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Biopsi ry:n 16. toimintakausi sujui kansainväliseen toimintaan ja ulkosuhteisiin 
painottuen. Vuoden isoja teemoja koulutuspolitiikassa olivat Tampere3 ja sen 
mukanaan tuoma tutkintojen yhdistyminen TTY:n biolääketieteellisen tekniikan 
kanssa sekä toisaalta MED:n sisäinen uudistus, jossa bioteknologian ja lääketieteen 
fukseille tulee ensi lukuvuonna kolme yhteistä opintojaksoa ensimmäiselle vuodelle. 
Pitkästä aikaa toteutettu ja kauan odotettu ulkomaan excursio Skotlantiin oli huikea 
saavutus ainejärjestöltämme, samoin toivottavasti vuosittaiseksi perinteeksi 
muodostuvat vuosijuhlasitsit. Kaikkiaan vuosi 2017 kului jälleen nopeasti 
työskennellessä ihanien ja motivoituneiden ihmisten rinnalla. Biopsi on pieni 
ainejärjestö varustettuna mahtavalla yhteishengellä ja upealla energialla, kiitän 
kuluneista hallitusvuosista ja jään innolla ja luottamuksella seuraamaan järjestömme 
kehitystä uusien tekijöiden käsissä. 

Anniina Mertaniemi 
Puheenjohtaja 
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Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallitus 2017 

Anniina Mertaniemi, Puheenjohtaja, Ulkosuhdevastaava 

Elina Lumppio, Varapuheenjohtaja, Yrityssuhdevastaava, Tasa-arvovastaava 

Enni Makkonen, Sihteeri 

Jenni Partinen, Rahastonhoitaja, Sähköpostivastaava 

Satu Jäntti, Tuutorvastaava, Tapahtumavastaava 

Anniina Finni, Koulutuspoliittinen vastaava, Sosiaalipoliittinen vastaava, 
Tapahtumavastaava 

Laura Saarimäki, Excursiovastaava, KV-vastaava, Ympäristövastaava 

Venla Kiminki, Blogi- tiedotus- ja somevastaava, KV-vastaava 

Laura Kaleva, Kahvitusvastaava 

Jaakko Saari, Isäntä, Kerhisvastaava, Kioski- ja hankintavastaava 

Lauri Kananen, www-vastaava, tenttiarkistovastaava, LinkedIn-vastaava 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 2017: 

Anni Kivinen, Tuutorvastaava, Rahastonhoitajan assistentti 

Kaisa Tornberg, Yrityssuhdevastaava, Hyvinvointivastaava 

Emma Kaijanen, Kulttuurivastaava, Excursiovastaava 

Annika Ahtiainen, emäntä 

Robert Perttilä, Liikuntavastaava 

Opiskelijaedustus 

Opiskelijaedustajat Biopsilta löytyivät kaudella 2017 tiedekuntaneuvostosta, 
tiedekunnan opettamisen kehittämistoimikunnasta, OPS-toimikunnasta, 
bioteknologian ohjausryhmästä (yhdessä TTY:n bioteknologian kanssa), lääketieteen 
tutkinto-ohjelman kanssa yhdistettävien kurssien suunnitteluryhmistä (3 kpl), 
opintopalvelujen itsearviointiryhmässä, kurssipalautetyöryhmästä sekä avoimien 
virkojen valmisteluryhmistä (esim. tenure track).  

Koulutuspolitiikka 

Kopo-sektorilla vuoden jatkettiin 2016 tapaan tarkasti T3:n moninaisten vaiheiden 
etenemisen seuraamista. Kopo tiedotti jäsenistöä T3:sta ja muista ajankohtaisista 
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aiheista viikkotiedotteessa ja sähköpostilla, mutta koulutuspolitiikan teemoista 
keskusteltiin Kopon aloitteesta myös Biopsin Facebook ryhmässä. 

Biopsin Kopo-vastaava pääsi myös tapaamaan muita kopo-toimijoita ja osallistui 
erilaisiin T3-aiheisiin työpajoihin ja tapahtumiin, kuten ihanaan, uuteen Kopo-
konferenssiin. Bioteknologian opiskelijat ja opetushenkilökunta kohtasivat jälleen 
School-kahveilla, joissa keskusteltiin muun muassa kurssien opinto-ohjelman 
tiedotuksen puutteista. Biopsin Kopo nimitettiin myös muutaman vuoden tauon 
jälkeen uudelleen opiskelijaedustajaksi bioteknologian palautetyöryhmään, jossa 
käsitellään periodin aikana tullut kurssipalaute. Syksyn palautteista Kopo koosti 
jäsenistölle tiedotuksen sekä parannusehdotuksia tuleviin palautteenantoihin. 

Biopsin Kopo toimi opiskelijajäsenenä TTY:n sekä TAY:n yhteisessä bioteknologian 
koulutuksen ohjausryhmässä. Ryhmä tapasi noin kerran kuussa ja työn alla oli muun 
muassa viimeisimpänä esitys yhteisestä tutkinto-ohjelmasta TTY:n biolääketieteen 
tekniikan kanssa. Lisäksi Kopo kommentoi Biopsin näkökulmasta T3:n 
tiedekuntarakenne-esityksiä loppuvuodesta. 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikassa jäsenistön kanssa seurattiin vuonna 2017 muun muassa 
opiskelijoiden siirtymistä yleisen asumistuen piiriin. Kuntapolitiikassa pinnalla olivat 
kevään 2017 kuntavaalit. Biopsin sosiaalipoliittinen vastaava tiedotti tuttuun tapaan 
ajankohtaisista aiheista sähköpostitse, viikkotiedotteessa Sopo-osuudessa, sekä 
Biopsi ry:n facebook-ryhmässä.  

Yritysyhteistyö 

Yritysasioiden osalta vuosi käynnistyi 3.2. järjestetyillä Yritysaamukahveilla, jotka 
lanseerattiin vuonna 2016. Tilaisuus järjestettiin tutulla kaavalla HealthHUBin kanssa 
Finn-Medi 1:ssä heidän tiloissaan. Aamukahveilla kaksi bioalan yritystä, BioNavis ja FIT 
Biotech, esittelivät toimintaansa ja työllistymis- sekä harjoitteluvaihtoehtoja 
opiskelijoille. Noin kolmenkymmenen hengen tilaisuuteen kutsuttiin tuttuun tapaan 
myös TTY:ltä Bionereja ja Pollexlaisia. HealthHUB hoiti tilaisuuden kahvitukset ja 
opiskelijoiden ilmoittautumisen.  

Yritysyhteistyötä oli myös vuosijuhlasponsoroinnin muodossa, kts kohta 
"Varainhankinta".  

