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BIOPSI RY 



Taas on yksi järjestökausi paketissa, ja kuinka nopeasti vuosi kuluikaan! Vuosi 2018 ja näin Biopsin 17. 
toimintakausi kului seuraten suuria muutoksia uuden Tampereen yliopiston hakiessa muotoaan. 
Tutkinto-ohjelmien yhdistyminen Biotekniikan tutkinto-ohjelman kanssa uudeksi Bioteknologian ja 
biolääketieteen tekniikan ohjelmaksi aiheutti merkittäviä uudistuksia opintojen rakenteissa, joiden 
suunniteluun Biopsissa päästiin vaikuttamaan. Muutoksia Biopsilaisten arkeen aiheutti lisäksi 
yhdistyneet kurssit lääketieteen tutkinto-ohjelman kanssa. Näiden uudistusten siivittämänä Biopsissa 
on tehty läheistä yhteistyötä niin oman tiedekunnan sisäisten opiskelijajärjestöjen kanssa, kuin 
hieman poikkitieteellisemminkin. Keskeisenä teemana vaikuttamisen lisäksi kuluneella kaudella oli 
opiskelijoiden hyvinvointi, johon pyrittiin vaikuttamaan monipuolisilla tapahtumilla sekä tilaisuuksilla. 
Haasteita syntyi hallituksen kokoonpanon muutoksesta vuoden aikana, mutta niistäkin selvittiin 
mahtavan porukan voimin.   

On ollut suuri kunnia olla mukana vaikuttamassa tämän pienen ja omistautuneen järjestön 
toimintaan. Suuri kiitos kuluneista hallituskausista kaikille mukana olleille! Tämän järjestön tekevät 
sen jäsenet sekä ahkera ja iloinen hallitus, joka jaksaa viikosta toiseen puuhastella motivoituneina. 
Toivon seuraavalle hallitukselle paljon ihania ja iloisia hetkiä järjestötoiminnan parissa.  

Laura Saarimäki 
Puheenjohtaja 2018 
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Hallitus 2018 

Laura Saarimäki – Puheenjohtaja, Ulkosuhdevastaava 

Elina Lumppio – Varapuheenjohtaja, Yrityssuhdevastaava, Tasa-arvovastaava 

Jaakko Saari – Sihteeri, Kerhohuonevastaava, Kioski- ja hankintavastaava 

Anni Kivinen – Rahastonhoitaja, Sähköpostivastaava 

Henna Urhonen – Blogivastaava, Tuutorivastaava 

Janika Perttala – Hyvinvointivastaava, Viestintävastaava  

Jenni Keränen – Tapahtumavastaava, Tuutorivastaava 

Miina Vulli – Somevastaava, Kv-vastaava, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava 

Pauliina Hautala – Kahvitus-/varainhankintavastaava 

Venla Kiminki (Mukana toiminnassa kevätkauden ajan) – Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, 
Viestintävastaava  

Ganesh Klemiato (Mukana toiminnassa kevätkauden ajan) – Tapahtumavastaava, Kv-vastaava, 
Excursiovastaava 

 

Toimihenkilöt 

Emma Kaijanen – Fossiilien virkistysvastaava 

Anniina Mertaniemi (Mukana toiminnassa kevätkauden ajan) – Fossiilien virkistysvastaava 

Lisäksi Biopsissa toimivat sekä yritystiimi, joka yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa pitivät huolta 
Biopsin suhteista yrityksiin ja työelämään sekä osallistuivat varainhankintaan, sekä tapahtumatiimi 
joka tapahtumavastaavien kanssa vastasi tapahtumien järjestämisestä.  

OPISKELIJAEDUSTUS 

Vuonna 2018 Biopsin opiskelijaedustajia löytyi tiedekuntaneuvostosta, OPS-toimikunnasta, 
bioteknologian ohjausryhmästä sekä tiedekunnan kehittämistoimikunnasta, lääketieteen tutkinto-
ohjelman kanssa yhdistettävien kurssien suunnitteluryhmistä (4 kpl) sekä kurssipalautetyöryhmästä.  

KOULUTUSPOLITIIKKA 



Jäsenistöä tiedotettiin koulutuspolitiikan ajankohtaisista aiheista sähköpostitse viikkotiedotteissa. 

Bioteknologian opiskelijat edustivat jäsenistön näkemyksiä erilaisissa opintojen suunnitteluryhmissä 
ja jaksojen suunnitteluryhmissä. Perinteeksi muodostuneita School-kahveja pidettiin jälleen sekä 
keväällä että syksyllä. Niissä ideana on, että jäsenet ja opettajat sekä muu henkilökunta voivat 
vapaasti keskustella esimerkiksi kurssien toteutuksesta. Syksyllä School-kahveilla puhututti erityisesti 
yliopistojen yhdistymisestä seuraavat muutokset ja ensimmäistä kertaa uudella toteutuksella 
järjestetyt kurssit. 

