
Biopsi ry:n toimintakertomus 2016 

 

Biopsi ry:n toimintavuotta #15 siivittivät eteenpäin vuosijuhlajärjestelyt ja varautuminen uuteen T3 
hankkeeseen, joka sittemmin haudattiin ja henkiin herätettiin useaan otteeseen. Muutimme myös 
uusiin hienoihin tiloihin Arvo 2 rakennukseen, josta olemme paikkamme löytäneet erittäin 
onnistuneesti. Saimme muiden kampuksen opiskelijoiden kanssa yhteisen ja toimivan oleskelutilan, 
minkä avulla verkostoituminen yli ainejärjestörajojen on entisestään helpottunut. Uuden 
tiedekunnan perustamisen yhteydessä onnistuimme sijoittamaan tiedekuntaneuvostoon erittäin 
osaavat opiskelijajäsenet ja pääsemme siten vaikuttamaan suoraan kampuksen asioihin. 
Ainejärjestön tulevaisuus näyttää erinomaiselta.  
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Hallitus ja toimijat 

Hallitus: 

Juuso Vuorinen: Puheenjohtaja 

Emma Kaijanen: Varapuheenjohtaja 

Anniina Mertaniemi: Sihteeri 

Enni Makkonen: Rahastonhoitaja 

Lauri Paulamäki 

Jenni Partinen 

Annika Ahtiainen 

Veera Hautanen 

Varajäsenet:  

Sofia Randelin 

Elina Lumppio 

Hallituksen ulkopuoliset vastuuhenkilöt: 

Laura Kaleva 

Robert Perttilä 

Aleksandra Svorjova 

Miika Fadjukov 

 

Vuodeksi 2016 muokattu yhdistyksen toimintarakenne tehtävineen. 

 

Hallintotiimissä toimivat  

Juuso Vuorinen, puheenjohtaja ja ulkosuhdevastaava 

Emma Kaijanen, vara puheenjohtaja 

Anniina Mertaniemi, sihteeri 

Enni Makkonen, rahastonhoitaja 

Veera Hautanen, rahastonhoitajan assistentti 
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Hyvinvointi- ja edunvalvontatiimissä toimivat 

Lauri Paulamäki, KOPO 

Kaisa Tornberg, SOPO, kerhiksen viihtyvyysvastaava 

Laura Kaleva ja Kaisa Tornberg,  kioski-ja hankintavastaavat 

Sofia Randelin, tasa-arvovastaava, tiedotusvastaava 

Robert Perttilä ympäristövastaava  

Enni Makkonen, sähköpostivastaava 

KV-vastaava ja www-ja tenttiarkistovastaavasta ei vielä päätöstä 

Varainhankintatiimissä toimivat 

Miika Fadjukov, blogivastaava 

Veera Hautanen, kahvitusvastaava 

Emma Kaijanen ja Elina Lumppio, yrityssuhdevastaavat 

Tapahtumatiimissä toimivat 

Jenni Partinen ja Annika Ahtiainen, tapahtumavastaavat 

Robert Perttilä ja Veera Hautanen, liikuntavastaavat 

Lauri Paulamäki, kulttuurivastaava 

Sofia Randelin, tuutorivastaava 

Aleksandra Svorjova ja Elina Lumppio, excuvastaavat 

 

Toiminnantarkastajat: 

Taru Värri (varajäsen Aleksandra Svorjova) 

Tarja Savonen (varajäsen Laura Kaleva). 
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Edustus 

BMT:n johtokunta 

Miika Fadjukov (varajäsen Laura Oksa) 

Maria Laaksonen (varajäsen Anniina Mertaniemi) 

Tanja Kuusela (varajäsen Lauri Paulamäki) 

 

Tamy edustajisto 

Johanna Laakkonen 

 

Opetussuunnitelmatyöryhmä 

Opiskelijajäsenet Emma Kaijanen, Enni Makkonen 

 

LATTEn hallitus 

Elina Lumppio ja Sofia Randelin 
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Koulutuspolitiikka 

Biopsi oli hereillä KOPO-sektorilla ja valppaana, herkeämättä seuraten kehittyvää T3 hanketta, huolehti 
jäsenistönsä tulevaisuudesta. Täytimme myös yksikkömme kaikki mahdolliset hallopedi- ja työryhmäpaikat. 
Lisäksi huolehdimme, että myös uudessa vuonna 2017 aloittavassa tiedekuntaneuvostossa on 
opiskelijaedustus.  

Koulutuspoliittisesti vuosi oli erityisen aktiivinen. Käynnissä oleva Tampere3 hanke oli yliopistolla 
näkyvästi esillä erilaisina työpajoina ja tilaisuuksina, mukaan lukien useat opiskelijoiden ja henkilökunnan 
järjestämät mielenilmaukset. Opiskelijoita tiedotettiin sähköpostin välityksellä ja naamasta-naamaan 
kontaktissa T3 työryhmistä, sekä kehotettiin olemaan aktiivisesti mukana hankkeen toteuttamisessa.   

Vuodenvaihteessa voimaan tullut tiedekuntauudistus tarkoitti bioteknologian näkökulmasta laitoksen 
yhdistymistä lääketieteiden kanssa yhteiseksi Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnaksi. Koska nimessä 
toistuu sana ”tiede” kolme kertaa, voidaan laitosta pitää yhtenä parhaista Suomessa. Biopsissa yhdistyminen 
näkyi muun muassa uusien hallopedien rekrytoimisena ja haastattelemisena yhdessä lääketieteen opiskelija-
aktiivien kanssa. Yhteistyö sujui tältä osin mallikkaasti, joka ennustaa hyvää tulevien vuosien opiskelijoiden 
edunvalvonnalle yhteisessä tiedekunnassa. 

Vuoden aikana järjestettiin jälleen school-kahvit, joissa opiskelijat ja opetushenkilöstö pääsivät hyvässä 
hengessä vaihtamaan ajatuksia kiistaakin herättäneistä yksikön asioista. Lisäksi kopo-vastaavamme välitti 
kopo-asioita jäsenistöllemme ja toimi muutenkin aktiivisena linkkinä yksikön henkilöstön ja opiskelijoiden 
välillä. Osallistuimme keväällä myös opintotukimielenosoitukseen.  

 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipoliittista edunvalvontaa harrastettiin Biopsi ry:ssä myös tänä herran vuonna 2016. Jäsenistöä 
tiedotettiin ahkerasti mm. Opintotukeen ja asumiseen liittyvistä opiskelijan oikeuksista ja eduista, sekä 
muutoin varmistettiin jäsenistön riittävä tiedonsaanti päivänpolttavista aiheista.  