Supersuosittu Biosauna järjestettiin taas tuttuun tapaan yhteistyössä Bionerin ja 
Pollexin kanssa. Saunan ovet aukesivat klo 17 ja ohjelma alkoi klo 18. 
Osallistujayrityksiä olivat Blueprint Genetics, Modulight sekä Genevia, joista 
Modulightilla ja Genevialla oli esiintyjiä Biopsin opiskelijoista. Genevian pyynnöstä 
saunan perinteisen jälkiohjelman, bändin, korvasi tänä vuonna suosittu Herwantapeli. 
Biopsi vastasi jälleen kerran tapahtumassa ruoanlaitosta ja sen suunnittelusta. 
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Päävastuu suunnittelusta ja kokouksiin osallistumisesta Biopsin ja Yritystiimin osalta 
oli Kaisalla ja Elinalla. Kaisa ja Elina kävivät tapahtuma-aamuna ostamassa 
ruokatarpeet Prismasta, ja ruokaa laitettiin aamusta neljään asti TTY:n tupakeittiössä. 
Ruokanakissa oli yhteensä porrastetusti noin 7 henkilöä. Elinan vatsahaavan 
ehkäisemiseksi ruokailukonseptia selkeytetään ja yksinkertaistetaan ensi vuodeksi. 
Saunasta saatiin ensimmäistä kertaa historiassa myös voittoa jopa kymmeniä euroja.  

Loimu-yhteistyö 

Biopsilla oli vuonna 2017 Loimun paikallisjaosto LATTE:n hallituksessa kolme 
opiskelijajäsentä, Elina Lumppio, Sofia Randelin ja Anni Maijala. Elina oli myös Biopsin 
hallituksen jäsen ja Anni edusti Tamperetta Loimun Suomen opiskelijavaliokunnassa 
LUOVAssa. Sofia toimi aktiivisesti LATTE:n hallituksessa vain kevään, sillä hän lähti 
syksyllä vaihtoon Skotlantiin.  

Maaliskuussa Helsingissä järjestettiin kaksipäiväiset ChemBio-messut. Biopsi ja LATTE 
järjestivät yhteistyössä messumatkan keskiviikkona 29.3. Elinan organisoimana. Tämä 
matka korvasi keväälle kaavaillun yritysexcun. Matka oli LATTEn ja Biopsin jäsenille 
ilmainen. Mukaan kutsuttiin myös Bioner ja Pollex, mutta päällekkäisten menojen 
takia matkaan lähdettin vain omalla porukalla 25 hengen voimin. Bussilasku jaettiin 
suhteessa osallistujien määrään Biopsin ja LATTEn kesken. Tällä reissulla Hene oy:n 
Hene sai myös legendaarisen ”Biopsin luottokuski”-mukin lahjaksi meiltä.  

LATTE piti leffaillan 26.9. Arvolla kerhisten välisessä yhteistilassa. Facebook-
äänestyksellä katsottavaksi elokuvaksi valittiin La La Land, ja LATTE sponssasi 
leffamätöt. Osallistujia oli yhteensä 25, joista iso osa oli uusia fukseja.  

26.10. Loimun alajaosto LBL (Lääke- ja bioalan yritysten luonnontietelijät) järjesti 
Finlaysonin palatsilla iltaseminaarin, jossa esittäytyivät mm. Regea, FICAM ja Genevia. 
Tapahtumakutsu tuli LATTEn jäsenille, mutta tapahtumaa markkinoitiin myös muille 
biopsilaisille. Tapahtuma osui harmillisesti samalle päivälle kuin MED:n Research Day, 
mutta Elina ja Anni edustivat Tamperetta tapahtumassa.  

Hankinnat ja palvelut 

Edellisten vuosien tavalla kerhohuoneen kioski on ollut toiminnassa koko vuoden, 
entistä laajemmalla ja terveellisempiä vaihtoehtoja sisältävällä tarjonnalla. Jäsenistöä 
on kuunneltu aktiivisesti kioskin tuotteita hankittaessa, josta onkin saatu paljon hyvää 
palautetta ja kiitosta. Kerhiksen kioski toimi erinomaisesti myös kesällä, sillä useat 
opiskelijamme työllistyivät Arvon tutkimusryhmiin, mukaan lukien 
hankitavastaavamme. Syksyllä 2017 kahvin- ja teen juonti kerhiksellä muutettiin 
Biopsin jäsenistölle ilmaiseksi pienen jäsenmaksun noston myötä, mikä sai hyvää 
palautetta jäsenistöltä.  
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Vuoden 2017 hankinnat painottuivat tuttuun tapaan tapahtumakuluihin, kerhiksen 
kahvitarjoiluihin sekä kioskin ylläpitoon. Kerhohuoneellemme ostettiin naulakko, 
tyylikäs pulloroskis sekä viherkasvi, joka (toisin kuin TLK:n rahapuu naapurissa) voi 
erittäin hyvin. Lisäksi vuonna 2017 aloitettiin ensin Biopsin logon sisältävien 
aamutakkien hankintaselvitykset, joista tulikin sitten aamutakkien hieman liian 
korkean hinnan vuoksi paitojen ja hupparien hankinnan esityöt. 

Varainkeruu 

Sponsorit 

Vuosijuhlasponsorit 

Biopsin vuosijuhlat järjestettiin ensimmäistä kertaa sitseinä. Yrityksille tarjotut 
sponssipaketit uudelleenhinnoiteltiin edullisemmiksi viime vuoden 
juhlavuosipaketteihin nähden. Isommassa paketissa myytiin edelleen myös fuksien 
haalarimainospaikkaa. Sponsoreiksi lähtivät Orion, Fimlab, Immuno Diagnostic ja 
Thermo Fischer. Sponsorituloja saatiin 1600 EUR. Sponsoreiden kerääminen oli viime 
vuoteen nähden erittäin sujuvaa ja helppoa, koska taustakontaktoinnit ja listojen 
keruut oli tehty pitkälti jo vuonna 2016.  

Haalarisponsorit 

Perinteisesti sponsorituloja järjestöllemme hankittiin vuonna 2017 runsaasti myös 
fuksien haalareihin myytävien mainospaikkojen avulla. Fukseista heti ensimmäisenä 
päivänä valitut haalarivastaavat organisoivat ja järjestivät yritysten kontaktoinnin 
yhdessä yrityssuhdevastaavamme Elinan kanssa ja jälleen kerran sponsorituloja 
saatiin kerättyä enemmän, kun mitä haalareiden hankkimiseen kului. Ylimääräinen 
raha saatiin tuttuun tapaan koko järjestön yhteiseen toimintaan, mutta edellisistä 
vuosista poiketen haalarisponsorituloista käytettiin osa myös fuksien vuosikurssin 
omaan haalarimerkkiin. 

Biopsin kahvitustoiminta 

Aiempien vuosien tapaan yhtenä Biopsin varainkeruumuodoista teimme 
säännöllisesti järjestön voimin kollokvio- ja seminaarikahvituksia, joiden lisäksi 
kahvitimme myös muita laitoksen tapahtumia Arvolla. Näitä olivat mm. School-kahvit 
ja valmistuneiden juhla. Edellä mainittujen lisäksi Biopsilta tilattiin myös Journal Club 
–kahvituksia tiedekunnassa toimivien tutkimusryhmien toimesta. Lisäksi kahvitimme 
tarvittaessa tutkimusryhmien kokouksia. 