Syksyllä vapautuneeseen hallopedi-paikkaan saimme korvattua edustajan ja kannustimme 
opiskelijoita hakemaan vuodenvaihteessa aloittavaan tiedekuntaneuvostoon. Uuteen 
tiedekuntaneuvostoon ei kuitenkaan saatu hallopedi-hakijoita, mutta olimme yhdessä Bionerin ja 
TLK:n kanssa tekemässä yhteistä ehdotusta hallopedeiksi. Alun perin kokoonpanoksi oltiin ajateltu 
kolmea lääketieteen, yhtä bioteknologian ja yhtä biotekniikan opiskelijaa. Tyhjäksi jääneelle 
bioteknologian paikalle saimme neuvoteltua biotekniikan opiskelijan, koska he esimerkiksi käyvät 
enemmän yhteisiä kursseja bioteknologian kanssa kuin lääketieteen opiskelijat. 

Tutkinto-ohjelmaamme tulee 2019 syksyllä paljon muutoksia, kun saapuvat ensimmäiset uuden 
tutkinto-ohjelman opiskelijat. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman astuessa 
voimaan bioteknologian puolen sisäänottomäärä kasvaa viidellä 30:en opiskelijaan. Tämä on hyvä 
suunta maisterintutkinnon kurssikokoja ajatellen. Olemme koko vuoden olleet todella hyvissä 
väleissä biotekniikan opiskelijoiden killan, Bionerien, kanssa, joten yhteistyön uudessa tutkinto-
ohjelmassa pitäisi sujua ongelmitta. 

SOSIAALIPOLITIIKKA 

Jäsenistöä tiedotettiin viikkotiedotteissa ylioppilaskunnan kertomista sosiaalipoliittisista uutisista 
esimerkiksi vuodenvaihteessa muuttuneesta opintorahan verotuksesta. Muuten sosiaalipolitiikan 
saralla vuosi 2018 oli rauhallinen. 

YRITYSYHTEISTYÖ 

Järjestettiin Riitta Aalloksen ja Henna Mattilan kanssa alumnitilaisuus keväällä 2018.  

Järjestettiin keväällä 2018 kahdet Yritysaamukahvit yhteistyössä HealthHUBin kanssa Finn-Medi 1:ssä 
heidän tiloissaan. Aamukahveilla Sulapac sekä Etelä-Pohjanmaan sairaalamikrobiologian osasto, 
esittelivät toimintaansa. Toisilla aamukahveilla oli urapolku- teema, jossa kuultiin Genevian 
edustajien omista urapoluista. Noin kolmenkymmenen hengen tilaisuuteen kutsuttiin tuttuun tapaan 
myös TTY:ltä Bionereja ja Pollexlaisia.  

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



Supersuosittu Biosauna järjestettiin taas tuttuun tapaan yhteistyössä Bionerin ja Pollexin kanssa. 
Osallistujayrityksiä olivat Bioretec, DuPont sekä FIT Biotech.  Biopsi vastasi jälleen kerran 
tapahtumassa ruoanlaitosta ja sen suunnittelusta.  

Yritystiimi virkistäytyi ensimmäistä kertaa ikinä! Kynnelle kykenevät jäsenet kävivät Tiimassa 
cocktailkoulussa. Lisäksi tiimiläisille ostettiin lahjakortit joko hierontaan tai kasvohoitoon. Kaisalle 
ostettiin lisäksi pullo skumppaa lievittämään Elinan syyllisyydentuntoa.  

LOIMU-YHTEISTYÖ 

Biopsin blogin osalta sovittiin yhteistyöstä Loimun kanssa. Paikallisen kampuspromoottorin ideana 
oli, että blogissa julkaistaisiin vuoden aikana säännöllisin välein Loimusta kertovia tekstejä, joista 
saataisiin vastineeksi Biopsille hieman sponsorointituloja. Yhteistyö on saatu vasta alulle, mutta 
tavoitteena on jatkaa sitä myös tulevina vuosina. 

LATTE piti uusille fukseille leffaillan jälleen syksyn alussa. Kampuspromoottori Heidi vieraili myös 
vappupiknikillä sekä glögi- ja pipari-illassa vetämässä ongintaa.  