Excut 

Biopsi järjesti jäsenilleen VuJuista johtuen tänä vuonna vain muutaman kotimaan excursion. Ensimmäinen 
oli keväällä ja suuntautui Helsinkiin. Toinen oli syksyllä kaksiosaisena Tampereella.  
 
Helsingin excu järjestettiin 29.3.-30.3.2016 ja se kiinnosti n. 30 henkilöä biopsista. Lisäksi muutamia 
Biopsilaisia tuli paikalle suoraan Helsingistä ja iloksemme saimme mukaan myös helsinkiläisiä Biokemistejä 
Helix ry:stä ja Inkubio:lta. Matkasimme Henen kujettamina Helsinkiin, jossa tiistain aikana vierailimme 
Medisapiensilla, joka on pienehkö bioinformatiikka-alan yritys (20hlö), mutta on kovasti kasvamassa ja 
palkkaa jatkuvasti uutta henkilökuntaa. Vierailu oli kiinnostava ja sai varmasti monen bioinformatiikasta 
kiinnostuneen kipinän palamaan roihuten.  

Seuraava vierailu oli mm. Proteiinipohjaisia syöpälääkkeitä valmistava Sveitsiläinen yritys, joka oli täysin 
kontroversaali vierailumme ensimmäiselle kohteelle. Tämän yrityksen tutkimus ja tuotekehitysbudjetti 
lähentelee suomen valtion vuosibudjettia. Tutkimus on huippulaadukasta ja toiminta kansainvälistä. Tähän 
firmaan töihin pääseminen olisi varmasti erittäin mielenkiintoinen kokemus.  
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Illalla oli aika sitsata yhdessä Inkubiolaisten biokemistiystävien kanssa. Sitsikulttuurit olivat odotetusti 
erilaiset, mutta sitsit sujuivat hyvässä yhteisymmärryksessä nauttien tavattoman maukkaita ruokia ja laulaen 
ja juoden, kuten asiaan kuuluu. Vaihdoimme myös haalarimerkkejä Inkubiolaisten kanssa ja suunnittelimme 
tulevia yhteistyökuvioita.  
 
Seuraavana päivänä vuorossa oli kolmas excukohde THL, joka otti meidät innolla ja avosylein vastaan. 
Siellä pääsimme tutustumaan siihen millainen THL:n rakenne todellisuudessa on ja miten esimerkiksi THL:n 
suositukset muodostuvat. Lisäksi pääsimme tutustumaan heidän laboratorioihinsa ja siihen millaista 
tutkimusta heidän laitoksellaan tehdään. Kaikenkaikkiaan erittäin mielenkiintoinen vierailu.  

Koitti viimeisen vierailun aika ja kohteena oli Blueprint Genetics niminen kasvava StartUp yritys, jonka 
innostava ja motivoitunut henkilökunta saatteli meidän heidän yrityksensä toimialaan sisälle. StartUp 
yritykselle ominaiseen tapaan toimiala muuttuu markkinoiden tarpeen mukaan, mutta heille on kuitenkin 
alkanut muodostua käsitys siitä mitä heidän yrityksensä tekee. Heidän toimitilansa ja laboratorionsa olivat 
huippuluokkaa ja tekemänsä tutkimus erittäin mielenkiintoista. He tekevät asiat ameriikan malliin isosti ja 
isolla rahalla, mikä näyttää toimivan, eteenkin kun yrityksen kasvukäyrää katsoo.  

Summa summaarum: Excursio oli erittäin mielenkiintoinen kokonaisuudessaan ja valotti taas lisää 
Bioteknologin työmarkkinoita ja toimenkuvaa, sekä valoi uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että kyllä tällä alalla 
töitä on, etenkin tulevaisuudessa. Nykyhetkessä ei nimittäin pysty edes vielä kuvittelemaan niitä yrityksiä 
joissa olemme töissä kymmenen vuoden kuluttua.  

Syysexcu 

Syksyinen excursiomme suuntautui Tampereelle ja Ovumia nimiseen yritykseen, jonka tutkimus on 
keskittynyt nimensä mukaisesti hedelmällisyyteen ja IVF, sekä ICSI hedelmällisyyshoitoihin. Lisäksi yirtys 
tekee alkiodiagnostiikkaa. Vierailu avasi tätä monelle aivan vierasta alaa uudella mielenkiintoisella tavalla ja 
löytyipä joillekin Biopsilaisille gradupaikkakin.  

Yritysyhteistyö 
 
Yrityskuvioistamme merkittävimpiä oli Biosauna, joka oli rennompi iltatapahtuma, jossa yritykset pääsivät 
kertomaan toiminnastaan ja toiveistaan tulevaisuuden työntekijöille ja opiskelijoilla oli tilaisuus tutustua 
alansa yrityksiin paremmin. Vuonna 2016 Biopsin kanssa saunaa järjestämässä olivat TTY:ltä Bioner 
(biotekniikan opiskelijoiden kilta), sekä Pollex (lääketieteellisen tekniikan opiskelijoiden kerho) ja Sauna 
täyttyi alan opiskelijoista nopeasti. Onnistunut tapahtuma saa jatkoa taas ensi syksynä samalla 
kokoonpanolla, kun sauna lämmitetään taas marraskuussa. Tapahtumasta tiedotetaan kaikille alaa 
opiskeleville ainejärjestöille ja killoille.  
 
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi, olemme integroineen toimintaamme ainejärjestöjen väliseksi tänä 
syksynä myös yritysvastaavien osalta. Biopsille ja Bionerille syntyi yhteistyön tuloksena yrityskontaktilista, 
ja jatkoa seuraa Biosaunan ja Biotiedepäivän merkeissä.  
Toisena merkittävänä uutena toimintamuotona työelämään liittyen järjestimme syyskuussa ensimmäistä 
kertaa yhteistyössä innovaatioalusta HealthHUBin kanssa Yritysaamukahvit, joilla kaksi bioalan yritystä 
esitteli toimintaansa opiskelijoille. Noin kolmenkymmenen hengen tilaisuuteen kutsuttiin myös Bionereja ja 
Pollexlaisia. Aamukahvitilaisuudet olisi tarkoitus jatkossa järjestää muutaman kuukauden välein. 
 

Tuutorointi 
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Biopsilla oli tuutoreita tänä vuonna erityisen paljon (18), mikä oli todella positiivista. Ei siis tehty 
tuutoryhmiä uusista opiskelijoista, vaan pyrittiin ryhmäyttämään koko joukon niin, että kaikki oppivat 
tuntemaan toisensa. Se onnistuikin hyvin, kun opiskelijoita oli vain 25.   
 
