituksenvaihtoillassa 
3.2. Seuraava tapahtuma oli maaliskuun alussa (5.3.) järjestetty kämppäappro eli tuttavallisemmin Käppro. 
Käpprossa kierrettiin kuusi biopsilaisten kämppää aloittaen Hervannasta ja jatkaen keskustassa sijaitseviin 
loppuihin neljään kämppään. Käpproon osallistui vaihdellen 20 – 30 biopsilaista, ja tunnelma oli aika ajoin 
suhteellisen tiivis. Käppron kruunasi viimeisen kämpän ruhtinaalliset herkut juustokakkuineen ja 
hodareineen. 

Maaliskuu jatkui tapahtumien osalta tuutoreiden fukseille järjestämillä perinteisillä Ryömijäisillä, joissa 
palkittiin vuoden Superfuksi, ja teemana oli Selviytyjät. Kahdeksan Jeff Probstia valtasi Hervannan ja ohjasti 
18-päisen fuksilauman Hervannan viidakoihin. Fuksien seikkailuja valaisi taivaalla loistaneet revontulet, 
joita ihasteltiin sekä Näyttämönpuiston kukkuloilta että jatkosaunan terassilta. 

Huhtikuu potkaistiin käyntiin 1.4. Kalevan pubirundilla, jolle osallistui 14 biopsilaista. Rundilla kierrettiin 
viisi Kalevan pubia, ja pettymyksemme jouduimme toteamaan, että biopsilaisten kantapaikka Domari näytti 
siirtyneen pubien taivaaseen (/helvettiin, koska biopsilaisten ruokamyrkytykset ja viini jäillä). Kerhiksellä 
järjestettiin 16.4. yhdistetty peli-ilta, kahvitusinfo ja T3-keskusteluinfo 11 biopsilaisen vahvuudella. 

Biopsilaisten Wappu alkoi 22.4. järjestetyillä ja kauan toivotuilla vanhus/nuori-sitseillä. Sitsit pidettiin 
Pinninkatu 57 klubilla, ja osallistujia oli 40 nykyistä ja edesmennyttä biopsilaista. Teeman mukaisesti 1. – 3. 
vuosikurssilaiset pukeutuivat vanhuksiksi, ja aidot vanhukset nuoriksi. Oli kivaa. 24.4. noin 10 biopsilaista 
tutustui Bionerin johdolla TTY:n kellarikerrosten kiltahuoneisiin kiltiskierroksella. Tänä vuonna 
ensimmäisen kerran järjestetty Särkän Märkä sai suuren suosion myös biopsilaisten osalta. Onneksi saimme 
hommattua etukäteen 20 lippua, ja loput kahdeksan tarvittua lippua saatiin jonottamalla. Keinukaruselli 
räntäsateessa järkyttävien jonojen päätteeksi oli ikimuistoinen kokemus. Koko biopsi-jengi jäätyi ytimiään 
myöten, mutta suli lopulta Uniikin edessä Unionissa. Biopsin perinteinen Wappu-pikinik järjestettiin taas 
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30.4. Rosendahlin rannassa, ja tarjolla oli totuttuun tapaan simaa, munkkeja, skumppaa, PJ:n puhe ja kylmä 
pallogrilli. Biopsin wappu oli kaiken kaikkiaan onnistunut. 

Kun wapusta oli juuri ja juuri toivuttu, järjestivät fuksit tuutoreilleen 4.5. Kostajaiset Tammelassa. Fuksi-
tuutori-porukan lisäksi paikalle saapui yksi ikivanha biopsilainen. Kostajaisissa löydettiin Biopsin uusi 
lempilaji: lahna-ultimate. Yliopiston avoimissa ovissa Tampere-talolla 6.5. Biopsin standin mutatoidut 
banaanikärpäset olivat jälleen kerran hitti. Bioteknologiaa oli päivän mittaan edustamassa viisi hallituslaista. 

Kesälläkään Biopsi ei hyytynyt, vaan jäsenistölle järjestettiin kesäpelipäivä 1.7., perinteinen Ruissin korvike 
eli Biopsi goes mökki (3. – 5.7.) seitsemän biopsilaisen voimin, sekä juusto- ja viini-ilta 4.8. 