HANKINNAT JA PALVELUT 

Kerhohuoneen ja kioskin toiminta on ollut tällä kaudella hyvin normaalia ja suuria muutoksia ei ole 
tapahtunut. Uudelle kerhikselle ollaan kotiuduttu hyvin ja opiskelijat käyttävät ahkerasti kerhistä 
luentotauolla oleskeluun sekä opiskelupaikkana. Kahvin kulutus on ollut hurjaa sen jälkeen, kun 
oikeus rajattomaan kahvinjuontiin sisällytettiin jäsenmaksuun. Kerhikselle on kertynyt kaikenmoista 
tavaraa varastoon, joka alkoi haittamaan varaston tehokasta käyttöä. Tilanteen korjaamiseksi varasto 
siivottiin ja vanhoja tavaroita annettiin jäsenistölle tai heitettiin pois. Kerhikselle hankittiin myös 
toinen kirjahylly säilytystilaksi. Suurempia hankintoja, joita kauden aikana tehtiin, olivat iso bluetooth-
kaiutin ja useita lautapelejä. Lisäksi kahvituksia varten hankittiin uudet kärryt sekä termareita ym. 
toiminnan tehostamiseksi. Hankintavastaava teki paljon yhteistyötä kahvitus- ja varainhankinta-
vastaavan kanssa, jotta kahvituksiin tarvittavat tarvikkeet olivat aina saatavilla.   

VARAINKERUU 

Sponsorit 

Vuosijuhlasponsorit 

Biopsin vuosijuhlat järjestettiin jälleen sitseinä. Isommassa sponssipaketissa myytiin edelleen myös 
fuksien haalarimainospaikkaa. Sponsoreiksi lähtivät Orion, Fimlab, Roal, BioMediTech ja Thermo 
Fisher. Sponsoreiden kerääminen jälleen 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 yrityssuhdevastaavan 
kanssa. Tänä vuonna fuksien hankkimien omien sponssin tuotot eivät riittäneet kattamaan 
haalareista aiheutuneita kustannuksia, joten osa vuosijuhlasponsseina saaduista haalarisponsseista 
ohjattiin poikkeuksellisesti kustannusten kattamiseen. Syksyn alussa haalaritiimissä oli pientä 
epäselvyyttä yritystiimin osuudesta haalarisponssien myynnistä.  

VIESTINTÄ 

Viestintävastaava on ollut kuluneen vuoden aikana vastuussa jäsenistömme informoimisesta, johon 
on lukeutunut kaikki yliopiston sekä ainejärjestömme sisäiset tapahtumat, juhlat, vapaat työpaikat, 
vapaaehtoistyö, hallituksen päätökset sekä järjestötoiminta. Viestintävastaava on yhdistänyt myös 
oman jäsenistömme oppilaat toisien ainejärjestöjen/kiltojen oppilaisiin esimerkiksi välittämällä tietoa 
muiden ainejärjestöjen tapahtumista sekä teemapäivistä. Tämä on osakseen parantanut 
ainejärjestöjen välisiä suhteita sekä yhteistyötä. Lisäksi viestintä on toteutunut jäsenistömme ja 
bioteknologia-alan yritysten välillä välittämällä tietoa mahdollisista työpaikoista ja pro gradu -
paikoista. Pääasiallisena tehtävänä on kuitenkin ollut kirjoittaa Biopsin viikottaista viikkotiedotetta, 
jonka kautta jäsenistön informoiminen on pääasiallisesti tapahtunut sekä suomeksi että englanniksi. 
Viikkotiedotteen kirjoittaminen on vaatinut hyviä kommunikaatiotaitoja muiden ainejärjestömme 
vastaavien kanssa, ja yhteistyö onkin toiminut moitteettomasti. Myös ajankohtaisista asioita ollaan 
oltu hyvin perillä, mitä tapahtuu niin Tamyn hallituksessa, Tampere3-projektissa, YTHS:n puolella, 
että tiedekuntamme sisällä. Viestintäväylänä ollaan hyödynnetty tänäkin vuonna Biopsin facebook-
sivua sekä instagram-tiliä. Tänä vuonna viestinnässä keskityttiin aiempia vuosia täsmällisempään 
viestintään. Tämä toteutettiin niin, että viikkotiedote lähetettiin sähköpostitse jäsenistölle jo 
seuraavaa viikkoa edeltävänä sunnuntaina, jolloin kaikki ajankohtaiset asiat ja tapahtumat olivat 
jäsenistön saatavissa jo heti maanantai aamusta. 

Jonkin aikaa hiljaiseloa viettänyt Biopsin blogi polkaistiin keväällä uudestaan käyntiin. Blogivastaava 
kokousti blogin entisen ylläpitäjän kanssa ja laittoi tämän jälkeen aiheesta yleisen infosähköpostin 
ainejärjestölle, jotta kiinnostuneet voisivat ehdottaa tai lähettää blogiin sisältöä. Ammattiliitto 
Loimun kampuspromoottorin kanssa sovittiin, että blogissa julkaistaan Loimu-aiheisia tekstejä pientä 
korvausta vastaan. 