Keväällä tuutorit kokoontuivat muutaman kerran ja suunnittelivat tulevan syksyn ohjelmaa. Tehtäviä jaettiin 
ja yhteistyö sujui loistavasti. Syksyllä ensimmäiset pari orientaatioviikkoa tuutorointi keskittyi koulutukseen, 
mutta myös iltaohjelmaa järjestettiin. Orientaatioviikoilla tutustuttiin mm. kaikkiin kolmeen kampukseen: 
Kauppi, keskusta ja Hervanta (TTY). BMT tarjosi ensimmäisen illan saunatilan, jossa tuutorit järjestivät 
tutustumispelejä ja vastailivat ensimmäisenä päivänä heränneisiin kysymyksiin.   
 
Opiskelijoiden toiveesta orientaatioviikot alkoivat viikkoa aikaisemmin kuin edellisenä vuonna, eli samaan 
aikaan kuin TTY:n uusilla opiskelijoilla. Järjestely tuntui tuutoreista hyvältä, koska TTY:n tapahtumat eivät 
ehtineet mennä ohi. Ensimmäinen viikko oli silti hieman tyhjä, kun orientaatiotunteja peruttiin. Neuvona 
seuraavalle vuodelle ehdotetaan esim. kampuskierrosten aikaistamista.  
 
Tapahtumat olivat monipuolisia ja onnistuneita. Syksyn aikana järjestettiin mm. leffailta, etkot ja tietovisailut 
tuutoreiden luona. Osallistujia tuli myös kyykkäharjoituspeleihin ja uusia opiskelijoita saatiin innostettua 
Biopsin sählyvuorolle. Bionerin kanssa järjestetty perinteinen saunailta ja fuksisitsit olivat myös suosittuja 
tapahtumia. Syksyn kohokohta oli kuitenkin Fuksiaiset, jolloin opiskelijamme pääsivät soutamaan, 
kilpailemaan ja pelaamaan. Tapahtumia järjestettiin pitkin syksyä ja vuodenvaihteen jälkeen tuutorit tulevat 
pitämään uusille opiskelijoille vielä viimeisen koitoksen, Ryömijäiset.  
 
Uudet opiskelijat ja tuutorit tutustuivat nopeasti ja yleisesti on koettu, että kynnys tuutoreilta kysymiseen 
pysyi alhaisena. Monet tuutoreista kävivät mukana orientaatiotunneilla ja ovat avustaneet muutenkin 
kurssivalinnoissa ja järjestelmien käytössä (sähköposti, POP, NettiOpsu, jne.). Tuutorit olivat helposti 
lähestyttäviä ja myöskin aloitteellisia uusiin opiskelijoihin tutustuttaessa.  
 
Maisterivaiheen tuutorointiin ei määrätty tänä vuonna vastuuhenkilöä, vaan tuutorivastaavat ohjasivat 
maisteriopiskelijat Jarkko Valjakalle ja vanhemmille opiskelijoille, jotta neuvot olisivat selkeitä ja varmasti 
uusimman opetussuunnitelman mukaisia. Tuutorit opiskelivat itse vuosikursseilla 2-3. 
 
LAL-yhteistyö 
 
LAL:n paikallistoimijan LATTE:n hallituksessa toimi tänä vuonna kaksi Biopsilaista, jotka moelmmat olivat 
myös varajäseninä Biopsin hallituksessa.  

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

 

Hankinnat ja palvelut 

Hallitusvuosi 2016 aloitettiin ”hallituksenvaihto”-illalla, 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, 



8 
 

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 pieninä, vaikka palvelumme onkin 
tilaajalle suhteellisen edullista. 
 
 

Varainhankinta 

Sponsorit 
Tänä vuosijuhlavuonna Biopsi on onnistunut hankkimaan muutamia sponsoreitä VuJu-järjestelyihin. Ilman 
tätä tukea VuJujen järjestäminen olisi ollut lähestulkoon mahdotonta.   
 
Biopsin kahvitustoiminta 
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. 
Tulevaisuudessa kahvituksiin toivotaan enemmän aktiivista osallistumista jäsenistöltä, sillä muutamana 
edellisvuotena kahvitukset on jouduttu pyörittämään läpi päävastuullisen ja muutaman apukäden voimin.  
 
Blogi 
Bioteknologia.info blogin avulla saatiin kerättyä hieman varoja blogin toimintaa varten. Kuitenkaan blogin 
toiminta ei ole ottanut tuulta alleen lukuisista initiaatioista huolimatta.  Blogin hautaamista suunnitellaan 
ellei se sitten ota tuulta alleen.  
 