Lukuvuoden alku ja uusien fuksien saapuminen pyöräyttivät myös tapahtumasyksyn tohinalla käyntiin. Heti 
ensimmäisenä iltana 31.8. järjestettiin koko jäsenistölle avoin yksikön sponsoroima tutustumissauna-ilta 
Finn-Medi 2:n saunalla kauniin loppukesän illan helliessä paikalle saapuneita noin 40 uutta ja vanhaa 
biopsilaista. Syksy saapui kuitenkin jo seuraavalla viikolla, joten Biopsin piknik 7.9. jouduttiin siirtämään 
sisätiloihin Kerhikselle. Tämän takia osallistujamääräkin kärsi, ja sisäpiknikille tuli lähinnä vain fukseja. 
Seuraavana päivänä 8.9. 38 biopsilaista osallistui Bionerin järjestämään suosittuun NamiApproon niin 
nakkeilemaan lähtöihin ja maaleihin kuin vain herkuttelemaankin. Kiitokseksi nakkeilusta Biopsi sai varattua 
30 lippua approon etukäteen. Viikko jatkui 9.9. Kaupunkisuunnistuksella, jossa Biopsilla oli perinteinen 
labraimpronäytelmärasti. Viikon tapahtumat eivät loppuneet vielä tähänkään, sillä torstaina 10.9. pidettiin 
Eskalaatio eli Biopsin, Bionerin, YKIn, Hiukkasen ja Skillan yhteinen jättimäinen pubirundi keskustan 
pubeissa. Biopsista rundille osallistui 25 henkilöä, joka oli kuitenkin vain murto-osa koko rundin 
osallistujamäärästä. 14.9. hallitus virkistäytyi Megazonen merkeissä ja virkistyi niin hyvin, että päätti 
ehdottaa lajia myös koko jäsenistön iloksi joskus tulevaisuudessa. 

Fuksit saivat perinteisen kasteen Biopsiin Fuksiaisissa 28.9. Fuksiaiset pidettiin vanhan tutun kaavan mukaan 
vanhassa tutussa paikassa ja olivat jälleen tykätyt niin fuksien kuin yleisönkin mielestä. Fuksien toilailuja oli 
seuraamassa myös kymmenkunta vanhempaa biopsilaista. 

Yritystiimi järjesti tapahtumatiimin avustuksella Bionerin, Pollexin ja Flokin kanssa alan yrityksiä 
esittelevän Biosaunan teekkarisauna Mörrimöykyllä 7.10. Tapahtuma oli suurmenestys, ja keräsi osallistujia 
jopa yli odotusten, yli 100 henkilöä. Biopsin osuus järjestelyissä oli tarjoilujen hoitaminen; salaatit, piirakat 
ja munkit tekivät kauppansa paremmin kuin hyvin. Seuraavana päivänä oli yksi syksyn kohokohdista eli 
Hämeenkadun Appro. Biopsi onnistui tänä vuonna pitkästä aikaa saamaan Happro-lippuja 
nettilipunmyynnistä, ja niitä tulikin lippukahmariporukan ansiosta aivan valtavasti: jäsenistöön nähden 
tuplamäärä. Lippuja jaettiin jäsenistön lisäksi Bionerille. 

Lokakuussa järjestettiin perinteinen kutoslinja eli nykyisellään 3x2=6-linja, jossa kierrellään entisen 
bussilinjan 6, nykyisen 32 varrella olevia räkälöitä. Jotta kierroksella saatiin säilytettyä edelleen kuusi 
pysähdystä, jouduttiin kahden perinteisen, mutta nyt saavuttamattoman paikan tilalle ottamaan uudet pubit: 
Happy Days Lukonmäessä (yleisön ehdoton suosikki, tänne uudestaan!) ja Herwood. Osallistujia oli 
edellisvuosiin verrattuna melko vähän, vain 24. Lähdöt suoritettiin kuitenkin kahdessa ryhmässä. 

Syksy jatkui sitsejä suunnitellen. Bionerin kanssa tehty runsas yhteistyö jatkui, ja yhteisvoimin järjestimme 
sitsit Konetalon sitsitilassa 12.11. kinkysirkus-teemalla. Biopsilla ja Bionerilla oli molemmilla 20 
osallistujan kiintiöt, jotka saatiin täytettyä. Sitsit olivat jälleen menestys: ruoat, koristukset, punishmentit ja 
osallistujien asukokonaisuudet olivat viimeisen päälle teemanmukaisia. Meidän ja teekkareiden sitsikulttuurit 
saatiin sovitettua hyvin yhteen, ja molemmat oppivat toistensa tapoja. Sekoitus toi virkistävää vaihtelua 
totuttuun sitsaamiseen! Jatkoina toimivat Inagerin tutorien järjestämät Kinkybileet Cupolassa, mikä 
selittänee osaltaan teemavalintaa. 
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Marraskuun lopussa 26. – 27.11. lähdettiin 42 biopsilaisen voimin Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle. 
Biopsille löytyi uusi luottobussikuski Hene, jota tullaan varmasti käyttämään jatkossakin. Bussin kyytiin 
napattiin myös Luuppilaisia ja tulomatkalla myös vakilääkisläinen ja tämän kaveri. Risteily oli onnistunut; 
kaikki biopsilaiset löysivät lopulta tiensä takaisin Tampereelle, ja Biopsin kengurupallokokoelma kasvoi 
jälleen yhdellä pallolla. 