TUUTOROINTI 

Lukuvuoden 2018-2019 tuutorointiin valmistautuminen aloitettiin helmikuussa, kun kaksi Biopsin 
uutta tuutorivastaavaa käynnisti jäsenistön keskuudessa tuutorihaun. Hakemuksia tuli yhteensä 
seitsemän ja ne olivat kaikki hyviä, joten kaikki hakijat päätettiin valita. Lisäksi yksi viime vuoden 
tuutoreista lähti uudestaan mukaan tuutoritoimintaan. Keväällä tuutorit osallistuivat Tamyn 
järjestämään tuutorikoulutukseen, minkä lisäksi tuutorivastaavat kävivät omissa koulutuksissa sekä 
Tamyn tuutorivastaaville järjestämissä vapaamuotoisemmissa illanvietoissa luomassa kosntakteja 



yliopiston muihin ainejärjestöihin. Tuutorikokouksia pidettiin muutama keväällä ja kesän lopussa ja 
niissä suunniteltiin yhdessä tulevan syksyn ohjelmaa ja aikatauluja. Hallituksen 
kokoonpanomuutosten takia toinen tuutorivastaavista otti isompaa roolia syksyn 
tuutorointitoiminnan organisoinnissa ja kokousti useaan otteeseen opintokoordinaattori Riitta 
Aalloksen sekä laboratoriokursseilla työskentelevien laboratoriohoitajien kanssa syksyn aikatauluista. 
Orientointiviikkojen ohjelman mallina käytettiin edellisen vuoden ohjelmaa, mutta siihen tehtiin 
jonkin verran muutoksia uuden, lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa yhteisen 
kurssitoteutuksen vuoksi. Syksyn opintojen aikataulua oli muutettu aiempaa tiiviimmäksi ja tutkinto-
ohjelman vastuuhenkilöiltä tulleen toiveen pohjalta syksyn ensimmäisten viikkojen iltaohjelman 
määrää päätettiin karsia, jotta uudet opiskelijat jaksaisivat panostaa yliopisto-opintoihin heti alusta 
alkaen. Tässä onnistuttiin hyvin ja orientointiviikoille saatiin suunniteltua tasapainoinen kokonaisuus 
opiskelua ja tapahtumia. Pääsykokeissa tuutorit olivat jututtamassa kokeeseen tulleita ja tarjosivat 
mokkapaloja, mehua, keksejä ja muita herkkuja. Nähtävillä olivat myös pääsykokeen mallivastaukset. 
Alkukesän aikana tuutorit kokosivat tuutoriläystäkkeen lähetettäväksi uusille opiskelijoille. Heti 
pääsykokeiden tulosten julkistuksen jälkeen tuutorivastaava oli yhteydessä opintopalveluihin ja sai 
sieltä uusien opiskelijoiden yhteystiedot, jonka jälkeen luotiin fukseille ja tuutoreille oma Facebook-
ryhmä ja hieman myöhemmin myös WhatsApp-ryhmä. Yhteydenpito oli näissä ryhmissä aktiivista jo 
ennen opiskelujen alkua ja fukseja ohjeistettiin mm. bussi- ja opiskelijakorttien hankkimisessa sekä 
kurssivalintojen tekemisessä niin TTY:n kuin UTA:nkin puolella. Myös orientointiviikkojen ohjelma 
jaettiin fukseille Facebookissa ja Whatsapissa ennen opintojen alkua. 

Orientointiviikot alkoivat suurella osalla fukseja 27.8. tietotekniikkakurssin aloitusluennolla yliopiston 
keskustakampuksella. Toisin kuin ennen, fuksien ensimmäinen päivä ei alkanut Arvolta, joten osa 
tuutoreista oli fukseja vastassa keskustakampuksella luennon jälkeen ja tuli heidän kanssaan samaa 
matkaa Arvolle. Arvolla päivä jatkui tervetulotilaisuudella, johon tuutorit olivat leiponeet muffinsseja 
ja hoitaneet kahvitarjoilun. Tuutorit jakoivat tilaisuudessa fukseille orientoivien viikkojen ohjelmat ja 
fuksipassit, jonka jälkeen pidettiin tuutorien johdolla Arvon kampuskierros ja tutustuttiin 
mikroluokkiin sekä tulostuskäytäntöihin. Illalla päästiin vielä tutustumaan toisiin paremmin 
yhteisessä saunaillassa Finn-Medillä. Saunatilan vuokran sponsoroi BioMediTech. 
Orientointiviikkojen ohjelmaan kuului yksikön järjestämien orientoivien opintojen lisäksi tuutorien 
toimesta järjestettyjä kampuskierroksia TTY:llä ja UTA:n keskustakampuksella, ulkopelejä, tuutorivisa, 
museovierailu Vapriikissa sekä opinto-oppaiden ja opetusohjelman selailua ja käytön opettelemista. 
Fukseille järjestettiin myös ensimmäisellä viikolla leffailta, jota sponsoroi paikallinen Tampereen 
luonnontieteilijöiden akateemisten jaosto LATTE. Myös Biopsin ja bioteekkarikilta Bionerin yhteinen 
saunailta ja Biopsin omat fuksisitsit ja fuksiaiset järjestettiin pitkälti perinteisen kaavan mukaan ja ne 
olivat viime vuosien tapaan suosittuja tapahtumia. Tänä vuonna Biopsilla oli myös ensimmäistä kertaa 
yhteistä toimintaa Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestön Reettoreiden 
kanssa, kun heidän kanssaan järjestettiin yhdessä fukseille kolmiobileiden etkot. Toisena uutuutena 
tänä vuonna oli tuutorien järjestämä maisteri-ilta uusille maisterivaiheessa aloittaneille 
bioteknologian opiskelijoille. Illanvietosta tuli hyvää palautetta, joten vastaavaa toimintaa pyritään 
järjestämään jatkossakin. Tapahtumia pyrittiin kaikin puolin suunnittelemaan ja järjestämään niin, 