Tapahtumat ja kulttuuri 

Tapahtumarikas Biopsin juhlavuosi 2016 eteni tapahtumien osalta pääasiassa kahden tapahtumavastaavan 
panostuksella. Alkuvuodesta yritettiin houkutella ihmisiä tapahtumatiimiin, mikä ei oikein tänä vuonna 
ottanut tuulta siipien alle. Suurimpiin tapahtumiin saatiin onneksi pyydettäessä lisäapua. Ensi vuodeksi 
vastaavat suosittelevatkin tarpeeksi suurta tapahtumatiimiä jakamaan työtaakkaa. 
Tammikuussa 2016 hallitus vaihtui ja tapahtumavuosikin lähti käyntiin pikkuhiljaa rauhallisissa merkeissä. 
Ensimmäinen tapahtuma jäsenistölle olikin Kerhisilta 14.1, jossa pelailtiin jäsenistön voimin lautapelejä 
etkoina haalaribileille. Ihmisiä oli noin 15 henkilöä.  
Helmikuun viimat toivat tullessaan jäätävän kuuleja tapahtumia. Heti helmikuun alussa 2.2. järjestettiin 
jälleen kyykkäskabat Bionerin ja Skillan kanssa Hervannassa. Skabassa mittelöi 24 joukkuetta, joista 
Biopsilta joukkueita oli 4 kappaletta. TEK tarjosi makkaraa ja kuumaa mehua pelaajille. Biopsi menestyi 
teekkarikonkareiden keskuudessa ja yksi joukkue eteni aina semifinaaleihin asti! Tämän jälkeen kuitenkin 
Skillan verinen voitontahto ja vakavat ilmeet johdattivat kiltansa 4 parasta joukkuetta finaaleihin saakka. 
Jatkot järjestettiin Teekkarisaunalla, jossa kunkin ainejärjestön parhaat joukkueet palkittiin. Palju ja sauna 
lämpenivät ja lämmin oli tunnelma muutenkin. Ihmisiä skaboissa oli noin 50 henkilöä ja saunalla (varsinkin 
klo 21 jälkeen) reilusti enemmänkin. 
4-6.2 MIK järjesti kemiat kohtaa –tapahtuman, jossa Biopsilta oli myös edustus. Tapahtumaan kuului muun 
muassa yritysesittelyjä ja sitsit jatkoineen. 
11.2 Virkistettiin tuutoreiden toimintaa virkistysillan merkeissä. Tuutorit kokoontuivat yhteen nauttimaan 
tortilloja aina ähkyyn asti. 
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Yksi vuoden huikeimmista (ulkoilma)tapahtumista, nimittäin Akateemisen kyykän 
Maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin jälleen Hervannassa 13.2. Biopsilla oli perinteitä kunnioittaen 
termareittain (minttu)kaakaota, joka upposi jäsenistöön kuin insuliini nimeltämainitsemattoman 
professorimme suoneen. Myös Biopsilla oli oma nimikkoedustusjoukkueensa ja tämän lisäksi myös muita 
joukkueita kisaamassa. Ennen kyykkäpäivää koostettiin aikataulu kaikkien Biopsin joukkueiden aikatauluista 
innokkaita cheerleadereita varten Biopsin facebook-sivulle. Biopsi menestyi jälleen muutamalla joukkueella 
jopa alkukarsinnoista jatkoon. Jatkojen etkot järjestettiin yhdessä viime vuoden tapaan Bionerin kanssa 
Hermian saunalla. Tarjottavia oli salaatteja, patonkia, sipsiä, dippiä ja karkkia, jotka kustannettiin 
sisäänpääsyhinnalla 2 e/hlö. Ihmisiä oli noin 70-80 ja koko päivä oli menestys. Sauna oli lämpimänä, hanki 
ulkona kylmänä ja beer pong märkänä. 
26.2 järjestettiin jäsenistölle leffa- ja peli-ilta Markuksentorin kerhohuoneella. Paikalla oli nyyttärimeininki, 
eli ihmiset toivat pääasiassa sipsejä ja karkkeja yhteiseksi naposteltavaksi. Taksi-leffa oli kuiva. Paikalla oli 
noin 15 henkilöä ja leffan jälkeen pelailtiin lautapelejä. 
Maaliskuussa tapahtumia järjestettiin yhtälailla innokkaasti. Maaliskuu alkoi maittavasti 3.3 siipiexculla 
SpeakEasyssä, jonne oltiin onnistuttu neuvottelemaan edullisemmat hinnat, jotka sopivat nälkäisille 
opiskelijoille. Tapahtuma sopi myös vegaaneille, sillä SpeakEasyyn oltiin neuvoteltu myös vegaaninen 
vaihtoehto edullisemmin. Tapahtuma oli huippusuosittu, ja sitä toivottiin vuosittain jatkuvaksi tapahtumaksi. 
Kyseiselle tapahtumalle alettiin suunnittelemaan jo haalarimerkkiäkin. Kukapa ei haluaisi kanankoipea 
haalareihinsa. Jatkoina oli suunniteltu karaokea Happy Days-kapakassa, mutta kukaan ei ähkynsä takia 
innostunut laulamisesta. Ihmisiä oli siipeilemässä noin 25 henkilöä.  
9.3 Fukseille järjestettiin lukuvuoden tuutorointihuipennus eli Ryömijäiset. Teemana toimi The amazing 
Ryömijäiset ja ilta oli erittäin onnistunut. Jatkosaunana järjestettiin Pirkka 4 kattosaunalla ja osallistujia oli 
noin 20 + tuutorit. Biopsin juoksentelu ympäri Hervantaa herätti huomiota, sillä useampikin Biopsin 
neitonen sai mystisiä puheluita Otaniemen tuotantotalouden opiskelijoilta, jotka olivat exculla ja olisivat 
ilmeisesti kaivanneet naisseuraa.  
10.3 järjestettiin kevätkokous kerhiksellä, jossa paikalla oli noin 20 henkilöä. Biopsi tarjosi boolia ja 
kokouksen jälkeen järjestettiin Tekken-tournament, joka oli MEGAJEEZ (jeez x10^6). Lisäksi pelattiin beer 
pongia ja sanoitettiin uuteen laulukirjaan kolme uutta kappaletta (labra-aamu, seksitaudit ja viina-Pate)! 
Kyseiset hitit löytyvät uudesta vuosijuhla -Bioodista. 
24.3 Järjestettiin ensimmäisen kerran Biopsin historiassa avaruusilta Kaupin tähtitornilla! Paikalla oli 
Tampereen Ursan ammattilainen. Vierailun jälkeen katsottiin yhdessä Interstellar-elokuva. Tapahtuma oli 
erittäin tykätty ja osallistujia oli noin 15 henkilöä. Tapahtumaa markkinoitiin myös Bionerille, josta 
osallistujia oli 2. Tapahtumaa toivottiin myöhemmin uudelleen järjestettäväksi. 
29-30.3 Biopsi pakkasi itsensä Henen kyytiin, kun lähdettiin sankoin joukoin (20 hlö…) Helsinkiä 
valloittamaan excun merkeissä! Majoitus Otaniemen mökeissä (tyynyt ja peitteet olivat sangen epäilyttävän 
näköisiä…). Yritysvierailuja yhdessä Inkubion ja Helixin kanssa oli molempina päivinä, yhteensä 4 
kappaletta Rochella, Medisapiensilla ja seuraavana päivänä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella ja Blue 
print geneticsillä. Saapumispäivän iltana Otaniemen Inkubio järjesti excuilijoille sitsit, joissa ruoka oli liian 
hyvää ja juomaa liian vähän. Tunnelma oli kuitenkin katossa ja sitsien jälkeen meno jatkui Otaniemen 
ghetossa. Huhun mukaan silmäluomia painoi yritysvierailulla seuraavana päivänä ja jostain seinistä olisi 
kaikunut pieniä kuorsauksen köhinöitä. Kaiken kaikkiaan excu oli loistava, vaikka Hene ihmettelikin, miksi 
porukka oli niin selvin päin koko reissun hänen kyydissään. Hene selvisi ja lupautui kuskiksi 
myöhemminkin. 
Huhtikuu aloitettiin treenaamalla beer pongia Wappua varten. 7.4 Biopsi, Skilta ja Interaktio kisailivat 
toisiaan vastaan beer pong –turnauksessa Teekkarisaunalla. Joukkueita oli 32 kappaletta, joista Biopsille oli 
8 joukkuepaikkaa. Joukkueen osallistumismaksu oli 3e, jolla joukkue sai myös ikiomat beer pong –mukit. 
Myös palju ja sauna lämpenivät, ja beer pongin peluuta jatkettiin vielä kisojen jälkeen aamun pikkutunneille 



