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Koulutuspolitiikka	
 
Koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa olemme tänä vuonna keskittyneet erityisesti 
palautejärjestelmän kehittämiseen, sekä muutaman aikaisemman vuoden mukaisesti 
kartoittamaan tutkintouudistuksen ja TTY:n kanssa aloitetun yhteistyön toimivuutta. 
Lisäksi opiskelija-edustajiamme toimi palautetyöryhmässä, 
opetussuunnitelmatyöryhmässä, johtokunnassa, uudisrakennustyöryhmässä sekä 
ohjausryhmässä. 
 
Biopsin edunvalvontasektorilla tapahtui valmistumisen ja vaihtoon lähtemisen takia 
muutoksia esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmän kokoonpanossa, mutta mukaan 
värvättiin uusia, innokkaita jäseniä. Lisäksi kandi- ja maisteriohjelmia aletaan 
uudistaa, ja työryhmiin saatiin yhteensä viisi opiskelijaedustajaa; kaksi 
kandiohjelmatyöryhmään, ja yksi kuhunkin maisterivaiheen opintosuuntaa 
edustavaan työryhmään. 
 
Vuoden aikana opettajakunnan kanssa on käyty keskusteluja erityisesti 
palautejärjestelmän kehittämiseksi. Opiskelijoiden puolesta olemme pyrkineet 
tekemään kurssipalautteen antamisen helpommaksi, esimerkiksi välittämällä 
opiskelijoille linkki moodlen kautta palautekyselyyn. Lisäksi laitokselle hankittiin 
kaksi tablet-tietokonetta, jotka kiertävät viimeisellä luennolla, ja joiden kautta 
palaute on helppo antaa. Lisäksi vuoden aikana opetussuunnitelmatyöryhmässä 
opiskelijaedustajamme myötävaikuttivat pääsykoekirjan palauttamiseksi, ja kirja 
otetaankin käyttöön heti 2015 pääsykokeissa. Lisäksi otettiin kantaa myös 
opetuskieleen, jonka opettajakunta olisi halunnut muuttaa englanniksi. 
Lopputuloksena kolmen kurssin sijaan vain yksi kanditason kurssi muutettiin 
englanninkieliseksi.  
 
Opettajakunta kartoitti Bioteknologian tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden 
opiskelijoiden työllistymistä sähköpostitse, ja toimitti kyselyn tulokset opiskelijoille. 
Kartoituksesta käytiin vuoden aikana runsaasti keskustelua, ja kartoitusta pyritään 
jatkamaan. Lisäksi Biopsi osallistui yhdessä laitoksen kanssa maaliskuussa järjestetyn 
Bioteknologi työelämässä –tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumassa valmistuneet 
bioteknologit, sekä muut kiinnostavat henkilöt luennoivat työn hakemisesta ja 
verkostoitumisesta. Tapahtumaan osallistui noin 50 ihmistä. 
 
Muita mainittavia saavutuksia oli mm. kauan toivottu tenttitulosten esittämiseen 
liittyvä muutos; jatkossa tenttitulokset esitetään laitoksen taululla vain 
opiskelijanumerolla. Lisäksi gradun tekemiseen liittyvät ohjeet saatiin viimein 
julkisiksi. Osallistuimme lisäksi aktiivisesti opintojen pullonkaulojen kartoittamiseen 
laitoksellamme. Biopsi valmisteli myös Valitus.docx –nimellä kulkevan 



palautelomakkeen, jonka avulla pyritään keräämään anonyymia palautetta opintojen 
sujumattomuudesta. Aktivoimme myös uuden mentori-tuutorointi sektorin, jonka 
tarkoituksena olisi helpottaa uusien opiskelijoiden opintojen suunnittelua. 
Mentorituutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka kertoivat maisterivaiheen 
opinnoista uusille opiskelijoille fuksien saunaillan yhteydessä, ja sen jälkeen auttavat 
mm. sellaisia opiskelijoita, joilla on pohjalla jo aiempia opintoja ja jotka näin ollen 
tarvitsisivat apua kurssivalinnoissa. 
 