Vielä keväällä kahvitusten toteuttaminen jäi pääasiassa kahvitusvastaavan ja 
muutaman apukäden kontolle, mutta syksyn aikana asiaan kiinnitettiin enemmän 
huomiota, palkkiojärjestelmä uudistettiin ja jäsenistöä saatiin näillä keinoilla 
osallistumaan kahvituksiin aktiivisemmin. Kahvitustoiminta on Biopsille erittäin 
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tuottoisa varainkeruumuoto, jolla mahdollistetaan runsas ja edullinen 
tapahtumatarjonta jäsenistölle. 

Blogi 

Biopsin ylläpitämänä toimii edelleenkin vuonna 2014 perustettu bioteknologia.info -
blogi, jonka pyrkimys on kansantajuistaa bioteknologiaa alana sekä toimittaa 
mielenkiintoisia uutisia lukijoille. Blogin tavoitteena on myös lisätä kommunikointia 
opiskelijoiden ja työelämän välillä sekä tarjota tietoa alasta kaikille siitä kiinnostuneille 
sekä mahdollisesti uusille opiskelijoille. Blogia voidaan hyödyntää myös erilaisissa 
yritysyhteistyön muodoissa, joka ei ole mahdollista yliopiston palvelimella toimivan 
verkkosivumme kautta. Ihana tiedekuntamme on tukenut blogia sen takkuisesta 
alusta ja hakkeroinnista huolimatta vuosittain, jonka lisäksi blogista on 
tulevaisuudessa mahdollista varmastikin saada jonkin verran mainostuloja. 

Viestintä 

Kaudella 2017 sekä hallituksen sisäiseen että koko järjestön väliseen viestintään 
yritettiin kiinnittää erityistä huomiota. Onnistuneen viestinnän yhtenä välineenä 
jatkettiin hyväksi todettua Biopsin viikkotiedotetta, johon jokaisen vastuualueen 
vastaava (tapahtumat, sopo, kopo) kasasivat alueensa ajankohtaisia asioita, uutisia ja 
tapahtumia niin suomeksi kuin englanniksikin. Viikkotiedotetta työstettiin yhdessä 
Dropboxissa, josta viestintävastaava lähetti sen koko jäsenistölle aina viikon alussa.  

Koulutuspoliittinen vastaava viesti asioista pitkin vuotta viikkotiedotteen ja 
facebookin avulla, mutta lisäksi Anniina-kopo teki vuoden lopussa hienon koonnin 
vuodenvaihteen polttavista puheenaiheista mukaan lukien T3, uusi yhteinen tutkinto-
ohjelma biolääketieteellisen tekniikan kanssa sekä yhteiset opintojaksot lääkiksen 
tulevien fuksien kanssa. 

Biopsi viestii sähköpostin lisäksi aktiivisesti myös kerhiksen ilmoitustaululla, jossa on 
varattuna tilaa sopo-, kopo- ja tapahtumatiedotukseen, mutta sen lisäksi tilaa yleiseen 
piirtelyyn, kysymyksiin ja viesteihin puolin ja toisin. Biopsilla on käytössään myös 
aktiivinen Facebook-ryhmä jäsenistölle sekä Facebook-sivu tiedotukseen, joiden 
lisäksi meiltä löytyvät Instagram, blogi, nettisivut ja LinkedIn. Viestinnässä ollaan jo 
pitkään tasapainoiltu riittävän tiedotuksen ja jäätävän spämmin hiuksen hienossa 
välimaastossa, mutta mielestämme tasapaino tässäkin asiassa ollaan vähitellen 
saavutettu. 

Tuutorointi  
Vuonna 2017 tutkinto-ohjelmassamme aloitti poikkeuksellisen paljon opiskelijoita. 
Paikan saaneita ja vastaanottaneita kandidaattiohjelmaan oli 32, ja maisterivaiheen 
uusia opiskelijoita 8.  Fuksien suuri määrä johtui siitä, että moni oli saanut 
pääsykokeissa tasapisteet. Biopsilla oli tuutoreita 10, joista kaksi myös 
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tuutorivastaavia. Tähän määrään päätyminen tuli hallituksen toiveena, sillä edellisen 
vuoden perusteella suuri määrä tuutoreita ei ole edullista tuutoroinnissa fuksien 
sisäänoton ollessa kuitenkin suhteellisen pieni.   
  
Tuutorivastaavat ottivat jäsenistöön yhteyttä sähköpostin välityksellä jo helmikuun 
alkupuolella, ja kehottivat heitä täyttämään hakemuksen, jos ovat kiinnostuneet 
tuutoroinnista. Hakemuksia tuli yhteensä 12, joista tuutorivastaavat joutuivat 
valitettavasti karsimaan pari hyvää ehdokasta pois. Valinta ei ollut helppo, mutta 
pähkäilyjen jälkeen kuitenkin selkeä. Ensimmäinen tuutorien varsinainen homma oli 
käydä Tamyn järjestämät tuutorikoulutukset, jotka olivat huhtikuun puolella. 
Tuutorivastaaville järjestettiin tuutorikoulutusten lisäksi vielä oma 
vastaavien koulutus helmikuun loppupuolella. Koulutuksissa sai hyviä opastuksia ja 
ehdotuksia tuutoroinnille.   
  
Tuutorit kokoontuivat pariin otteeseen keväällä suunnittelemaan tulevaa ohjelmaa ja 
aikatauluja, joista yhteen myös opintokoordinaattori Riitta Aallos osallistui. 
Orientoivien ohjelman suunnittelussa käytettiin pohjana edellisen 
vuoden aikataulua, mutta myös muutoksia tuli. Yhtenä tavoitteena oli parantaa 
informaatiota valinnaisista opinnoista niin, että fuksit osaisivat ottaa halutessaan 
valinnaisia jo ensimmäiseen periodiin. Tässä onnistuttiin hyvin, ja monet fuksit ottivat 
myös TTY:n puolelta kursseja heti alkusyksyyn. Toisena tavoitteena oli avun 
antaminen aiempia vastaavia opintoja omaaville fukseille esim. hyväksilukujen kanssa. 
Kolmantena tavoitteena oli ottaa kansainväliset opiskelijat vahvasti mukaan yhteiseen 
tutortoimintaan. Kandivaiheen vaihto-opiskelijoita oli poikkeuksellisen monta vuonna 
2017.   
  
Kevään aikana tuutorit kasasivat myös tuutoriläystäkkeen valmiiksi lähetettäväksi 
fukseille. Tuutorit kävivät myös pääsykokeissa tarjoamassa mehua ja mokkapaloja 
pääsykokeeseen osallistujille. Kesän aikana kokoonnuttiin vielä muutamaan otteeseen 
ja tehtiin viimehetken muutokset orientoiviin ohjelmiin. Kesän aikana myös 
fuksipassiin tehtiin muutamia lisäyksiä. Tuutorit ottivat heti pääsykokeiden tulosten 
julkaisun jälkeen yhteyttä uusiin fukseihin Facebook-ryhmän avulla.   
  