10 
 

asti. Biopsin paras joukkue sai skumppapullon palkinnoksi. Kaiken kaikkiaan ihmiset viihtyivät ja 
verkostoituivat uusiin ihmisiin sekä TTY:n että yliopiston puolelta.  
11.4 Biopsi Brings Booze (BBB vol2) suuntasi keulansa kohti Tallinnaa, tuota alhaisen alkoholiveron 
paratiisimaata. Reissulla hankittiin juomat Biopsin wappusitseille. 
Wappuviikko (/-viikot) pärähtivät käyntiin Colors-bileillä 19.4. Tapahtumavastaavat kokosivat 
Wappukalenterin Biopsille, johon laitettiin sekä tärkeimmät TTY:n että omat wapputapahtumat, joihin 
jäsenistö osallistui kiinnostuksensa mukaan. 
22.4 järjestettiin Biopsin legendaariset Wappusitsit teemalla Maajussit Oktoberfesteillä. Osallistujia oli noin 
40 henkilöä ja näillä sitseillä oli myös aveceita ja bionerejä muutama kappale edustamassa. Sitsit onnistuivat 
hienosti, ruoka oli tarpeeksi pahaa, ja juomaa ainakin riittävästi. Sitsit järjestettiin klubi57:ssa ja siellä 
juhlakansa viihtyi myöhään yöhön. Sitsit kustansivat 15e (holiton 12e), johon sisältyi sitsien lisäksi myös 
ikioma lasinen oluttuoppi. Teekkarin suusta kuultua: ”Koskaan oo ollut niin viinasilla sitseillä.” 
28.4. Järjestettiin Tampereella toista kertaa Särkän märkä. Tänä vuonna Biopsi sai 30 lippua, jotka menivät 
hetkessä. Jatkot olivat Unionissa tänäkin vuonna, jossa Kasmir johdatti yleisön kesätunnelmiin 
vadelmaveneellään. 
Päivän toipumisen jälkeen oli vuorossa Biopsin wappupicnic, joka järjestettin tällä kertaa (toivottavasti myös 
tulevaisuudessa) ihmisten keskuudessa Sorsapuistossa LATTE:n kanssa yhdessä. Järjestely oli erittäin 
toimiva nyt kun picnicit yhdistettiin, sillä aiemmin LATTE:n picnicillä ei ole ollut niin paljoa porukkaa. Tätä 
järjestelyä (sijainti ja yhdistäminen) toivottiin myös tuleville vuosille. LATTE tarjosi salaatteja ja Biopsi 
tarjosi skumppaa, simaa ja munkkeja. Edes pieni tihkusade ei lannistanut juhlakansaa vähääkään. Myös 
Biopsin pallogrilli kulki mukana ja lämmitti monta makkaraa. Biopsin sima oli tänä vuonna loistavaa ja se 
meni kuin kuumille kiville. Selkeästi ollut koulutuksesta hyötyä siman käymisprosesseja suunniteltaessa. 
Picnic keräsi yhteen noin 40 Biopsia nauttimaan Wappufiiliksestä. 
Toukokuussa lääkis tarjosi mahdolllisuutta hypätä heidän bussiinsa kohti Turkua (vaarallisen kuuloinen 
ehdotus..) ja Akateemista aurajokilaivatutkintoa. Biopsista lähti edustus matkaan ja säät suosivat jokikansaa.  
Toukokuussa myös oltiin haikeissa tunnelmissa, kun tuli aika sanoa hei hei (*heiluttaa kättään*) rakkaalle 
kerhiksellemme. Kerhiksen hautajaisbileet järjestettiin 26.5, jossa pukukoodina oli hautajaisiin sopiva 
pukeutuminen. Tunnelma sen sijaan ei ollut hautajaismainen vaan ennemminkin muistutti jotain aivan 
muuta. Erittäin toimiva kombo. Paikalle saapui vanhoja opiskelijoita, jotka jakoivat nuoremmalle 
sukupolvelle eeppisimmät kerhismuistonsa. Yhdessä täältä lähdettiin perinteiselle Kalevan pubirundille, 
jossa kierreltiin Kalevan pubeja (O_o). Osallistujia hautajaisissa oli noin 30, joista noin puolet lähti 
pubikierrokselle. 
Kesällä Biopsilaiset pitivät yhteyttä ja kesäkuntoa yllä muun muassa joka viikkoisen jalkapallon merkeissä 
Kiovan puistossa. Tarkoituksena oli järjestää myös perinteinen Biopsi goes mökki, mutta sopivaa mökkiä ja 
tarpeeksi innokkaita lähtijöitä aikataulujen puitteissa ei löytynyt. Kesän aikana Biopsin kerhohuone ja 
muutkin opiskelutilat siirtyivät uuteen Arvo-rakennukseen. 
Elokuussa uudet fuksit toivotettiin tervetulleiksi. 23.8 fukseille ja jäsenistölle yksikkö tarjosi saunaillan 
Kaupin kattosaunalla, jossa oli tarjottavana myös naposteltavaa. Ihmisiä oli noin 40-50. Ohjelmaa riitti joka 
lähtöön fuksiviikkojen ajan. 
Syyskuu aloitettiin heti ensimmäisenä päivänä toivottaen jäsenistö tervetulleeksi uuteen rakennukseen ja 
uudelle kerhikselle. Tarjolla oli boolia, joka maistui kaikille. Tapahtuma toimi myös yhteisenä etkoiluna 
jäsenistölle, joista jatkettiin kolmioille. Viimeistään tässä tapahtumassa fuksit näkivät runsaasti myös 
vanhempia opiskelijoita. Osallistujia oli runsaasti ja kerhohuoneen lisäksi ihmiset levittäytyivät yhteiseen 
oleskelutilaan kerhiksen viereen. 
Syyskuu oli tapahtumatäyteinen, kuten koulunaloituksen kuuluukin. Syyskuussa oli muun muassa Bionerin 
järjestämä namiappro, johon Biopsi osallistui tänä vuonna pääasiassa vanhempien opiskelijoiden voimin, 
sillä joku (murr) oli päättänyt järjestää fukseille suunnatun kaupunkisuunnistuksen samana päivänä. 
Namiapproon Biopsi sai taas lippuja n.30 kpl vaivanpalkkana nakkeilusta. Osallistujia kumpaankin 
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tapahtumaan oli mukavasti ja fuksit tykkäsivät kaupunkisuunnistuksesta kovasti. Tänä vuonna ei fuksien 
suoritus valitettavasti yltänyt palkintopallille, mutta meininki oli silti 6/5. 
Syykuun puolivälissä järjestettiin myös ensimmäistä kertaa SporttiAppro, jossa päästiin kokeilemaan 
erilaisia urheilulajeja ympäri Tampereen keskustaa ja lopuksi sai vielä omakseen oman ”terveyskassin”. 
Biopsi sai tapahtumaan Boomilta noin 20 lippua.  
Syyskuun lopussa leivottiin taas uusista fukseista true-Biopseja fuksiaisissa. Paikkana ja ohjelmana vanha 
tuttu. Fuksit viihtyivät ja vanhempiakin Biopseja oli paikan päällä seuraamassa menoa. 
Lokakuussa järjestettiin taas Hämeenkadun appro, jonne Biopsi onnistui uudesta 
lippujenhankintasysteemistä huolimatta haalimaan lippuja. Lippuja tuli jäsenistölle jakoon 30 kpl 
Ravintolamaailman jatkoilla ja Bricksiin 18 kpl.  
Lokakuussa järjestettiin myös Biopsin historian yhdet kaikkien aikojen hienoimmista sitseistä yhdessä 
lääkiksen ja Saluksen kanssa Amos-klubilla. Harry Potter ja kirottu kauppi –sitsit vetivät noin 80 ihmistä 
(sis. nakkilaiset) Tylypahkan uumeniin nauttimaan kultapikareista leijuvien kynttilöiden tunnelmallisessa 