Lisäksi järjestimme yhdessä TTY:n Bioner-killan kanssa kilta-ainejärjestökahvit 
huhtikuussa. Tapahtumaan osallistui noin 20 opiskelijaa, sekä molempien 
yliopistojen 
 
amanuenssit. Tapahtumassa keskusteltiin opiskelijan ongelmista liittyen opintoihin 
toisessa yliopistossa. Tapahtuma pyritään jatkossa järjestämään vuosittain. 
Lisäksi järjestimme marraskuussa perinteiset school-kahvit, joissa opiskelijat ja 
opettajakunta voivat keskustella myös kiistanalaisista aiheista. 
Kopo-vastaavamme hoiti lisäksi aktiivisen kopo-tiedottamisen jäsenistölle. 
 

Sosiaalipolitiikka	
 
Biopsi ry:n jäsenistö on pidetty ajantasalla uusimmista sosiaalipoliittisista uutisista ja 
muutoksista kuukauden välein lähetetyin uutiskoostein. Tärkeimmistä uutisista on 
lähetetty myös lisäuutisia. Vuoden aikana etenkin YTHS:ää, opintotukea ja 
opiskelijoiden asumista koskevat muutokset ovat olleet uutislistalla. Hyvinvointiin 
liittyvistä ja hyvinvointia edistävistä tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle erikseen 
omissa sähköposteissa. 

Kansainväliset	asiat	
 
Tänä vuonna laitoksellemme saapui muutamia vaihto-opiskelijoita sekä 
kansainvälisen bioinformatiikan ohjelmaan noin 10kpl kansainvälisiä 
bioinformatiikan opiskelijoita. Pyrimme jatkamaan tuutorointia kuten aiemmin, ja 
tuutorointivastaavanamme toimii bioinformaatikko Nirmal Iyer. Toimitimme kesällä 
valituille opiskelijoille yhdessä valmistelemamme tuutorointikirjeen, ja tuutorimme 
vastailivat sähköpostitse ja facebook-ryhmässämme kv-opiskelijoiden 
tiedusteluihin.  
 
Resurssipuutteen vuoksi olemme joutuneet luopumaan 
tapahtumien järjestämisestä pelkästään kv-opiskelijoille, sillä tapahtumien 
osanotto on aikaisemmin ollut olematonta. Pyrimme sen sijaan painottamaan 



kaikkien tapahtumiemme kansainvälisyyttä, ja esimerkiksi Biopsin 
jalkapallojoukkueessa, joka kokoontuu kesäisin viikoittain, on useita kansainvälisiä 
opiskelijoita. Lisäksi pyrimme parantamaan englanninkielistä tiedottamista 
sähköpostilistallamme, ja kutsuimme kaikki uudet kansainväliset opiskelijat 
fuksitapahtumiin. ERASMUS-opiskelijat ovat innokkaimpia osallistujia, ja vaihtarit 
osallistuivat kevään ja syksyn aikana esimerkiksi sitseille ja 3x2-linjalle. Lisäksi 
organisoimme edelleen tavarasäilöä, johon vanhat kansainväliset opiskelijat 
saavat lähtiessään tuoda vanhoja, hyvin toimivia tavaroitaan, ja josta toimitamme 
ensihätään lainaksi useille vaihtareille esimerkiksi petivaatteet. Varastostamme 
löytyy petivaatteita ja keittiövälineitä myös ensi vuonna, ja niiden lainaaminen on 
ollut aktiivista vuoden ympäri. 
 
Valmistumisten takia kv-sektorimme uudistuu vuoden lopussa, joten olemme 
keskittyneet syksyllä rekrytoimaan uusia, innokkaita tuutoreita. 