Orientointiviikot alkoivat 28.8. fuksien tervetulotilaisuudella, Arvon 
kampuskierroksella ja illalla järjestetyllä saunaillalla FinnMedi 2:lla, jonka tarjosi BMT. 
Orientoivien ohjelmaan kuului yksikön järjestämien opintoihin liittyvien 
infotilaisuuksien lisäksi tuutorien toimesta järjestettyjä kampuskierroksia, leffailtaa, 
ulko- ja sisäpelejä, mikroluokkiin ja tulostukseen tutustumista ja opinto-oppaiden ja 
opetusohjelman selailua ja käytön opettelemista. Myös Biopsin ja Bionerin yhteinen 
saunailta, sekä Biopsin omat fuksisitsit ja fuksiaiset järjestettiin perinteiseen tapaan, 
ja niiden suosio säilyi perinteiseen tapaan. Kaikki tapahtumat järjestettiin niin, että kv-
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opiskelijat saattoivat osallistua niihin (ja osallistuivatkin), ja myös 
tapahtumista infoaminen tapahtui englanniksi. Tapahtumia pyrittiin järjestämään 
monipuolisesti ottaen huomioon fuksien erilaiset tarpeet ja toiveet.   
  
Tuutorointi sujui pääsääntöisesti hyvin, vaikka tuutoreiden välillä oli ajoittain pientä 
skismaa. Tapahtumat saatiin järjestettyä kunnialla, ja uudet fuksit tykkäsivät 
monipuolisesta ohjelmasta. Vuoden 2017 fuksit osoittautuivat hyvin aktiiviseksi ja 
helposti ryhmäytyväksi porukaksi, mikä osaltaan helpotti tuutorointia. Yhteys fuksien 
ja tuutorien välille saatiin muodostettua vahvaksi, ja kynnys avun kysymiseen tuntui 
olevan matala. Tuutorointikaudelle asettamamme tavoitteet saatiin täytettyä hyvin 
tai erinomaisesti.  

 

Excursiot 

Kaudella 2017 Biopsissa panostettiin ulkomaan excursioon, niinpä kotimaan excut 
jäivät vähemmälle. Kotimaassa toteutettiin ainoastaan excursio ChemBio-messuille, 
kts kohta "Loimu-yhteistyö". 

Ulkomaan excursion kohteeksi valittiin Skotlanti erityisesti Glasgow'ssa sijaitsevan 
yhteistyöyliopiston ansiosta. Suunnittelusta vastasivat pääasiassa excursiovastaavat 
kahdestaan. Alun perin reissua suunniteltiin 20 henkilölle, mutta osallistujamäärä 
nostettiin 26, jolloin kaikki ilmoittautuneet saatiin mukaan. Reissua varten rahaa 
kerättiin yhdessä myymällä sukkia ja pesemällä ikkunoita. Lisäksi Biopsi tuki reissua 
1000 eurolla.  

Matkaan kohti Edinburghia, jossa oli tarkoituksena viettää kaksi ensimmäistä yötä, 
lähdettiin sunnuntaina 17.9. yhteisellä kyydillä, mutta matka tössäsikin jo 
lentokentällä, sillä lentolippujen kanssa ilmeni ongelmia. Liput oli hoidettu ja 
maksettu, mutta lentoyhtiö oli unohtanut kirjoittaa liput. Asiaa tunti tolkulla 
selvitettyämme meidät passitettiin lentokenttähotelliin omakustanteisesti, sillä 
lentoyhtiö ei voinut tässä vaiheessa myöntää virhettään. Meitä kehotettiin hoitamaan 
asiaa heti aamusta uudelleen, kun ryhmälipunmyynnistä vastaava henkilö olisi taas 
töissä.  

Aamulla kyseisen henkilön tavoittaminen oli hankalaa, joten excuvastaavat ja 
rahastonhoitaja lähtivät yhdessä lentokentälle jatkamaan asian selvittämistä. 
Lentokentän ystävällinen henkilökunta otti asian hoitaakseen ja onnistui järjestämään 
meille lennot maanantaina aamupäivällä lähtevään koneeseen sekä liput 
alkuperäiselle lennolle takasin Suomeen torstaina 21.9. 

Saavuimme Edinburghiin juuri ajoissa ehtiäksemme sovittuun tapaamiseen 
regeneratiivisen lääketieteen tutkimuslaitokseen, jossa meille oli järjestetty 
mielenkiintoinen kierros laitoksen tiloissa sekä informaatiota Edinburghissa 
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opiskelusta ja laitoksen tekemästä tutkimustyöstä. Vapaa-ajalla tutustuimme 
Edinburghin nähtävyyksiin ja nautimme illallista porukalla. 

Seuraavana päivänä siirryimme Glasgow'iin, jossa oli järjestetty tapaaminen 
Glasgow'n yliopistolla. Tapaamisessa kaksi alamme professoria kertoivat meille 
Glasgow'n yliopistosta, opiskelusta siellä sekä tutkimuksesta, jota yliopistolla tehdään. 
Vapaa-ajan ohjelmaan Glasgow'ssa kuului tutustumista paikalliseen kulttuuriin, 
esimerkiksi viskinmaistelun merkeissä, sekä baarikierros paikallisten vaihto-
opiskelijoiden kanssa. Vastoinkäymisistä huolimatta matka oli huikea, ja ryhmähenki 
oli mitä mainioin.  

Kulttuuri 

Kulttuurin saralla Biopsissa järjestettiin kaudella 2017 leffa- ja peli-iltoja, jonka lisäksi 
jäsenistöä informoitiin esimerkiksi Tampere Film Festivalin mielenkiintoisista 
näytöksistä, sekä taidenäyttelyistä (ja opiskelijan supervihkosta löytyvistä 
ilmaislipuista) ympäri Tamperetta. Kävimme myös Yle Perjantain vieraana kerran 
isommalla Biopsi-porukalla, kun aiheena oli bioteknologiaa läheltä liippaava "Ikuinen 
elämä" ja oma professorimme Susanna oli ohjelman asiantuntijavieraana.  

Keväällä 2017 järjestettiin vähitellen jo perinnetapahtuman statusta saavuttava ja 
supersuosittu Avaruusilta. Avaruusillan aluksi vierailimme Kaupin tähtitornilla, jossa 
Tampereen Ursan edustaja piti meille astrobiologia-aiheisen luennon. Tähtitornilta 
siirryimme (Hesen kautta) Elinan luokse katsomaan avaruusaiheisen elokuvan Yksin 
Marsissa. Ilta oli jälleen kerran erittäin onnistunut. 