että niissä huomioitiin fuksien erilaiset toiveet ja tarpeet. Tapahtumia markkinoitiin myös englanniksi 
kv-opiskelijoille ja heitä rohkaistuikin osallistumaan joihinkin tapahtumiin. 

Tuutorointi sujui pääasiallisesti erittäin hyvin. Hallituksen keskinäisen työnjaon muuttuminen aiheutti 
jonkin verran hommien kasautumista tuutorivastaavan harteille, mutta mahtavan tuutoriporukan 
ansiosta tehtäviä saatiin kuitenkin jaettua tasapuolisemmin ja kaikki sujui loppujen lopuksi hyvin. 
Fuksit eivät olleet aivan yhtä aktiivisesti mukana tapahtumissa (erityisesti iltatapahtumissa) 
verrattuna viime vuoteen, mikä johtui varmasti syksyn kurssiaikataulun muutoksista ja aiempaa 
tiiviimmästä aikataulusta heti ensimmäisillä viikoilla. Tapahtumista kuitenkin pidettiin ja fuksit 
ryhmäytyivät syksyn aikana erittäin hyvin, mikä oli yksi tuutoroinnin tärkeimpiä tavoitteita. Myös 
tuutorien ja fuksien välille muodostui hyvä side ja kynnys avun kysymiseen oli matala. Kaiken 
kaikkiaan tuutorointikaudelle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin tai erinomaisesti. 

 

EXCURSIOT 

4.12 Järjestettiin miniexcursio Tampreen messukylässä sijaitsevaan Arctic Biomaterialsiin 15 hengen 
voimin. Excursiolla päästiin tutustumaan yrityksen laboratorioon sekä kuunneltiin yritysesittelyä.  

Valitettavasti suuremmat excursiot jäivät tällä kaudella järjestämättä, mutta niiden suunnittelu 
seuraaavalle kaudelle aloitettiin jo! 

KULTTUURI 

Kulttuurin osalta jäseniä tiedotettiin ajankohtaisista kulttuuritapahtumista. Leffailtoja pidettiin 
useampaankin otteeseen, ja opiskelijakulttuuria vaalittiin perinteisin tapahtumin. 

TAPAHTUMAT 

Vuoden 2018 tapahtumavastaavat kuuntelivat edeltäviään ja kokosivat heti ensimmäisenä kuuden 
hengen Tapahtumatiimin kasaan. Noin kuukauden välein pidettyjen tiimikokousten avulla Biopsin 
tapahtumien järjestäminen sujui suhteellisen helposti myös toisen tapahtumavastaavan jäädessä 
ennen kesää tehtävästä pois. Tiimin kasaamista suositellaan ehdottomasti tulevien vuosienkin 
tapahtumamestareille! 

Tapahtumavuosi alkoi 15.1. perinteisellä BIoner-Skilta -kyykällä Hervannassa. Pääpaino 
järjestämisessä oli vanhoilla vastaavilla, joten uudet saivat rauhassa totutella tapahtumien saloihin. 
Turnauksessa pelasi yhteensä 24 joukkueita, joista 6 Biopsin. Paikalla oli Skillan musavehkeiden lisäksi 
TEK:n tarjoamaa makkaraa ja hyvä meininki! Jatkot järjestettiin Teekkarisaunalla, jossa Biopsin paras 
joukkue palkittiin kuohuviinipullolla. 