Liikunta	
 
Biopsin liikuntavuosi alkoi perinteiseen tapaan helmikuussa järjestetyillä 
akateemisen kyykän MM-kisoilla, joissa biopsi kustansi yhden oman 
edustusjoukkueen. Mukana oli myös kaksi muuta Biopsin jäsenistä muodostuvaa 
joukkuetta. Tapahtumassa ja jatkosaunalla oli mukana noin 20 Biopsilaista. Kesällä 
pidettiin perinteinen kesäpelipäivä, jossa pelailtiin pihapelejä ja grillailtiin, osallistuja 
oli noin 10. Liikuntavastaavat suunnittelivat vaellusreissua seitsemisen 
kansallispuistoon, joka kuitenkin jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Menestyksekkäin liikunta-aktiviteetti kuluvana vuonna oli viikottainen 
jalkapallon pelaaminen Kiovan puistossa, joka keräsi jalkapallon MM-kisojen 
inspiroimana jäseniä 6-12 osallistujan välillä. Säännöllinen liikunta jatkui syksyllä 
uudella sählyvuorolla Atalpan tiloissa keskiviikkoisin. Liikuntavuosi huipentui 
loppusyksyn Atalpalla järjestettyyn yösähly-turnaukseen, jossa Biopsilla oli 7 
hengen joukkue. Vuoden kaikki liikuntatapahtumat olivat biopsilaisille ilmaisia. 
Lisäksi hyvin liikuntapainoitteisia tapahtumia oli kulttuuritapahtumissa kerrotut 
Ahvenanmaan linturalli ja sieniretki. 

Kulttuuri	
 
Biopsin kulttuurivastaavuus koostui pääasiassa erilaisten tapahtumien 
mainostamisesta ja tiedonvälityksestä, kuten Nääspeksin promoamisesta. Biopsi 
kuitenkin toteutti muutaman merkittävän kulttuuriteon, mittavin niistä oli 
opintomatka Tokioon, josta enemmän excursio-osiossa. Huhtikuussa Biopsi edusti 
kolmen hengen joukkueella biologian opiskelijoiden suurimmassa tapahtumassa, 
koko viikonlopun kestävässä Ahvenanmaan linturallissa. ”Ahviksessa” Biopsin 



menestys oli opintoalan huomioon ottaen erinomainen (keskikasti). Huhtikuussa 
käytiin myös Andy Warholin näyttelyssä Sara Hildénin taidemuseossa, pop-taidetta 
ihastelemassa oli kuitenkin vain neljä Biopsilaista. Alkusyksyllä järjestimme 
sieniretken Sorilan metsiin, jäseniämme oli mukana viisi kappaletta ja sato oli hyvä. 
Kulttuurivuosi oli kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen monipuolinen. 
 

Tokion	excursio	
 
Vuonna 2014 Biopsi järjesti jäsenistölleen excursion Japanin pääkaupunkiin Tokioon. 
Excursio järjestettiin 15.4.2014-25.4.2014. Mukaan lähti yhteensä 24 bioteknologian 
opiskelijaa useilta eri vuosikursseilta. Matkoihin meni noin vuorokausi kumpaankin 
suuntaan, koska lennot sisälsivät välilaskun Istanbulissa. Tokiossa vierailimme 
seuraavissa kohteissa: University of Tokyo Biotech research unit, National Cancer 
Centre Tokyo, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences ja National institute of 
infectious diseases. Kaikki kohteet tarjosivat mielenkiintoista tietoa liittyen 
bioteknologiaan, mutta vierailut myös avarsivat käsityksiämme yliopisto- ja 
työkulttuurista Japanissa. Mieleen jäi erityisesti ihmisten kohteliaisuus ja innostus 
kertoa meille tutkimuksestaan tai työstään. Tämän lisäksi paikalliset usein 
ihmettelivät, että olimme liikkeellä pelkästään opiskelijoiden kesken ilman 
professoria tai muuta opetushenkilöstöä. 
 
Vierailujen lisäksi tutustuimme tietysti Tokioon muutenkin. Neljänä päivänä ei ollut 
aikataulutettu yhteistä ohjelmaa ja exculla olijat kiersivätkin ympäri Tokiota 
tutustuen kulttuuriin, ruokaan ja nähtävyyksiin.  
 
Excursio sisälsi myös paljon valmistelua ja rahankeruuta ennen ja jälkeenkin matkan. 
Suunnittelu ja rahojen keräys alkoikin jo vuoden 2013 puolella. Vuonna 2014 
jatkoimme rahojenkeräystä suorittamalla inventointia Bauhaussissa ja järjestämällä 
kahvituksia BioMediTechillä. Kahvitusten järjestäminen jatkui myös syksyllä 2014.       

Tapahtumat	
 
Loppusyksyyn asti tapahtumista oli vastuussa kaksi tapahtumavastaavaa. Lokakuun 
lopussa tapahtumavastaavien avuksi nimitettiin kaksi uutta vastaavaa. 
Tulevaisuudessa vastaavia nimetään toivottavasti 3-4, jotta homma ei kaadu vain 
muutaman järjestäjän niskaan. Myös tapahtumajaoston perustamisesta ollaan 
puhuttu. 
 



