2016

Biopsi ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
HALLITUS

BIOPSI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Biopsi Ry:n hallitus koostuu vuonna 2016 osittain uusista toimijoista, mutta mukana on edelleen
muutama kokeneempi tekijä. Lähes jokainen vuosikurssi on hallituksessa edustettuna, mikä voidaan
katsoa suureksi eduksi toiminnan pysyessä tasapainoisena ja eri vaiheissa olevat opiskelijat
huomioivana. Ainejärjestö saavuttaa 15-vuoden iän, mikä tulee näkymään vuoden mittaan järjestön
toiminnassa ja eteenkin vuoden huipentuessa syksyllä järjestettäviin vuosijuhliin. Näitä varten on jo
ennalta kerätty järjestölle varoja, mutta varainkeruuta jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisena
suurena hallitusta työllistävänä tekijänä on tänä vuonna yksikön kesän aikana tapahtuva muutto uusiin
tiloihin Arvo2-rakennukseen. Aikaisempina vuosina Biopsi Ry:llä on ollut kutakin vastuualuetta
hoitamassa vastaava henkilö, joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta, niin myös tänäkin vuonna. Tänä
vuonna kuitenkin vastaavuudet on kerätty tiimeiksi, minkä tarkoituksena on lisätä vastuun
tasaisempaa jakautumista vastaavien kesken.

1. Hallintotiimi
Hallintotiimissä toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tämän
assistentti. Hallintotiimin tarkoituksena on varmistaa järjestön toiminnan sujuvuus ja lainvoimaisuus,
ja tiimi koostuukin pääosin tehtävänkuvaansa sopivasti vanhoista tekijöistä.

2. Hyvinvointi- ja edunvalvontatiimi
Tässä tiimissä toimivat koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kerhohuoneen
viihtyvyysvastaava,
ympäristövastaava,

kioski-

ja

hankintavastaava,

sähköpostivastaava,

kv-vastaava

tasa-arvovastaava,
ja

www-

ja

tiedotusvastaava,

tenttiarkistovastaava.

Tiimin tarkoituksena on varmistaa Biopsi Ry:n jäsenistön äänen kuuluminen ainejärjestöä koskevassa
päätöksenteossa, sekä huolehtia jäsenistölle tarjottujen palveluiden sujuvuudesta. Tiimin tehtäviin
kuuluvat myös tasa-arvoisuuden, ympäristön ja toiminnan vastuullisuuden huomioiminen Biopsi
Ry:n päätöksenteossa. Tiimi valvoo jäsenistön etua huolehtimalla toimivan viestinnän järjestämisestä,
minkä vuoksi tätä tehtävää hoitamassa on järjestöön nimettynä tiedotus ja sähköpostivastaavat, joiden
tehtävänä on ylläpitää sähköpostilistoja ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta, sekä toimivan
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viestinnän järjestäminen. Biopsi ry:n jäseninä on myös joitakin kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja
heidän

edunvalvontaansa

hoitamaan

on

nimettynä

KV-vastaava.

Seuraavana esitellään tiimien tärkeimpien vastuualueen toimintasuunnitelmat kuluvalle vuodelle:
2.1. Koulutuspolitiikka

Vuonna 2016 tärkeimmässä osassa koulutuspolitiikan kannalta on Tampere3-hanke. Bioteknologia
on pieni yksikkö, joka on helppo unohtaa isoja linjauksia tehtäessä. Koulutuspoliittisen vastaavamme
päätehtävänä onkin tuoda tietoisuuteen Bioteknologia tutkinto-ohjelman olemassaolo ja sen sisältö,
jotta tutkinto-ohjelmaamme ei niputeta väärien termien alle. Yksikössämme tehdään laadukasta
lääketieteeseen liittyvää tutkimusta, joka tulee ottaa huomioon T3:a suunnitellessa. Kopovastaava
pitää huolta että tieto kulkee BioMediTechin johtokunnan ja Biopsin hallituksen välillä pitämällä
yhteyttä johtokunnan opiskelijajäsenten kanssa, sekä osallistumalla tarvittaessa itse kokouksiin
varajäsenen ominaisuudessa. Koulutuspoliittisista asioista tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti
sähköpostin avulla, mutta tarvittaessa voidaan kutsua jäsenistö koolle tai keskustella ajankohtaisista
asioista Biopsin Facebook-sivulla. Kopovastaava pitää huolen, että kaikkiin tarpeellisiin ryhmiin
otetaan mukaan myös opiskelijajäsen. Kopovastaavan vastuulla on myös seurata, että opettajisto pitää
tekemänsä lupaukset. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi opetusohjelman toimittaminen hallitukselle
ennen sen hyväksymistä johtokunnassa sekä työselostusten arvioinnin yhtenäistäminen.
2.2. Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikan osalta jatketaan opiskelijoiden säännöllistä tiedottamista ajankohtaisista asioista.
Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköposteilla, joihin on koottuna ajankohtaiset opiskelijoita
koskevat asiat ja päätökset.
2.3. Hyvinvointi