Biopsi hommasi tänä vuonna NääsPeksin sijasta lippuja Teekkarispeksiin yhdessä 
halukkaille. Speksi oli 17.3. Messukylän työväentalolla, ja innokkaita biopsilaisia oli 
jopa 9 kappaletta. Näytelmä oli todella hyvä, ja omstart-huudot saivat näytelmän ihan 
omiin sfääreihinsä.  

Tapahtumat 

Biopsin vuosi 2017 oli tapahtumien osalta pääasiassa kahden tapahtumavastaavan 
hoidossa. Tapahtumatiimiin haettiin jälleen alkuvuodesta tekijöitä, ja muutaman 
hengen porukka saatiinkin innostettua mukaan, mutta tiimin delegoinnissa jäi 
parantamisen varaa. Suurimpiin tapahtumiin saatiin silti hyvin apua. Vuosijuhlien 
järjestämisvastuun ottivat kokonaan harteilleen Biopsin puheenjohtaja ja emäntä. 
Seuraavana vuonna tiimiin kannattaa kasata enemmän hallituksen ulkopuolelta 
apureita jakamaan työtaakkaa. Vastaavat suosittelevat tapahtumien päävastuiden 
jakoa vaihtelevasti tiimin eri jäsenille. Myös parempi tiedottaminen muiden tiimien 
kuten yritystiimin ja LATTE:n edustajien kanssa helpottaisi tapahtumien suunnittelua. 

Tapahtumavuosi 2017 lähti käyntiin tammikuussa 26.1. avantouinnilla Kaupinojan 
saunalla. Saunalla oli vähän ruuhkaa mutta Biopsit mahtuivat mukaan löylyihin. 
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Osallistujia oli noin 15 henkilöä. Saunan henkilökunnan kanssa neuvoteltiin neljän 
euron pääsymaksu Biopseille normaalin seitsemän euron kertakäynnin hinnan sijaan. 

Helmikuun alussa pidettiin kerhiksellä pieni kerhisiltama, joka toimi samalla etkoiluna 
kolmioille. Ilta toimi nyyttärimeiningein, ja porukkaa paikalla oli noin 12. Iltamassa 
pelailtiin eri lautapelejä ja vaihdeltiin kuulumisia. Halukkaat lähtivät jatkamaan iltaa 
vielä kolmioille. 

Seuraavana olivat vuorossa lähes vuosittaiseksi perinteeksi muodostuneet 
kyykkäkarsinnat Bionerin ja Skillan kanssa Hervannassa polymeerihallin kentillä 7.2. 
Turnaukseen osallistui yhteensä 20 neljän hengen joukkuetta, joista Biopsilta pelasi 5 
kappaletta. Joukkueita otettiin kisailemaan edellisiä vuosia vähemmän varauksissa 
tapahtuneen sekaannuksen takia. Polymeerihallin alakentät olivat jääneet 
varauksesta, joten kuuden kentän sijaan oli selviydyttävä neljällä kentällä. Pelejä oli 
seuraamassa mukava joukko taustafiilistelyporukkaa. TEK:n puolesta oli tarjolla taas 
makkaraa, ja Skillan musakalustolla soitettiin tunnelmaan sopivaa taustapoppia. Pelit 
pelattiin kirpsakassa pakkaskelissä hyvässä hengessä. Jatkot järjestettiin aiempien 
vuosien tapaan Teekkarisaunalla, jossa sauna ja palju lämpenivät ja hellivät pelaajia. 
Osallistujia peleissä oli noin 50 henkilöä ja saunalla myöhemmin reilusti enemmän. 

Yksi kevään odotetuimmista tapahtumista, Akateemisen kyykän MM-kilpailut 
järjestettiin 11.2. Hervannan sykkeessä. Biopsilta oli neljä joukkuetta edustamassa, 
joista yksi pääsi jopa 7 parhaan joukkoon naisten sarjassa. Biopsi tarjosi jälleen kerran 
jäsenistölleen kuumaa kaakaota. Ilta ei kuitenkaan loppunut pelkkiin peleihin, vaan 
Biopsin ja Bionerien viralliset jatkot olivat Hermian saunalla. Saunalla oli jäsenistölle 
tarjolla pientä purtavaa, kuten salaattia, patonkia ja erilaisia mässyjä. Sisäänpääsy 
kustanti jokaiselta 2 euroa, mutta sillä sai jokainen syödä itsensä kylläiseksi. Sauna kävi 
kuumana, ja beerbong-pelit olivat illan kohokohta. Saunalla oli kaikkiaan jopa noin 70 
osallistujaa. Osa porukasta jatkoi vielä keskustaan MM-kyykän virallisille jatkoille joko 
Ravintolamaailmaan tai Hehkuun.  

Kaupin kampuksen naapureiden, TLK:n ja Salusin kanssa juhlistettiin ystävyyttä 14.2. 
Kaupin Ystävänpäivämikserissä. Päivän aikana kampuksen opiskelijoiden tilojen 
tuntumassa jaettiin halipasseja, joihin leikkimielisesti kisaillen sai keräillä haleja ja 
halittujen terkkuja. Tapahtuman tarkoituksena oli kutsua Kaupin asukit tutustumaan 
toisiinsa ja herkuttelemaan iltapäivällä kahvitellen rennossa meiningissä. Halipassien 
kerääjien kesken arvottiin pieniä ystävänpäiväaiheisia palkintoja. Halipassit menivät 
kaupaksi mukavasti, mutta itse kahvitteluun osallistui pienempi noin 20 hlön porukka, 
joista viisi oli Biopsilaisia. Tulevina vuosina vastaavaa tapahtumaa kannattaisi 
mainostaa laajemmin, ja miettiä ehkä sopivampi ajankohta, aiemmin kuin itse 
ystävänpäivänä. 

Ystävänpäivä-hengessä jatkettiin Biopsin Ystäväsitseillä 23.2. Amoksella teemalla 
pyjamabileet. Jokainen osallistuja sai tuoda mukanaan Biopsin ulkopuolisen ystävän.  
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Amos puettiin ystävänpäivän sävyihin, ja illan toustit vetivät hyvän ohjelman, jonka 
parissa porukka viihtyi ja humaltui. Osallistujia oli noin 40 kappaletta, joka on suuri 
määrä näin Biopsin omaan tapahtumaan. Sitsien loputtua Amoksella lämpeni vielä 
sauna, ja porukkaa jäi jatkamaan iltaa rennolla hengailumielellä.  

Proffat vs. opiskelijat kyykkä järjestettiin 7.3. Arvon pihalla. Proffia oli kymmenisen 
kappaletta ja Biopsilaisia noin 20.  Pelit sujuivat hyvin, vaikka kenttä oli piirretty ihan 
miten sattuu vinoon. Pelit pelailtiin sillä idealla, että jokainen halukas sai heittää 
karttua. Tällä kertaa opiskelijat veivät voiton 56-74, vaikka proffat kovasti uhkailivatkin 
voittavansa.  