Tapahtumien tiimoilta vuosi 2014 alkoi heti tammikuussa Venetsialaisten naamiais-
sitsien tiimoilta. Ilmoittautuneita oli 50 ja sitsit järjestettiin Amos-klubilla. Sitsit olivat 
fukseille ensimmäiset ja myös vaihtareita saapui paikalle. Tapahtumaan kutsuttiin 
edustajat myös Bionerilta, YKI:ltä ja TLK:ltä. Naulakoilla tapahtunut ryöstö sitsien 
keskellä aiheutti hieman huolta, mutta tunnelma saatiin nostettua takaisin kattoon. 
Keväällä suunniteltiin myös pikniksitsejä toukokuun alkuun, mutta sitsit peruuntuivat 
huonon sään ja vähäisen osallistujamäärän johdosta. 
 
MM-kyykän jatkon järjestettiin perinteisesti Domus-klubilla kyykkäpäivänä. Tarjolla 
oli pientä purtavaa ja klubilla pystyi myös saunomaan. Jatkoille kutsuttiin myös 
jyväskyläläisiä ja helsinkiläisiä opiskelijoita, joista osa jäi jopa yöksi. Kevätkokous 
pidettiin 26.3  Domus-klubilla. Kokous huipentui Marian Pj-bileisiin Beerbong 
turnaukseen tiimoilta. Maaliskuun lopulla järjestettiin pienimuotoinen Biopsin 
pubirundi Kalevassa. Fuksit järjestivät tuutoreilleen 3.4. kostajaiset, jossa osallistujia 
oli noin 20. Laaja ohjelma sisälsi mm. itsensä nolaamista Prismassa ja rymyämistä 
metsässä, josta jatkettiin saunaan. Viini- ja juustoilta järjestettiin 8.4 biopsilaisen 
luona. Osallistujia tapahtumassa oli 15 ja pieni osallistumishinta kattoi monta viiniä 
ja juustoa lisukkeineen. Biopsi otti osaa myös Biotekologian urapäivään ja kahvitti 
tilaisuuden. 
 
Vappua juhlittiin perinteisesti Rosendahlissa piknik-hengellä, osallistujia oli 34 
henkeä. Siman valmisti jälleen Birgitta ja sima oli vahvaa. Tarjottavana oli myös 
skumppaa ja munkkia sekä oli mahdollisuus grillata biopsin pallogrillillä. Ohjelmassa 
oli pj:n puhe, vapaata seurustelua ja pihapelejä. 
Loppukeväästä Biopsi otti osaa yliopiston avoimiin oviin. Sinne saatiin mm 
banaanikärpäsiä, jotka olivat suorastaan hitti, sekä muuta labra härpäkettä. Kesällä 
tapahtumaosasto ei laantunut, vaan puuhaa järjestettiin myös loman aikana. 
Mökkireissulle lähdettiin viikonlopuksi 4. heinäkuuta biopsilaisen mökille. Mökillä 
Biopsi tarjosi aamupalat ja letut. Kesäpelipäivä 11.6. sisälsi grillailua, mölkkyä, 
frisbeetä ja jalkapalloa. Paikalla oli noin 10 biopsia. Ohjelmassa oli myös hallituksen 
virkistäytymispäivä 2.7. ja valkoviini-ilta 23.7. biopsilaisen luona. 
 
Syksy oli kiireinen ja tapahtumien täyteinen. Uusien fuksien saapuminen elävöitti 
toimintaa ja monet tapahtumat nivoutuivat tuutoroinnin lomaan.  
Biopsi osallistui Kaupunkisuunnistukseen ja piti edellisten vuosien kaltaisen pisteen, 
josta tykättiin kovasti. 13.11 järjestettiin Kauppisitsit maailmanloppu-teemalla TLK:n 
ja Saluksen kanssa Amos-klubilla, biopseja paikalla oli 15. 
Hämeenkadun appron liput yritettiin hankkia netistä, mutta sen epäonnistuessa 
järjestettiin jonotustempaus. Noin 15 hengen porukka meni yliopistolle jonottamaan 
lippuja. Jonotusohjelmaan kuului piknikaamupala, taukojumppa ja jopa Novan 
aamun Enbuske saatiin vierailulle haastattelemaan biopsilaisia. 