Viime vuonna omaksi osakseen erotettu hyvinvointivastaavuus on toiminut hyvin ja toiminta pidetään
vähintäänkin samalla tasolla. Hyvinvointi korostuu erityisesti uusien opiskelutilojen ja niiden
toimivuuden suunnittelussa. Opiskelijajäsenet ovat saaneet olla hyvin mukana uusien tilojen ja niiden
käytön suunnittelussa, jolloin opiskelijoiden näkökulma ja tarpeet on kyetty ottamaan koko prosessin
ajan hyvin huomioon. Hyvinvointia lisäävät myös erilaiset tapahtumat, joita pyritään järjestämään
mahdollisimman monipuolisesti yhdessä liikunta- ja tapahtumavastaavien kanssa. Hyvinvoinnin
asiana voidaan myös pitää Biopsin jäsenistön ylläpitämää ”veriryhmää”, jonka tarkoituksena on paitsi
lisätä kanssaihmisten hyvinvointia järjestämällä säännöllisesti verenluovutustapahtumia, myös lisätä
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järjestön keskuudessa tietoisuutta teveydenedistämistyöstä, jota veripalvelu tekee. Veripalveluhan
yhdessä SPR:n kanssa tekee tällä hetkellä todella korkeatasoista tutkimusta mm. mobilisoiduilla
veren kantasoluilla ja työllistää kymmeniä alamme asiantuntijoita. Opiskelijoiden hyvinvointia
pyritään lisäämään erilaisten hyvinvointiin liittyvien kampanjoiden ja tapahtumien avulla, sekä
kiinnittämällä ainejärjestön toiminnassa ja päätöksenteossa huomiota opiskelijoiden hyvinvointia
lisääviin näkökulmiin. Näitä näkökulmia tullaan tuomaan viime vuosien tapaan BMT:n hallinnon
tietoisuuteen hyvähenkisen, ajankohtaisen ja vuorovaikutteisen keskustelun avulla, mm SchoolKahveilla.
2.4. Kerhiksen viihtyvyys ja hankinnat

Kerhiksen viihtyvyyttä tullaan parantamaan suursiivouksella, jonka tarkoituksena on kartoittaa
uuteen Arvo 2 rakennukseen mukaan otettavat tavarat ja ne tavarat jotka voidaan heittää pois tai
kierrättää. Uuden kerhiksen siisteyteen ja ulkomuotoon tullaan kesän jälkeen kiinnittämään erityistä
huomiota, sillä suunnittelijoiden toive olisi pitää sisutus kaikilla kerhiksillä yhtenäisenä.
Hankinnoissa kuunnellaan laajemmin ainejärjestöläisten toiveita, esim. kerhiksen kioskin suhteen.
Käytännössä tämä toteutetaan parantamalla informaation kulkua hankintavastaavan ja ainejärjestön
jäsenten kanssa. Kerhiksen kioskitoimintaa jatketaan edelleen voittoa tavoittelemattomana
toimintana.
2.5. LAL -yhteistyö

Biopsi jatkaa vuonna 2016 yhteistyötään Luonnontieteiden akateemisten liiton (LAL) ja LAL:n
Tampereen jaoston kanssa (Luonnontieteiden akateemiset Tampereen yliopistossa ja Tampereen
teknillisessä yliopistossa, LATTE). Yhteistyön raamit kirjataan sopimukseen, joka pitää sisällään
myös Biopsin haalarien, vuosijuhlalehden ja ekskursion sponsoroimisen. Vastaavasti Biopsi tiedottaa
jäsenistölleen LAL:n tapahtumista ja uutisista. Biopsilaisen näkökulmasta LAL:lla on edelleen
merkittävä rooli biopsilaisten työelämätiedon lähteenä ja eräänlaisena tieteenalakohtaisena ura- ja
rekrytointipalveluyksikkönä.
Biopsilla on LATTEssa kolmen jäsenen edustus, sekä Luonnontieteiden akateemisten
opiskelijavaliokunnassa (LUOVA) kahden jäsenen edustus.
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2.6. Ympäristö

Ympäristösektorilla tavoitteena on, että biopsilaiset ottavat ympäristöasiat huomioon toiminnassaan
ja että he ymmärtävät, että pienilläkin elintapojen muutoksilla esimerkiksi energiaa voidaan säästää
huomattavasti, jos kaikki toimivat samoin. Yritämme toisin sanoen kannustaa jäseniämme tekemään
ympäristöystävällisiä valintoja, kuten käyttämään polkupyörää tai jalkoja oman auton sijasta.
Jätteiden lajitteluun tullaan edelleen kiinnittämään huomiota, vaikka nykyään enää harvoin näkee
suodatinpusseja tai hedelmien kuoria energiajäteastiassa kerhohuoneellamme. Lisäksi esimerkiksi
tulostettavien papereiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Viime vuonna
järjestetty ymäpistöviikko saa jatkoa ja suunnitelmissa on toteuttaa teemaviikko, jonka jokaisena
päivänä kiinnitetään huomiota ympäristön kannalta merkittäviin asioihin.