Avaruusiltaa vietettiin taas 27.3., ja osallistujia oli huikeat 15. Aluksi kiivettiin Kaupin 
näkötornille, jossa päästiin kuulemaan pieni luento avaruudesta. Sen jälkeen jatkettiin 
keskustaan Lumppiksen palatsiin katsomaan teemaan kuuluvaa elokuvaa: Yksin 
Marsissa. Osa porukasta oli tässä vaiheessa jo karsiutunut, mutta osa kuitenkin jatkoi 
iltaa vielä grilliherkkujen ja leffan kera.  

Kaikille ihanille vapaaehtoisille biopsilaisille järkättiin 6.4. nakkisauna YTHS:n saunalla  
kiitokseksi nakkeluista. Saunalla oli tarjolla kaikille ilmaiseksi pitsaa, mässyä ja 
juotavaa, sekä sauna oli lämmin koko illan. Halukkaat lähtivät vielä jatkoille 
haalaribileisiin. Tunnelma oli oikein rento, ja porukka viihtyi eteenkin uima-altaassa. 

BiTa- eli biotapaaminen oli tänä vuonna Jyväskylässä, ja sinne Biopsilta lähti muutama 
edustaja omakustanteisesti.  

Wappuviikoilla oli monenmoista tapahtumaa jokaiselle päivälle, ja menoja pystyi 
bongaillemaan mielensä mukaan niin TTY:n, kuin Tamynkin puolelta. Biopsin Wappu 
alkoi Wappubrunssilla 20.4. Kerhiksellä, jonne jäsenistö toi nyyttärimeiningillä 
syötävää ja juotavaa. Brunssi oli oikein onnistunut ja maittava, eikä tyhjin mahoin 
tarvinnut sieltä lähteä. Biopsi tarjosi jäsenistölleen appelsiinimehua, ja jäsenistö toi 
mm. pannaria, suklaata, patonkia, karjalanpiirakoita ja viinirypäleitä jne. 

Wabbukolmioiden etkoina pidettiin Bionerien kanssa kiltahuonekierros TTY:n 
uumenissa.  Osallistujia oli Biopsin puolelta vain muutamia, mutta onneksi se ei menoa 
haitannut. Illan aikana kerettiin kierrellä useampi kiltahuone ja pelailla paljon 
beerbongia sekä tietysti tutustua uusiin ihmisiin.   

Tampereen wapputapahtumien yksi päätapahtumista on Särkän Märkä, jonne vuonna 
2017 Biopsi varasi jäsenistölleen 30 lippua Ilonan jatkoilla. Liput jaettiin 
nopeusjärjestyksessä hetkessä, ja valitettavasti osa joutua jopa hankkia lipun muualta. 
Sää oli osittain huono, mutta onneksi koko illan kruunasi ihana Pete Parkkonen! 

27.4. olivat vuorossa Biopsin Wappusitsit, jotka tällä kertaa järjestettiin Salusin kanssa 
FinnMedi2 kattosaunalla teemalla KesäFestarit. Osallistujia oli yli 40 ja 
festarimeiningeistä sai muistoksi hienon sitsihaalarimerkin. Sitsit onnistuivat 
mainiosti, ja sitsien jälkeen sauna lämpesi halukkaille.  
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Wappuviikon perjantaina 28.4. pelattiin rennossa hengessä pihapeleja Kaupin 
Wappubelit-tapahtumassa Rosendahlin rannassa Salusin ja TLK:n kanssa. Pihapeleinä 
toimi mölkky ja lentopallo. Päivän aurinkoinen sää oli täydellinen pihapeleille, ja 
osallistujia oli runsaasti. Jälkipelit pelattiin Amoksen löylyissä. 

Biopsin WappuPicnic järjestettiin yhteistyössä LATTE:n kanssa Wapun aattona 
lumisesta säästä johtuen sisätiloissa. Biopsi tarjosi jäsenistölleen munkkeja ja 
kuohareita, ja LATTE tarjosi salaatteja ja patonkeja. Lisäksi Biopsin fuksi oli tehnyt 
salaisella reseptillä juhlajoukolle simaa. Piknik onnistui erittäin hyvin, vaikka 
sisätiloissa joutui hieman ahtaassa istumaan. Piknikin jälkeen porukka lähti omiin 
karkeloihin, ja keskiyöllä oli vielä Suomen neidon lakitus Hämeensillalla teekkareiden 
toimesta.  

Kalevan pubirundi järjestettiin toukokuun puolessa välissä. Mukana oli pieni porukka, 
jonka kanssa kierreltiin Kalevasta löytyviä pieniä pubeja. Juomat ja ruuat oli erittäin 
hyviä, ja ilta oli onnistunut. Plussaa sai myös Pohjan Akka, jossa ei enää tänä vuonna 
tarjottu jäitä punaviiniin. 

Kesäkuukausina vuonna 2017 oli tapahtumien puolesta hiljaisempaa. Hallituksessa 
taas haaveiltiin Biopsin kesämökkireissusta, mutta sopivaa ajankohtaa ei mökkeilylle 
ei löytynyt. Kesän aikana järjestettiin epävirallisia after work –tapahtumia. Kesän 
lopulle Biopsin isäntä kuitenkin loihti Biopsille oman beerpong-pöydän, jonka 
kastajaiset pidettiin hieman ennen opintojen alkua. 

Uudet opiskelijat aloittivat opiskelun 28.8., ja orientointiviikkojen aikana oli paljon 
ohjelmaa, joidenka päävastuu oli tuutoreilla. Heti ensimmäisenä päivänä tuutorit ja 
fuksit kokoontuivat FinnMedi2 saunalle viettämään saunailtaa ja tutustumaan 
tosiinsa, missä Biopsi tarjosi juotavaa ja syötävää. Myös vanhemmat opiskelijat tulivat 
saunalle tutustumaan fukseihin. Orientointiviikkojen aikana kerettiin pitää myös 
leffailtaa Arvolla kerhisten välisessä tilassa. Osallistujia oli noin 20, ja osallistujat toivat 
syötävää nyyttärimeiningillä. Viikkojen aikana kerettiin pitää myös ulkopeli-ilta, jolloin 
kokoonnuttiin sorsapuistoon pelailemaan viirinryöstöä ja kyykkää. Myös etkoiluja 
ennen kolmiobileitä pidettiin uusille fukseille. Biopsin ja Bionerin fukseille pidettiin 
perinteiden mukaan yhteinen saunailta Pirkka4 kattosaunalla. Saunalla pidettiin 
muutamia tutustumisleikkejä saunomisen ohella. Osa porukasta lähti vielä 
haalaribileisiin jatkoille. Orientointiviikot oli kaikin puolin onnistuneet, vaikka 
tapahtumaa olikin paljon. Fuksit osallistuivat tapahtumiin aktiivisesti, sekä myös 
vaihtareita saatiin ensimmäistä kertaa runsaasti mukaan useisiin Biopsin tapahtumiin.  