Perinteisesti syksyllä järjestetty 6-linja muuttui TKL:n bussilinjamuutosten myötä 
3*2=6-linjaksi. Tapahtumassa kierrellään 32-bussilinjan varrella olevia pubeja. 
Tapahtuma oli aiempien vuosien mukaan menestys ja paikalla oli 42 ihmistä. Biopsi 
osallistui Kemistiristeilylle tuttuun tapaan marraskuun lopussa. Reissuun lähti 40 
biopsilaista. Matkalta jäi runsaasti hyviä muistoja. Biopsin bikkumustat bikkujoulut 
järjestettiin joulukuun alussa Ratinan saunalla. Tarjolla oli glögiä ja pipareita, fuksit 
olivat vastuussa ohjelmasta. Biopsille perustettiin verenluovutusryhmä Biopsin 
luovuttajat, jonka kesken käytiin kerran luovuttamassa. 
 
Yhteistyötä etenkin Bionerien kanssa pyrittiin lisäämään vuoden aikana ja tämä 
onnistuikin varsin hyvin. Peli-ilta järjestettiin 18.2 ja mukaan kutsuttiin YKI ja Bioner. 
Paikalla oli noin 20 opiskelijaa, joista 8 TTYltä. Kilta-ainejärjestökahvit Bionerin 
kanssa järjestettiin 10.4 kerhiksellä. Paikalle saapui  noin 10 henkilöä molemmista 
ainejärjestöistä ja paikalla myös molempien ainejärjestöjen opintokoordinaatorit. 
Tapahtumassa tuli esille olennaisia asioita, joita on tiedotettu huonosti, mutta niille 
saatiin vastaukset tapahtumassa. Kahveja seurasi juomapeli-ilta. Tulevaisuudessa 
perinne jatkuu vuorovuosina toisen ainejärjestön/killan järjestämänä. Bioner järjesti 
Biopsin pyynnöstä myös kiltahuonerundin, jonka aikana käytiin katsomassa 
Bionerien uusi kiltahuone ja kierreltiin muilla kiltiksillä. Biopsilaisia oli noin 10 ihmistä 
ja Bioner oli mielissään vierailusta. Syksyllä Bionerien ja YKI:n kanssa järjestettiin 
pubirundi, jossa kierreltiin pubeja ryhmissä keskustan alueella. Bioolympialaiset 
järjestettiin Bionerin ja Ykin kanssa Hervannan urheilukentällä myöhemmin syksyllä, 
mutta liikunnalliseen tapahtumaan ei valitettavasti osallistunut kuin muutama fuksi. 
Yhteistyötä pyritään ylläpitämään yhtä aktiivisena tulevina vuosina. 

WWW	ja	tenttiarkisto	
 
Vuonna 2014 Biopsi ry:n nettisivut päivitettiin uuteen uljaampaan ja modernimpaan 
ulkoasuun. Uudet sivut saivat lähtölaukauksensa aikataulusta myöhässä, 26.8..2014, 
ja syksyn mittaan sivut käännettiin myös englanniksi. Vanha kalenteri poistettiin 
sivuilta kalenteriohjelman yhteydessä olleiden mainosten vuoksi ja uuden 
implementoinnista ja integroinnista sivuihin päätettiin. Google-kalenteri oli 
hallituksen toivomuksissa. Kalenteria ei vielä ole implementoitu sivuihin. 
 
Nettisivuja uudistettaessa myös tenttiarkisto uudistettiin ja päivitettiin. Tenttiarkisto 
sai uuden alkunsa lokakuussa. Vanhat tentit säilytettiin arkistossa ja uusia lisättiin 
marraskuussa. Jäsenistöä muistutettiin myös tenttien keräämisen tärkeydestä 
arkistoa varten. 
 