Tapahtumavuoden päätös koettiin perinteisesti Biopsin Bikkumustissa Bikkujouluissa 3.12. Media 54:n 
isolla saunalla. Bikkujoulujen aluksi valittiin uusi hallitus syyskokouksessa, jonka jälkeen meininki jatkui 
fuksien suunnittelemalla huikealla ohjelmanumerolla ja joulupukiksi itseään väittävän hevosen käynnillä. 
Glögi virtasi ja ihmiset olivat iloisissa bikkujoulutunnelmissa. 

Kulttuurin osalta biopsilaisille mainostettiin sähköisesti Teekkarispeksin Tampereen näytöstä. Syksyn alussa 
biopsilaisille järjestettiin sieni- ja marjaretkeä, joka ei kuitenkaan toteutunut vähäisen osallistujamäärän 
takia. Joulukuussa biopsilaisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua NääsPeksin lippujen yhteistilaukseen, 
johon lähti mukaan useampi biopsilainen. 

 

Liikunta 

Liikuntatoiminta elävöitti bioteknologian opiskelijoiden vuotta ja edisti opinnoissa jaksamista. 
Liikuntatapahtumat olivat edelleen jäsenistön suosiossa ja tämän halutaan jatkuvan. Liikuntatapahtumien 
monipuolisuutta kasvatettiin, mikä tavoitti liikunnan pariin aivan uusia harrastajia. Vuonna 2015 toteutettiin 
talviliikuntalajien tuominen mukaan lajikirjoon mm. osallistumalla kymmenen henkilön voimin TAMY:n 
talviliikuntaviikon laskettelureissulle. Tapahtumien järjestämisessä onnistuttiin hyvin huomioimaan 
opiskelijoiden rajalliset resurssit käytettävän pääoman suhteen ja niiden järjestäminen hoidettiin siten, että 
tapahtumiin osallistuminen oli jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman edullista. Tapahtumia markkinoitiin 
entistä paremmin, mutta kävijämäärän kasvatus liikuntavuorolla ei onnistunut erityisen hyvin, sillä se tuntui 
sijoittuneen monelle huonoon ajankohtaan ja niinpä sen ajankohdan muuttamista suunnitellaan. 
Yhteisliikuntatapahtumia Bioner ry:n kanssa onnistuttiin järjestämään jokunen, ja tapahtumat keräsivätkin 
mukavasti osallistujia (kymmenkunta/tapahtuma). Syksyllä järjestettiin vielä syysretki jolle osallistui niin 
ikään kymmenkunta opiskelijaa. Vuoden lopuksi järjestettiin mahdollisuus kokeilla edullisesti kiipeilyä ja 
seinälle roikkumaan päätyikin kahdeksan bioteknologian opiskelijaa.  

 

 

Hyvinvointi 

Biopsin hyvinvointivastaavuus toteutettiin käytännössä tiiviissä yhteistyössä liikuntavastaavien kanssa. 
Järjestetyt liikunta ja urheilutapahtumat katsottiin lisäävän opiskelijoiden hyvinvointia. Hyvinvointiin 
pyrittiin kiinnittämään huomiota myös muussa päätöksenteossa. Esimerkiksi uutta Arvo 2 opiskelutilojen 
suunnittelukokouksissa, joissa ainejärjestö on saanut tuoda mielipiteitään esille, on huomioitu laajasti näiden 
uusien tilojen opiskelija näkökulmasta toimivuus ja viihtyvyys. Nämä tulevat lisäämään opiskelijoiden 
hyvinvointia tulevaisuudessa. 

Konkreettisimpana asiana on Biopsissa säännöllisesti toimiva veriryhmä, joka kävi kuluneen vuoden aikana 
luovuttamassa verta kolme kertaa, ja toiminta aiotaan pitää säännöllisenä jatkossakin. 
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Tiedotus ja sähköposti 

 

Biopsin tiedotus hoidettiin sähköpostitse jäsenistön sähköpostilistaa käyttäen sekä facebook-ryhmän kautta. 

Kaikista Facebookiin lisätyistä tiedotteista julkaistiin aina myös sähköpostiversio, jotta viesti tavoittaisi koko 
jäsenistön.  

Biopsille perustettiin vuoden lopussa myös oma Instagram-tili, jota seuraamalla voi saada tietoa ainejärjestön 
toiminnasta ja tapahtumista. 