Biopsin tapahtumavuoden syyskuu alkoi 6.9. Kerhiksen syyskauden avajaisilla. Tarjolla 
oli nyyttärimeiningillä naposteltavaa ja ohjelmassa oli rentoa jutustelua, lautapelejä ja 
beerpongia Biopsin uudella omalla BP-pöydällä. Osa porukasta lähti vielä keskustaan 
jatkoille. 
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Fuksisitsit pidettiin 11.9. FinnMedi2-saunatilassa teemalla Elokuvat. Sitseille osallistui 
reilut 40 osallistujaa, joista osa oli vaihtareita. Sitsit pidettiin englanniksi, ja meininki 
oli mahtava. Sitsien jälkeen porukkaa jäi vielä saunomaan, ja osa lähti keskustaan 
jatkoille. Fuksisitsien jäljiltä FM2 saunan tyttöjen vessan pönttö oli mysteerisesti 
haljennut, joten sitsikansalla taisi olla melkoisen railakas tunnelma. 

12.9. ystäväkiltamme Bionerin järjestämä Namiappro keräsi myös jälleen Biopsi-
osallistujia. Muutama Biopsi ehti apuun järjestelyihinkin. Tänä vuonna Namiappron 
jatkot olivat TTT:llä stand up:n kera. 

14.9. Biopseja osallistui poikkitieteelliseen Sporttiapproon. Jokainen halukas jäsen osti 
itselleen lipun. 

27.9. Tuutorit loihtivat Biopsin uusille tulokkaille Fuksiaiset Rosendahlin rannassa. 
Mukana oli myös muutama vaihtari sekä vanhempia opiskelijoita kannustamassa ja 
seuraamassa tapahtumaa. Fuksiais-ilta onnistui hienosti ja erityisesti vielä 
mainittakoon tapahtuman englanninkielisyys aina fuksivalaa myöten. Fuksit olivat 
erittäin tyytyväisiä fuksiaisiin.  

Biopsin lokakuu pidettiin tänä vuonna Lihaton Lokakuu -teemalla. Biopsi järjesti fb-
tapahtuman, jossa halukkaat lihattomaan kuukauteen osallistujat saivat jakaa 
aiheeseen sopivia reseptejä sun muuta teemaan sopivaa. Ensi vuodeksi kuukauden 
loppuun sopisi järjestää Lihaton Lokakuu-teemainen Kerhisbrunssi. Tänä vuonnakin 
brunssia suunniteltiin, mutta järjestäminen jäi muiden tapahtumien jalkoihin. 

Biopsin rakkain oma tapahtumalapsi, 3x2 = 6-linja järjestettiin 3.10. entisten vuosien 
pubireittiä kunnioittaen. Lähtöjä oli kaksi Kaupin Keilakujan pysäkiltä ja osallistujia oli 
mukana yli 30. Reittin varrella vierailtiin Jankan Aikalisässä, Kaukajärvellä Pub 
Goljatissa, Hervannassa Kultaisessa apinassa ja Wanhassa tapissa, Koivistonkylässä 
Pub Musta Pekassa ja viimeisenä Hatanpäällä Pub Villessä ja Viljassa. Osa linjalaisia 
jatkoi iltaa vielä Bar Passionissa keskustassa. 

Lokakuu oli myös approjen aikaa. Syyskuun Sportti- ja Namiappro olivat lämmittelyä 
syksyn appromaratonille. 4.10. Siirryttiin nameista isompiin suupaloihin ensimmäistä 
kertaa Tampereella järjestetyissä Snäkkiapproissa. Biopseja ehti syksyn opiskeluista 
mukaan mukavasti ja kuulema kukaan osallistujista ei jäänyt nälkäiseksi. 

Heti seuraavana päivänä 5.10. osa Biopseja lähti edustamaan Jyväskylään 
legendaariseen Kauppakadun approon. Kotikulmien Hämeenkadun appro 12.10. 
kuitenkin keräsi suurimman Biopsi-osallistujajoukon. Biopsi sai haalittua jäsenistölleen 
jopa yhteensä 90 Happrolippua Ravintolamaailman ja Pakkahuoneen jatkoilla. Liput 
jaettiin lomakkeella nopeusjärjestyksessä varanneille Biopseille.  

4.11. juhlittiin 16-vuotiasta Biopsia SweetSixteen-teemalla Hatanpään soutuklubilla. 
16-vuotisjuhlasitsien vetovastuussa olivat Biopsin PJ-Anniina ja emäntä-Annika. 
Tunnelma oli mieletön ja vieraita saapui paikalle mukavasti myös Biopsin 
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ystäväkilloista ja ainejärjestöistä. Paikalle saatiin myös "Tampereen Uuden 
Ylioppilaskunnan" edustajat, eli hallituslaiset sekä Tamylta että TTYY:lta. Pinkkiä, 
glitteriä ja makeaa menoa oli ilta täynnä ja juhlintaa jatkettiin vielä juhlasitsien jälkeen 
Ilveksen yökerhoon. Seuraavia vuosijuhlasitsejä odotellessa <3 

KauppiSitsit järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 Maailmanloppu –teemalla. 
Vuoden tauon jälkeen tapahtumaa heräteltiin henkiin uudestaan silloisten uusien 
Kaupin kampuksen naapureidemme, TLK:n ja Salusin kanssa. Tuolloin sitsattiin Harry 
Potter –teemalla ja tapahtuma oli niin onnistunut, että KauppiSitsejä päätettiin jatkaa 
vuosittaisena perinteenä. Tänä vuonna KauppiSitsit järjestettiin 16.11. Scifi-teemalla 
Amoksella. Kaupin tähtilaivastoon saapui edustajia kaikista Kaupin galaksin kolkista ja 
urheille sitseille osallistuneille jaettiin tähtilaivaston komea haalarimerkki muistoksi 
illan taisteluista. Osallistujia oli järjestäjät mukaan lukien noin 70 henkilöä.  

Marras-joulukuun vaihteessa Biopsi lähti tuttuun tapaan valloittamaan Itämeren 
aaltoja satojen muiden luonnontieteilijöiden kanssa, kun Luonnontieteilijöiden 
Pikkujouluristeily eli tutummin Kemisti loi merisen joulutunnelman risteilykansalle. 
Biopsilaisia risteilylle lähti n. 50 henkeä fuksista aina n. vuoden opiskelijoihin, ja 
mahtuipa mukaamme bussiin vielä pari ex-Bioner-nyky-lääkistäkin! Hene kuskasi 
meidät tutusti ja turvallisesti lähdöstä maaliin ja Itämeri kohteli meitä hyvin. 
Hulluimmat jaksoivat vielä lähteä Passioniin viettämään risteilyjatkoja saavuttuamme 
Tampereelle loppuillasta. Respect. 