Vuoden ensimmäinen nakkisauna järjestettiin 18.1. FInnMedin kattosaunalla. Tarjolla oli jättipitsaa ja 
mahdollisuus päästä saunomaan. Ruokaa varattiin noin 40 hengelle. 

Perinteinen avantouinti pidettiin Kaupinojan saunalla 31.1. Ennen saunomista ja uimista käytiin 
luistelemassa porukalla Kaupin radalla! Saunalipun hinnaksi muodostui 4e/Biopsi ja saunomassa oli 
noin 15 henkilöä. Innokkaimmat grillasivat makkaraa pulahtelun ja saunomisen lisäksi. 

MM-kyykkää pelattiin Hervannassa 10.2. Biopsilta oli pelaamassa 4 joukkuetta ja kenttien ympärillä 
kiersi pulkka, josta Biopsin jäsenet saivat kaakaota Skillalta lainatuista termareista. Etkojatkosauna 
Bionerin kanssa pidettiin Juveneksen Hermian saunalla. Tarjottavina mm. Ruokaisaa salaattia, sipsejä 
ja karkkeja, joita sai syödä vapaasti 2e pääsymaksua vastaan. Paikalla yli 80 osallistujaa! 

22.2. sitsattiin Biopsin vuoden ensimmäiset sitsit: kaverisitsti teemalla Biitsille! Jokainen Biopsi sai 
tuoda mukanaan avecin. Osallistujia oli 35 + nakit ja lipun hinnat 15e alkoholillinen ja 13e holiton. Ilta 
sujui ongelmitta ja puolinakkimeininki toimi hyvin! Suurin osa sitsaajista jatkoi biletystä Kolmioilla. 

Maaliskuu aloitettiin “Candy land” PJ-bileillä YTHS –saunalla. Biopsilaisia oli mukavasti paikalla. 
Karkkikoristeiden lisäksi tarjolla oli boolia sekä karkkiaiheisia drinkkejä kuten turkinpippurishotteja ja 
mojitoja! 

21.3. kevätkokouksen yhteydessä pidettiin peli-ilta. Noin 10 hengen porukalla pelailtiin picturekaa ja 
pingistä. Mukavaa ja rentoa! 

Ilmajoogaa käytiin kokeilemassa 15 Biopsin voimin 27.3. Biopsin sponssauksen vuoksi hinnaksi 
muodostui vain vaivaiset 7e per Biopsi. 

Lisää liikuntaa tarjosin Bionerin kanssa yhteistyössä järjestetty Megazone 4.4. Yöpelit kestivät 20-23 
ja kummallekin ainejärjestölle varattiin 21 paikkaa, jotka kaikki menivät täyteen. Biopsin 
sponssauksen jälkeen hintaa jäi vain 8e/Biopsi. 

Wappua juhlittiin jälleen usean viikon ajan! Kaikki wapun kohokohdat koottiin Biopsin 
Wappukalenteriin, josta tekemistä löytyi jokaiselle päivälle.  

23.4. sitsattiin Saluksen kanssa Royal Wappu -sitseillä. Mahtavien toustien avulla 45 Biopsin meno oli 
huipussaan, vaikkakin juomien määrästä (2 mietoa, 4 shottia) kuului hieman mutinaa.  Sitsien jälkeen 
jatkettiin Tamyn wappuviikkojen Pornobileisiin!  

25.4. järjestettyyn Särkän Märkään tapahtumatiimiläiset hommasivat lippuja yhteensä 50 kappaletta. 
Lippujen jakaminen tapahtui lomakkeen kautta. Ensi vuonna riittää varmasti 35-40 lippuakin. Sää 
suosi ja meno oli riehakasta! 

Kaupin vappupelejä pelailtiin 27.4. Ohjelmassa oli mm. Ultimatea, kyykkää ja mölkkyä Rosendahlin 
rannassa. Menoa jatkettiin Amoksella pöytäfutiksen parissa. Rannalla pelailemassa oli 11 Biopsia, 
Amoksella muutama vähemmän. 



30.4. järjestettiin Wappupiknik yhteistyössä Yritystiimin kanssa Loimun sponssaamana. Varauduttiin 
50 henkilöön tarjottavilla, joihin sisältyi mm. Munkkeja, patonkeja, tuorejuustoja, viinirypäleitä, 
kuohuviiniä ja Biopsin panoseuran omaa simaa! Nautittiin piknikistä isolla porukalla ja hyvässä säässä. 

Toukokuussa pidettiin Kalevan pubirundi. Kierreltiin rennolla otteella baareja Kalevassa. Matkan 
varrella poikettiin Lapin akkaan, Stag’s headiin, Kivenheittoon, Gastropubiin ja Passioniin. 