loisteessa. Harvoin sitseillä on näkynyt yhtä paljon panostusta pukeutumiseen tai yhteenkuuluvaa tunnetta eri 
ainejärjestöjen välillä. Koristeet oli mietitty pöytämenuista, leikkihämähäkeistä ja tupien mukaisesti 
värjätyistä vesistä lähtien alusta loppuun. Toastmasterit jopa ristivät perinteiset tuvat uusin nimin 
välttääkseen true Potter-fanien mielenpahoituksen ”väärän” tupavalinnan takia. Ennen sitsejä suoritettiinkin 
jako tupiin lajitteluhatulla. Sitseiltä velhot suuntasivat luutansa kohti kolmioita. Sitsit kustansivat 15/13e, 
johon kuului lisäksi super magea haalarimerkki.  
20.10 järjestettiin perinteinen Biopsin 3x2=6 –linja. Kierretyt pubit olivat: Aikalisä, Pub Goljat, Kultainen 
Apina, Herwood, Musta Pekka, Ville ja Vilja. Osallistujia noin 40 ja tapahtuma onnistui mahtavasti! Suuren 
osallistujamäärän johdosta porukka jaettiin kahteen ryhmään. Happy daysin piti olla yhtenä kierrettävistä 
pubeista, mutta harmiksemme sen tie oli tullut päätökseen ennen kuin se oli ehtinyt kunnolla alkaakaan. 
Viimeisestä pubista jatkoille osa lähti Bar Passioniin. 
Marraskuussa rakas ainejärjestömme Biopsi juhli 15. olemassaolon vuottaan. Juhlahumu kesti kokonaisen 
viikon verran. Vuosijulaviikko vihittiin käyntiin 7.11 Domus-klubilla, jossa puheenjohtajamme piti puheen, 
kilisteltiin ja harjoiteltiin paritansseja lauantaita varten. Tiistaina 8.11 oli vuorossa vuosijuhla-excu 
Ovumialle, joka keräsi niin paljon innostusta, että vuosijuhlien jälkeen järjestettiin toinenkin vierailu. 
Keskiviikkona 9.11 järjestettiin vuosijuhlasitsit Amos-klubilla teemalla Born to be Wild! Biopsin lisäksi 
oman vuosijuhla-avecinsa sai ottaa mukaan tutustumaan porukkaan jo ennen itse juhlia (kuten sai myös 
tanssiharjoituksiin maanantaina). Osallistujia sitseillä oli noin 45 ja sitsien jälkeen iltaa jatkettiin saunomalla 
ja tanssimalla Amoksen tiloissa. Tarjolla oli myös boolia, jonka villiäkin villimpi Tarzan oli käynyt 
hakemassa Itämeren takaisesta viidakosta. Torstaina 10.11 järjestettiin siipibuffet, jossa väsyneet sitsaajat (ja 
muutkin) saivat mahansa täyteen Siipiweikkojen maukkaita siipiä edullisin hinnoin. Siipiä meni melkein 500 
kappaletta Biopsin suihin. Perjantaina 11.11 järjestettiin ensimmäistä kertaa myös Alumnisitsit jo 
valmistuneille Biopseille teemalla Alumni tai Alumiini. Sitsit saivat hurjasti kiitosta, sillä vastaavanlaista 
tapahtumaa/kokoontumista alumneille ei oltu ennen järjestetty. Sitseillä saatiin muun muassa kuulla 
kiehtovia tarinoita Biopsin lilojen haalareiden värin sopimisesta, labralaulun legendaaristen henkilöiden 
kouluvuosista ja alkuperäisen Bioodin painattamisesta. Sitseillä myös järjestettiin minimuotoiset fuksiaiset, 
joissa jo valmistunut Biopsi, joka oli epäonnekseen missannut fuksiaisensa, kastettiin vihdoin Biopsin 
jäseneksi. Alumnit eivät millään olisi halunneet lähteä Pormestarin tilan hulppeilta tiluksilta, vaan jatkoivat 
laulamista vielä ”valomerkinkin” antamisen jälkeen. Yhdessä alumnit viimein suuntasivat hoippuvat 
askeleensa läheiseen kapakkaan vanhoja hyviä aikoja muistelemaan. Osallistuvia alumneja oli 31 kappaletta 
ja sitsit kustansivat 30 euroa. Sitsimenu oli ravintolatasoinen ja tilat nykyaikaiset ja modernit. 
12.11.2016 Oli The Day Biopsin historiassa. Vuosijuhlat onnistuivat täydellisesti alusta loppuun niin 
pääjuhlasta Viidepalatsissa aina Ilveksen jatkoilta aina Sorin saunalle jatkojen jatkoille asti. Vuosijuhlatiimi 
järjesti kaiken mallikkaasti alusta loppuun asti ja juhlapäivänä sekä silliksellä nakkilaiset avustivat 
järjestelyissä. Myös itsetietoisten teekkareiden suusta tuli kuultua, että juhlat olivat yhdet hienoimmista, 
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missä he olivat ikinä olleet. Myös silliaaminainen 13.11 onnistui hienosti ja paikkana toiminut Tampereen 
portti oli tilana hulppea. Teekkareiden suusta kuultua: ”Tää infinite-skumppa on kyl loistavaa”, kun he 
yksinä ainoina sitä kiskoivat. Osallistujia vuosijuhlilla oli kunnioitettavat yli 120 vierasta ja silliksellä tästä 
noin vähän alle puolet. 
16.11 Kaupissa vietettiin pikkujouluja, joissa tarjolla oli joulupukkia, torttuja, pipareita ja glögiä. 
Lääkisläiset pelkäsivät joulupukkia eivätkä uskaltautuneet syliin. 
Illalla järjestettiin Teekkarisaunalla Biopsin yritystiimin, Bionerin ja Pollexin voimin biosauna, jossa 
vierailevana yrityksenä oli Modulight. Ensi kesänä heillä ei ainakaan ole puutetta hakijoista. Esityksen 
jälkeen TTY:n professori Timo Allinniemi opasti työnhaussa ja CV:n rakentamisessa. Ilta jatkui saunomisen 
ja hengailun merkeissä. Tarjolla oli muun muassa erilaisia salaatteja ja piiraita. Ihmisiä oli taas mukavasti 
saunan täydeltä paikalla. 
24.11 järjestettiin kerhiksellä jäsenistölle viini-juustoilta, joka keräsi paikalle 22 henkilöä! Viinejä oli neljä 
kappaletta ja juustoja hyvin montaa eri sorttia maisteltavaksi. Lisäksi tarjolla glögiä, suolakeksejä sekä 
pipareita. Jokaiselta kerättiin kustannukseksi viiden euron kolehti. Porukka jatkoi iltaa Passioniin. Ilta oli 
erittäin tykätty ja onnistunut. Viinivalinnoissa auttoi Alkon ammattilainen. 
Joulukuu startattiin Itämerellä luonnontieteilijöiden pikkujouluristeilyn merkeissä 1-2.12.2016. Kuskina oli 
tuttavallisesti Hene OY, mutta Henen kätyri (Henkka) ajoi bussia. 50-paikkainen bussi oli täpötäynnä ja 
kaikki Biopsin hytit saatiin täyteen. Myös yksi hytti täyttyi ensihoitajista (huom, älkää sekoittako 
sairaanhoitajiin!). Seuraavana iltana risteilystä bussi saattoi olla muutamaa desibeliä hiljaisempi.. 
Molemmilla reissuilla tehtiin pysähdykset tutussa paikassa Auran ABC:llä. Tämän lisäksi Biopsi tarjosi 
jäsenilleen pienimuotoisia virvokkeita bussimatkalla. 
 