Tiedotus	
 
Biopsin tärkeimmät ja toimivimmat tiedotuskanavat ovat edelleen sähköposti ja 
facebook. Myös kerhohuoneen ilmoitustaulua on päivitetty sitä mukaa kun 
tapahtumien päivämäärät ovat varmistuneet. Biopsilla on myös omat nettisivut, 
mutta niiden on tarkoitus tarjota lähinnä pysyvää tietoa järjestömme toiminnasta ja 
tarjota jäsenpalveluita esim. tenttiarkisto. Viestit on lähetetty suomen lisäksi 
englanniksi. 

Viihtyvyys	
 
Hallituskauden alkuun suunniteltu kerhohuoneen siivous peruuntui sähkökatkon 
vuoksi, mutta myöhemmin kauden aikana järjestettiin siivouspäivä. Kerhohuoneelle 
hankittiin kauden aikana uusia mattoja, joulukoristeita sekä muita pieniä esineitä 
parantamaan kerhohuoneen viihtyvyyttä. Hallituskauden aikana yritettiin kiinnittää 
huomiota erityisesti kerhohuoneen siisteyteen.  

Ympäristö	
 
Ympäristöystävällisyys näkyi Biopsin toiminnassa eniten kierrätyksen merkeissä ja 
pienten asioiden huomioinnissa kuten kerhohuoneen valojen sammuttelussa. 
Vuoden suurin huomio kiinnittyi viikolla 39 järjestettyyn ympäristöviikkoon, jolloin 
biopsilaisia tiedotettiin ympäristön huomioinnista ruuan, liikenteen, asumisen ja 
kierrätyksen näkökulmista. Teemapäivien toimesta esimerkiksi kannustettiin 
kasvisruokailuun ja yhtenä päivänä pidettiin myös kierrätyskirppis. 

Bioteknologia-blogi	
 
Vuoden aikana perustettiin bioteknologia-blogi, jonka tarkoituksena on tehdä 
bioteknologiaa alana tunnetummaksi. Blogi toimii yhteistyössä myös Biomeditechin 
kanssa ja sen tarkoituksena on myös toimia linkkinä opiskelijoiden ja työelämän 
välillä. Blogi mahdollistaa tiedon välittämisen myös mahdollisille uusille opiskelijoille 
ja sen toimintaa tullaan kehittämään ja suunnittelemaan oman työryhmän myötä 
vuonna 2015.  

Tuutorointi	
 
Tuutorointivuosi alkoi tuutoreiden rekrytoinnilla, mikä tuntui aluksi melko 
hankalalta, sillä vapaaehtoisia ei ollutkaan niin paljon kuin olimme kuvitelleet. 
Saimme kuitenkin muutaman varman tuutorin jo maalis-huhtikuussa, ja loput 
varmistuivat vasta kesällä, kun lääkikseen hakijat saivat tiedon syksyn 