Syyskuussa lukuisten fuksien tapahtumien lisäksi järjestettiin retki Vapriikkiin 14.9. ja Maisteri-ilta 
Kerhiksellä 19.9. Vapriikissa fuksien lisäksi oli muutama vanhempikin paikalla. Maisteri-illassa taas 
chillattiin rennosti Biopsin tarjoamien herkkujen kanssa kuunnellen jokaisen maisterisuuntauksen 
opiskelijoiden esittelyjä. 

Toinen nakkisauna pidettiin 18.9. tällä kertaa YTHS –saunalla. 18-20:30 saunaan pääsivät 
hallituslaiset, kahvittaneet sekä Tapahtuma- ja Yritystiimiläiset nauttimaan pitsasta. 20:30 -> kaikki 
jäsenet olivat tervetulleita viihtymään saunan ja uima-altaan parissa. 

Lokakuussa infottiin lihattomasta lokakuusta viikkotiedotteessa. Mukana oli infoa sekä linkkejä 
resepteihin. Hämeenkadun approille yritettiin hankkia lippuja, muttei onnistuttu. Onneksi 
jonottamalla monet Biopsit saivat lippunsa ja pääsivät juhlimaan.  

18.10. Domus –klubilla pidettiin paljon toivotut Kolmioetkot. Paikalla oli 15 henkilöä ja tarjolla bp:n 
lisäksi sipsejä, karkkia ja shottibingoa! 

Kauppisitsit TLK:n ja Salusin kanssa järjestettiin 30.10 teemalla Halloween. Biopseja paikalla 15. Biopsi 
hoiti alkupalan, klementiini “kurpitsalyhdyn”. Hyvä meno ja loistavat toustit! 

10.11. juhlittiin Biopsin 17-vuotista taivalta vuosijuhlasitsien muodossa 72 hengen voimin. Juhlat 
järjestettiin Bravo Plazassa. Laulu raikasi ja tunnelma oli katossa. Vieraita saapui niin Biopsista kuin 
muutamasta ystäväjärjestöstäkin. Juhlinta jatkui Ilveksessä yön pikkutunneille. 

Tuttu ja turvallinen kutoslinja järjestettiin tänäkin vuonna! 13.11. Nelisenkymmentä Biopsia kiersi 
baareja bussilinjan 32 varrella. Kaksi lähtöä takasi nopeat pysähdykset baareissa ja viimeisellä 
pysäkillä jaettiin haalarimerkit osallistujille! 

20.11. LATTE sponsoroi Glögi-pipari-illan Kerhiksellä. Tarjolla oli LATTE:n haalarimerkkien lisäksi 
paljon syötävää, kuten joulutorttuja, pipareita ja homejuustoa, viinirypäleitä, glögiä ja konvehteja 
sekä LATTE:n ongintaa. Syömisen lisäksi päästiin pelaamaan lautapelejä sekä pingistä! 
Parhaimmillaan jopa 30 osallistujaa! 

3.12. BBB Wanhan Postin saunalla. Sauna osottautui sopivan suureksi tilaksi. Paikalla paljon Biopseja. 
Fuksit hoitivat loistava esityksensä lisäksi paikalle torttuja sekä auttoivat vastaavaa kauppareissun 
kanssa. Tarjottavia varattiin noin. 70 henkilölle ja kaikki meni! Perinteisen ohjelman lisäksi järjestetiin 
BBB beer pong –turnaus, jonka voittajaksi valikoitui fuksien joukkue Kontaminantit!  

Tuleville tapahtumamestareille on koottu avuksi vuoden 2019 tapahtumakalenteri. Dropboxista 
löytyy myös paljon vanhaa materiaalia eli tyhjästä ei tarvitse seuraavanakaan vuonna aloittaa!  



LIIKUNTA 

Vuonna 2018 Biopsissa ei koettu tarvetta vakituiselle liikuntavuorolle, mutta erilaisia aktiviteettejä 
järjestettiin. Vuosi aloitettiin avantouinnilla ja kyykkääkin pelattiin useampaan kertaan. Biopsi järjesti 
lajikokeilun ilmajoogaan ja kävi pelaamassa Megazonea Bionerin kanssa. Vappuna pelattiin ulkopelejä 
(mölkkyä, ultimatea, lentopalloa sekä kyykkää) yhdessä naapurijärjestöjen TLK:n sekä Salusin kanssa. 
Myös pesäpalloa pelattiin porukalla syksyllä. Yleisistä liikunta-aiheisista tapahtumista (sporttiappro, 
talviliikuntaviikko) informoitiin jäsenistöä. 

YMPÄRISTÖ 

Kerhiksellä jatkettiin kierrätystä sekä Reilun kaupan kahvin ja teen jakamista aikaisempien vuosien 
tapaan. Ainejärjestömme on Reilun kaupan ainejärjestö, jonka kunniaksi saimme Tampereen 
yliopistolta Reilun kaupan kunniakirjan! Tampereen yliopisto on Suomen ensimmäinen yliopisto, jolle 
on myönnetty Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi, joten kunniakirja on ehdottomasti arvokas 
tunnustus! 