Vuoden viimeinen tapahtuma oli perinteisesti Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut, jotka järjestettiin 8.12 
Ratinan kattosaunalla. Tapahtumassa valittiin uusi hallitus syksyn yleiskokouksessa ja tarjolla oli 90 kpl 
joulutorttuja, yli puoli kiloa pipareita ja glögiä tuli keiteltyä niin monta termarillista että laskuissa mentiin 
sekaisin. Vuosijuhlilta jääneet ’lisämausteet’ käytettiin glögiin. Paikalla oli myös joulupukki, jonka syliin 
kaikki lahjaa himoavat uskalsivat. Iltaa jatkettiin Ilonaan haalaribileisiin. 
Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 oli tapahtumien osalta erittäin kiireinen, mutta super onnistunut. Ainoa 
parannusehdotus seuraavalle hallitukselle on toimivan tapahtumatiimin kokoaminen, jossa olisi enemmän 
kuin 2 henkilöä. Vastaavat muistuttavat myös ensi vuoden uusia tapahtumavastaavia, että kannattaa olla 
hyvissä ajoin liikkeellä kaikkien tilojen varaamisen suhteen. Esim. Wappusitsitila tulisi varata jo maaliskuun 
alussa wappuviikolle (ei wapputapahtumien kanssa päällekäin!), ja mahdolliset muut sitsitilat syksylle jo heti 
koulun alettua VIIMEISTÄÄN. Myös BBB saunatila pitää varata hyvissä ajoin. 
Tämän lisäksi, vuoden alussa hallitus järjesti tapaamisen ystäväainejärjestömme Bionerin kanssa jotta uudet 
2016 hallitukset tulivat tutuiksi molemmille. Tämä hallitustapaaminen oli TTY:llä 12.2. Yhteinen hallitusilta 
järjestettiin myös Amos-klubilla lääkisläisten ja terveystieteilijöiden kanssa uuden naapurisuhteen kunniaksi 
21.3. 22.3 kyseisten ainejärjestöjen hallitukset myös mittelöivät toisiaan vastaan Megazonessa, jonka jälkeen 
oli tarjottavia ja hengailua tarjolla Megazonen VIP-tiloissa. 
Biopsilta lisäksi ollut edustus paikalla sekä Saluksen ensimmäisillä järjestetyillä vuosijuhlilla (1.4.2016), 
Bionerin vuosijuhlasitseillä (1.10.-16) ja lääkiksen 44. Vuosijuhlilla (29.10.-16). Vastaavasti heiltä oli myös 
Biopsin vuosijuhlilla edustus paikalla. 
Näiden ”virallisten” tapahtumien lisäksi Biopsilla on ollut yhteisiä etkoja (alkoholilla tai ilman) muun 
muassa Biopsin kerhohuoneella tai yhteisesti jonkun luona. 
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Liikunta 

Biopsin liikunta-aktiivisuutta pyrittiin edistämään ja kaikenlaisia liikuntatapahtumia järjestettiin vuonna 
2016. Monet tapahtumat olivat biopsilaisten suosiossa. Tapahtumien järjestämisessä onnistuttiin hyvin 
huomioimaan opiskelijoiden rajalliset resurssit käytettävän pääoman suhteen ja niiden järjestäminen 
hoidettiin siten, että tapahtumiin osallistuminen oli jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman edullista. 
Bioneerien kanssa tehtiin yhteistyötä monien liikuntatapahtumien järjestämisessä, mikä oli todella hyvä asia. 
Biopsin liikunta-asioita hoiti kaksi liikuntavastaavaa. 