Biopsin 2017 tapahtumavuoden päätti tuttuun tapaan BBB eli Biopsin Bikkumustat 
Bikkujoulut. BBB järjestettiin tänä vuonna 7.12. Siperia korttelin Media 54 
saunatilassa. Ohjelma alkoi Biopsi ry:n sääntömääräisellä syysyleiskokouksella, jossa 
valittiin mm. uusi hallitus vuodelle 2018. Virallisen osuuden jälkeen jatkettiin 
Bikkujoulutunnelmissa, ja pukkikin vieraili jakamassa kilteille Biopseille lahjoja. Biopsin 
fuksit viihdyttivät Bikkujoulujoukkoa Suomi100- aiheisella näytelmällä, joka oli 
loistava! Pukukoodina oli perinteisen pikkumustan ja tonttulakin lisäksi Suomi100, 
Suomen juhlavuoden kunniaksi. Tarjolla oli joulutorttuja, pipareita, konvehteja ja 
glögiä. Osallistujia oli noin 40 henkilöä. Iltaa jatkettiin Ilonaan sopivasti ”musta joulu” 
-teemaisiin haalaribileisiin. 

2017 oli tapahtumien osalta hieno vuosi. Vanhoja perinteitä ylläpidettiin mutta myös 
uusia tapahtumia kokeiltiin. Tapahtumavastaavat toivottavat onnea seuraaville 
innokkaille tapahtumataitureille. 

Liikunta 

Biopsin sporttivuosi 2017 sisälsi jälleen monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja. 
Alkuvuodesta Biopsi keskittyi tutummin kyykkään, jota pelattiin perinteisesti niin 
karsinnoissa Polymeerikentillä, MM-turnauksessa kun proffien kanssa Arvon tiluksilla. 
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Alkuvuonna Biopsi vieraili myös Kaupinojan saunalla, jossa rohkeimmat uskaltautuivat 
avantoon lukuisia kertoja.  

Vuoden aikana Biopsilla oli tuttuun tapaan vakinainen sählyvuoro/korisvuoro Atalpalla 
yhdessä TLK:n kanssa ja kävijöitä on ollut hyvin. Kesäkaudella Biopsi pelasi fudista 
Sorsapuistossa viikottain ja tapahtumassa kävi ihanan paljon myös alumneja.  

Maaliskuussa Biopsi järjesti supersuosituksi osoittautuneen sporttiexcun Trampolin 
Park:iin, jossa pääsimme pomppimaan itsemme takaisin lapsuuden iloisiin tunnelmiin. 

Fuksien pesispelit olivat uusi liikuntatapahtuma, joka osoittautui suosituksi erityisesti 
fuksien keskuudessa. Nimestään huolimatta pesistä oli pelaamassa myös vanhempia 
opiskelijoita.  

Biopsin liikuntavastaava tiedotti vuoden aikana ajankohtaisista sporttitapahtumista 
niin facebookissa kun sähköpostillakin. Lisäksi sporttiasioille oli varattu kerhiksen 
ilmoitustaulultamme oma kolo. Sporttiapproon ei tänä vuonna pystynyt suoraan 
varaamaan järjestölle lippuja, mutta aktiiviset biopsit osallistuivat tapahtumaan 
omatoimisesti. 

Syksyllä Biopsi seikkaili Bionerin kanssa Hervannan metsissä, kun koitti jälleen 
perinteisen syysretken vuoro. Iloinen retkiseurue vaelsi kodalle paistamaan makkaraa 
ja tikkupullaa, namnam! 

Ympäristö 

Biopsissa ympäristöystävällisyys pyritään ottamaan huomioon päivittäisissä 
valinnoissa. Kerhohuoneellamme kierrätetään niin biojätteet, pahvit kuin metallitkin, 
jonka lisäksi Biopsi on yksi yliopistomme Reilun Kaupan ainejärjestöistä. Biopsin 
kerhohuoneella juotava ja kahvituksiin tarjoamamme kahvi on luomua ja sillä on sekä 
Fairtrade- että UTZ-sertifikaatit. Lisäksi ympäristöasioihin kiinnitettiin vuonna 2017 
lokakuussa erityistä huomiota, kun Biopsissa järjestettiin Lihaton lokakuu -tempaus, 
jolla kannustettiin jäsenistöä valitsemaan ekologisempia valintoja ruokailussa. Arvon 
sähkövalojen ansiosta kerhiksen valojen päälle jääminen on poistunut 
ekologisuusongelmistamme historiaan. 

Hyvinvointi ja tasa-arvoasiat 

Mediassa esille noussut keskustelu seksuaalisesta häirinnästä herätti ajatuksia myös 
Tampereella. Aviisin toimittaja Tuukka Tuomasjukka kysyi Biopsin tasa-
arvovastaavalta seksuaalisesta häirinnästä ainejärjestössämme. Sen seurauksena 
Tasa-arvovastaavamme Elina toteutti kyselyn, johon vastasi 37 opiskelijaa.  

62,2 % oli joutunut joskus elämässään seksuaalisen häirinnän kohteeksi. 94,6 % ei ollut 
kokenut kuitenkaan seksuaalista häirintää yliopistoon liittyvissä yhteyksissä. 
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54,1 % vastanneista piti seksuaalista häirintää yliopistolla harvinaisena ja 35,1 % melko 
harvinaisena. 

100 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Biopsissa ei ole seksuaalisen häirinnän 
ongelmaa. 

67,6 % tiesi, kenelle asiasta tulisi kertoa, jos joutuisi tällaisen häirinnän kohteeksi. 

70,6 % ajatteli, että seksuaaliseen häirintään puututaan tarpeeksi tehokkaasti 
yliopistossa. 

Kyselylomakkeessa ja viestissä informoitiin jäsenistöä myös toimenpiteistä ja reiteistä, 
joilla seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua yliopistolla. Jäsenistölle kerrottiin 
myös tahoista, joiden kanssa voi keskustella omista seksuaalisen häirinnän uhriksi 
joutumisen kokemuksista.  

 

Kansainvälisyys 

Vuonna 2017 Biopsi päätti kunnostautua kansainvälisissä asioissa uuden kv-
maisteriohjelman myötä sekä panostaa kansainvälisten opiskelijoiden integrointiin 
osaksi Biopsia. Viikkotiedote päätettiin syksyllä 2017 kirjoittaa pääasiassa englanniksi 
ja kaikki tapahtumakutsut julkaistiin suomen lisäksi myös englanniksi.  

Kansainvälisiä opiskelijoita Biopsi ry sai entistä enemmän ja heidän tuutorointiinsa 
panostettiin ensimmäistä kertaa. Pelkkiä vaihto-opiskelijoita oli syyslukukaudella 
kahdeksan parin uuden kv-maisteriopiskelijan lisäksi. Kv-tuutoreita kv-vastaavat 
värväsivät itsensä lisäksi kaksi, niinpä saatiin kaikille kansainvälisille opiskelijoille 
tuutori Biopsin puolesta. Vaihto-opiskelijat vierailivat Biopsin tapahtumissa 
vaihtelevasti, mutta mahdollisuus heille tarjottiin aina, sillä tapahtumien markkinointi 
hoidettiin myös englanniksi. Biopsin kansainvälisyyttä vuonna 2017 korosti lisäksi 
syyskuussa järjestetty excursio Skotlantiin. 

 

 