HYVINVOINTI JA TASA-ARVO 

Hyvinvointivastaava on tänä kautena pyrkinyt luomaan turvallisen opiskeluympäristön 
ainejärjestömme oppilaille käymällä Kaupin kampuksen turvallisuutta koskevissa kokouksissa. 
Oppilaiden hyvinvointia on myös parannettu keskittymällä opiskelijoiden yleiseen terveyteen ja 
jaksamiseen. Tämä on tapahtunut viestittämällä YTHS:n tapahtumista sekä palveluista 
viikkotiedotteen yhteydessä. Jäsenistön pyynnöstä on myös toteutettu Juveneksen ruokaa koskeva 
palautekysely, jonka tulokset välitettiin Juveneksen ravintolapäällikölle. Näin kouluruokala sai 
oppilaidemme palautteen kouluruokamme laadusta, sekä siinä sivussa opiskelijoidemme jaksaminen 
kohentui ravitsevamman/mieleisemmän kouluruuan kautta. Yhteystyötä on myös pyritty tekemään 
Salus ry:n sekä TLK:n hyvinvointivastaavien kanssa kampuksemme sisäisistä asioista. 

Jäsenistön hyvinvoinnista huolehtivat lisäksi Biopsin fossiilivastaavat järjestämällä ahdistusiltaman, 
jossa erityisesti Biopsin maisteriopiskelijat pääsivät keskustelemaan opiskelun loppuvaiheeseen 
liittyvistä murheista, kuten gradun aiheuttamasta stressistä sekä valmistumisesta. Keskustelun 
jälkeen fossiilivastaavat järjestivät rentoutusharjoituksia.  

Tasa-arvovastaava oli helpostilähestyttävässä asemassa, ja kannusti opiskelijoita kääntymään 
puoleensa kaikissa askarruttavissa asioissa.  

KANSAINVÄLISYYS 

Biopsin viestintä on tänäkin vuonna ollut aina joko suomeksi tai englanniksi tai ainoastaan 
englanniksi. Tämä on koskenut niin Facebook- ja Instagram-julkaisuja kuin sähköpostejakin, 
esimerkiksi viikkotiedotetta. 



Saapuvien maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden määrä yllätti syksyllä 2018. Maisteriin tutkinto-ohjelmaan 
tulevia ilmoitettiin aluksi viisi. Tutkinto-ohjelma vaihtareita saapui lopulta neljä. Vaihto-opiskelijoita 
saapui huimat 12 eli yhteensä kesällä oli tulemassa 17 kansainvälistä opiskelijaa. Tämä on todella 
suuri määrä tutkinto-ohjelmallemme, jonka sisäänottomäärä on ollut vuosittain 25. Tuutoreita olikin 
hieman hankala löytää näin suurelle määrälle kansainvälisiä opiskelijoita. Saimme omia tuutoreita 
neljä ja onneksi Lexica-Transla tarjoutui tuutoroimaan osaa vaihtareistamme. Saimme oman 
tuutoroinnin piiriin viisi vaihtaria ja kaikki tutkinto-opiskelijat. Lexica-Translan tuutoroitavaksi siirtyi 
seitsemän vaihto-opiskelijaa. Keväälle 2019 ilmoitettiin viisi vaihto-opiskelijaa saapuviksi ja näille 
saimme kaikille biopsilaistuutorit. 

Bioteknologian kv-tuutoreiden kesken pistimme pystyyn pienen kv-ryhmän, jonka kesken 
suunnittelimme tapahtumia vaihto-opiskelijoille. Syksyllä pidimme lautapeli-illan Lautapelikahvila 
Tavernassa, jonne saapui yhdeksän opiskelijaa. Näistä neljä oli vaihto-opiskelijoita ja viisi suomalaisia 
tutkinto-opiskelijoita. Yhdessä Kaupin ainejärjestöjen Salusin ja TLK:n kanssa järjestimme 
nyyttärityyppisen tapahtuman, jonne osallistujat toivat oman maansa ruokia. Ilta oli mukava, mutta 
ainoastaan lääketieteen vaihtareita saapui paikalle, vaikka monet Biopsinkin vaihtarit olivat 
ilmoittaneet saapuvansa. Omien tuutoreiden määrä verrattuna kansainvälisten opiskelijoiden 
määrään on varmasti vaikuttanut siihen, miksi vaihtarit ovat saapuneet tapahtumille vaihtelevasti. 
Viestintä on silti pidetty englanniksi, joten kv-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tulla 
tapahtumillemme. 