Biopsin oma liikuntavuoro pidettiin kevätkauden klo 16-18 ja syyskauden klo 18-19 keskiviikkoisin 
Atalpassa. Vuorolla pelattiin pääasiassa sählyä. Osanotto oli melko vaihtelevaa. Osa toivoi sählyn lisäksi 
muitakin lajeja vuorolle. Tämän johdosta perustettiin Osallistujat.comiin Biopsille oma tili, jossa joukkueen 
nimi on BioRe liikunta ja salasana 12345. Palvelussa käyttäjä saa ehdottaa joka keskiviikon vuorolle 
haluamaansa liikuntalajia sekä näkee, ketkä muut ovat tulossa vuorolle. Lisäksi tämä parantaa 
liikuntavuoroista tiedottamista, sillä vuoroista, joille käyttäjä on merkinnyt osallistuvansa, tulee 
sähköpostimuistutus. Osallistujat.comin tili on edelleen toiminnassa, mutta ei kovin aktiivisessa käytössä. 

Tammikuussa 27.1. käytiin kokeilemassa soutuspinningiä Tacon soutajien soutukeskuksessa. Tapahtuma sai 
hyvää palautetta osallistujilta. Helmikuussa 2.2.2016 järjestettiin toisena vuotena peräkkäin Biopsin, Skillan 
ja Bioneerien välinen kyykkäturnaus. Turnauksessa miteltiin rennossa hengessä valmistautuen samalla 
tuleviin akateemisen kyykän MM-kisoihin. Tapahtuma sai suuren suosion ja siihen osallistui useita Biopsin 
joukkueita.  

Biopsi ja Bioneeri järjestivät yhteisen avantouintiretken 11.2.2016 Kaukajärven avantosaunalle. Tapahtuma 
sai hyvän suosion, sillä siihen osallistui 15 biopsilaista ja 5 bioneeria. 

Akateemisen kyykän MM-kisat oteltiin 13.2.2016 Hervannassa TTY:n ympäristössä. Biopsilla oli kisoissa 
yksi virallinen joukkue sekä useampia epävirallisia joukkueita. Biopsin joukkueista parhaiten sijoittui 
Myllyhammasta kolottaa, joka oli 512 joukkueen yleisessä sarjassa sijalla 38. 

Kesällä pelattiin viikoittain jalkapalloa Kiovan puistossa. 

Syyskuun alussa fukseille pidettiin liikuntapäivä Sorsapuistossa, jossa tuutorit opastivat fuksit kyykän 
saloihin ja myös katukorista pelattiin viereisellä kentällä. Biopsi osallistui 30 osallistujan voimin 
SporttiApproon 15.9. Tapahtumassa pääsi sporttipassilla kokeilemaan erilaisia mielenkiintoisia lajeja ympäri 
Tamperetta. 

Biopsi ja Bioner järjestivät jäsenistölleen yhteisen 16 kilometrin syysretken Hervannan eteläpuoleiseen 
maastoon 17.9. Tapahtumassa järjestettiin erilliset kävely- ja pyöräilyryhmät niin, että ryhmät olivat suurin 
piirtein samaan aikaan perillä Vähä-Riutan laavulla. Laavulla paistettiin makkaraa ja rohkeimmat 
uskaltautuivat uimaan laavun viereiseen järveen. Tapahtuma sai hyvää palautetta osallistujilta. Siihen 
osallistui noin 6 biopsilaista ja 10 bioneeria. 

Syyskyyssa hankittiin yhdessä TLK:n ja Saluksen kanssa yhteinen pingispöytä Arvolle yhteisiin aulatiloihin. 
Lokakuussa 2.11. järjestettiin jäsenistölle edullinen ja etukäteen toivottu boulderointitapahtuma Tampereen 
Kiipeilykeskuksessa. Bioneerien kanssa käytiin yhteisellä Bollywood-tanssitunnilla 22.11. kokeilemassa 
Bollywoodin alkeita. 
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Ympäristö 

Biopsi pyrki tavoitteidensa mukaisesti huomioimaan ympäristön kaikessa toiminnassaan vuonna 2016. 
Biopsilaisia tiedotettiin ja muistutettiin sähköpostilla ympäristön huomioimisesta. Muistutettiin, minkälaisilla 
pienillä päivittäisillä valinnoilla voisi säästää energiaa, ympäristöä ja samalla omaa kukkaroa ja että pienillä 
teoilla on yhdessä suuri vaikutus. Biopsin jätteet lajiteltiin eri jätelajien mukaan. Pyrittiin kierrättämään 
kaikki kierrätettävissä oleva materiaali. Kierrätykseen panostetaan jatkossakin. 

Kerhiksellä vietettiin 24.10. – 30.10. Reilun Kaupan viikkoa. Tällöin kerhohuoneella oli ständi, jossa oli 
useita Reilun kaupan tuotteita maisteltaviksi ja julisteita, joissa oli paljon tietoa Reilun Kaupan toiminnasta. 
Ständiltä sai myös itselleen Reilu Kauppa -aiheisia haalarimerkkejä ja postikortteja. Lisäksi kerhohuoneelle 
tilattiin iso pahvibanaani, joka kertoi mm. tavallisen ja Reilun Kaupan banaanien eroista. Järjestetty viikko 
sai hyvää palautetta jäsenistöltä. 

Hyvinvointi 

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

Edellisvuosilta saamamme palautteen perusteella meillä oli parannettavaa tiedotuksessa, minkä 
muutimmekin täksi vuodeksi kootuksi ”Viikkotiedotteeksi” johon kaikki ajankohtaisimmat asiat 
koottiin. Tiedotteeseen koottiin kunkin tiimin keräämät, mielenkiintoiset, tulevaa viikkoa koskevat 
asiat ja tiedote postitettiin sähköpostitse jäsenlistalle. Saamamme palautteen perusteella kokeilu oli 
toivottu ja erittäin onnistunut niin ulkomuodoltaan kuin toimivuudeltaan. Kaikki kunnia tästä 
kuuluu Kaisa Tornberg:lle, joka laati meille tämän tiedotepohjan ja oli idean äiti. Tiedote kuitenkin 
lähetettiin viikoittain puheenjohtajan sähköpostin kautta.  

Muutoin jäsenistön tiedotusta hoidettiin erilaisten tarkoitusta varten perustettujen WhatsApp®- 
ryhmien sekä Facebook®:n avulla. Aika ajoin myös jokunen tapahtumistamme napattu kuva päätyi 
koristamaan Biopsille perustetun Instagram-tilin seinää.  

 