suunnitelmistaan. Loppujen lopuksi saimme kasaan kymmenen tuutorin porukan. 
Aloitimme tulevien fuksien perehdyttämisen ja innostamisen jo alkukesästä 
tekemällä edellisvuosia selkeästi informatiivisemman ja innostavamman 
tuutorikirjeen fukseille lähetettäväksi. Lisäksi perustimme Facebook-ryhmän, joka 
mahdollisti yhteydenpidon ja toisiin tutustumisen jo ennen opiskelujen alkua. 
Suunnitelimme tuutorointia pitkin kevättä, ja keväällä pidimme myös 
pienimuotoisen suunnittelupalaverin niiden muutaman tuutorin kanssa, jotka olivat 
jo tehtävään lupautuneet. Loppukesästä näimme isommalla porukalla muutaman 
kerran, jolloin sovimme alustavan ohjelman koko vuodelle ja tarkemmat 
yksityiskohdat ensimmäisille viikoille. Pidimme kesällä myös yhteyttä Bionerin 
tuutorivastaaviin, joiden kanssa suunnitelimme lisääntyvää yhteistyötä 
ainejärjestöjen välille heti fuksisyksystä lähtien.  
Ensimmäisillä viikoilla tutustutimme fuksit yliopistoelämään sekä toisiinsa erilaisten 
tapahtumien ja kampuskierrosten avulla. Pyrimme tekemään tapahtumista kaikille 
helposti lähestyttäviä ilman paineita alkoholin käytöstä ja järjestimme myös täysin 
alkoholittomia tapahtumia, kuten jalkapallo/-pihapeli-illan. Tapahtumia riitti lähes 
jokaiselle arki-illalle ensimmäisten viikkojen ajan, ja niitä pyrittiin jatkamaan pitkin 
syksyä, ei enää niin tiheään tahtiin, mutta silloin tällöin ainakin jotain pientä kuten 
peli-iltoja ja illanviettoja. Fuksisyksyn kohokohtia oli fuksiaiset 24.9. perinteisesti 
Pyynikillä, mutta soutu jäi tällä kertaa väliin tuulisen sään vuoksi. Alkupettymyksestä 
huolimatta fuksiaiset sujuivat mukavasti. Marraskuussa järjestimme fukseille sitsit 
toogateemalla Domus-klubilla. Sinne osallistui tuutorit mukaan lukien noin 30 
henkilöä. Tapahtumissa käymistä kannustamaan käytimme fuksipassia, johon fuksit 
voivat aktiiviuudellaan kerätä pisteitä (fosfaatteja). Passi on ollut ilmeisesti joka vuosi 
käytössä, mutta teimme siitäkin täysin päivitetyn ja runsaamman version.  
Yhteistyötä Bionerin kanssa lisättiin huomattavasti heti alkusyksystä lähtien, jolloin 
järjestimme heidän fuksien kanssa yhteisen saunaillan. Se sai erittäin hyvää 
palautetta sekä meidän että heidän fukseilta. Lisäksi järjestimme yhteiset 
kyykkäharjoitukset fukseille. Yhteistyön lisääminen on ollut antoisaa ja sitä kannattaa 
pitää yllä, sillä yhteisiä kursseja heidän kanssaan on niin runsaasti varsinkin 
ensimmäisenä vuonna. 
Myös yksikön puolesta oltiin halukkaita järjestämään tapahtumia uusille 
opiskelijoille. Ensimmäisen illan saunailtaa varten saatiin yksiköltä loistava panostus, 
ja tapahtuma oli erinomainen tervetulotilaisuus uusille fukseille. Professori Nykterin 
ryhmä halusi järjestää saunaillan pääasiallisesti uusille opiskelijoille suunnattuna, ja 
Regeallakin käytiin tutustumiskierroksella. 
Tänä vuonna otettiin käyttöön mentor-tuutorointi niiden opiskelijoiden avuksi, jotka 
ovat jo aiemmin suorittaneet opintoja muualla. Mentor-tuutorit esittäytyivät 
ensimmäisen illan saunaillassa, ja myöhemmin heiltä sai pyytää apua tarvittaessa. 
Mentor-tuutorointi toimi hyvin ja sitä kannattaa kehittää tuleviakin vuosia varten. 



Tuutoroinnin onnistumisen takasi aktiivisten tuutorien lisäksi myös fuksien erittäin 
aktiivinen osallistuminen kaikkiin tapahtumiin ja ainejärjestötoimintaan. Fuksien 
yhteishenki on ollut alusta asti loistava, joten he järjestivät aktiivisesti ohjelmaa 
myös keskenään, vaikka tuutorella loppusyksy olikin melko kiireistä. 

LAL-yhteistyö	
 
Vuoden alussa tehtiin yhteistyösopimus LAL:n kanssa koskien mm. vuosijuhlalehden, 
haalareiden ja ekskursion sponsorointia. Kaiken kaikkiaan yhteistyö LAL:n kanssa on 
ollut tänäkin vuonna jatkuvaa, suurelta osin hyvän verkostoinnin myötä LAL:n 
paikallisjaostoon Latteen ja opiskelijavaliokuntaan LUOVA:aan. 
 
Syksyn alussa järjestettiin perinteisesti fuksien LAL-info, tällä kertaa yhdistettynä 
Biopsin hallituksen esittelyyn. Tapahtuma järjestettiin illanviettotapahtumana 
Vanhan Domuksen kerhotilassa. LAL:a tilaisuudessa edusti LAL:n opiskelija-asiamies 
Antti Väisänen. LAL osallistui merkittävästi tapahtuman kustannuksiin. 
 
Biopsilta oli myös kaksi edustajaa LAL:n järjestämässä ainejärjestötapaamisessa 
Jyväskylässä. Tapahtumassa käsiteltiin järjestöjen tapaa toimia yksikköjensä kanssa ja 
miten kehittää yritysyhteistyötä. 
 