2.7. Excursiot

Excuvastaavat järjestävät yhteistyössä Yritystiimin kanssa excursion Helsinkiin keväällä 2016.
Tarkoituksena on tehdä päivän mittainen retki, joka koostuu yritysvierailuista ja vaikkapa Helsingissä
opiskeleviin kollegoihin tutustumisesta. Syksyllä saatetaan toteuttaa pienimuotoisempi excu,
erityisesti uusia fukseja silmälläpitäen, jos siihen on varaa. Lisäksi Euroopan Biotekniikan
teemaviikon yhteydessä Helsingissä on pääsääntöisesti järjestetty oheisohjelmaa kyseisellä teemalla.
Teemaviikko on 26.10–2.11.2016. Tiedustellaan, olisiko LATTElla halukkuutta järjestää retki
yhteistyössä Biopsin kanssa.
2.8. Tuutorointi

Tuutorointi järjestetään perinteiseen tapaan painottuen syyskuu kahteen ensimmäiseen viikkoon,
mutta tapahtumia pyritään järjestämään tasaisesti myös läpi syksyn. Fukseille järjestetään
mahdollisimman paljon toimintaa, kuten saunomista, pelailua,leffa-iltoja ja muuten vaan hengailua.
TTY:n Bionerien tuutoreihin ollaan yhteyksissä, sekä järjestetään yhteisiä tapahtumia heidän fuksien
kanssaan. Tuutorivuoden päättää keväällä Ryömijäiset, joissa kruunataan vuoden Superfuksi. Kevään
aikana tuutorivastaavat suunnittelevat tuutoreiden kanssa syksyn ohjelmaa ja uusille opiskelijoille
valintakirjeen mukana lähetettävää tuutorikirjettä. Biopsi haluaa, että uudet opiskelijat tuntevat
olonsa tervetulleiksi opiskelemaan sekä osallistuisivat aktiivisesti ainejärjestön toimintaan. Tuutorit
pitävät huolen että tulevat fuksit saavat tutustua opiskelijaelämään mahdollisimman monipuolisesti,
sekä tutun porukan mukana, jolloin erilaiseen toimintaan mukaan meneminen tuntuu helpommalta.
Uusille fukseille tullaan järjestämään tänäkin vuonna koulutuspainotteisempaa tuutorointia
orientoivien opintojen ohessa. Tälläisiksi mentorituutoreiksi, haetaan nyt bioteknologian eri
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maisteriohjelmissa olevia opiskelijoita, jotka voisivat auttaa fukseja esimerkiksi kurssivalinnoissa,
sekä vastaamaan maisteriohjelmiin liittyviin kysymyksiin. Tuutoroinnin tarkoituksena on myös
auttaa fukseja käyttämään kummankin yliopiston sähköisiä järjestelmiä kuten NettiOpsu ja POP.
Heiltä voisi myös saada tarkempaa tietoa mitä hyödyllisiä kursseja bioteknologeille on tarjolla
muissa yliopiston yksiköissä sekä TTY:lla.
Tutor-toiminnan kalenteri:
Maaliskuu

- huhtikuu 2016 tulevien tutoreiden kerääminen
- sähköpostikysely

Toukokuussa

- ensimmäinen tutor-tapaaminen
- suunnittelua: fuksipassi, Facebook-ryhmä, WhatsApp, tärkeät tapahtumat,
yhteydenotto uusiin fukseihin, toisen tutor-vastaavan valinta,
lippujen hankkija bileisiin(?)

Heinä/Elokuussa

- fuksien Facebook-ryhmä ja esittely
- ohjeet yliopiston alkuun

Ensimmäinen koulupäivä elokuun lopussa:
- tutoreiden ja hallituksen esittelyä ym.
- kierros Arvo B ja tutustumista
Elokuu:

- tutustumista, saunailta, peli-ilta, Kolmiot/Haalaribileet + etkot
- tutustuminen Bionerien kanssa

Syys/Lokakuu:

- tapahtumia: lounas tuutoreiden kanssa ym. (tarkentuu myöhemmin)

Marraskuu:

- yhteinen ilta Biopsit + Bionerit ym. tapahtumia

Joulukuu:

- pikkujoulut

2.9. Kansainväliset asiat

Kansainvälisellä sektorilla tärkein asia on vaihto-opiskelijoiden tuutorointi ja tavoitteena on saada
kv-opiskelijoita osallistumaan enemmän Biopsin tapahtumiin ja toimintaan. Kv-tuutoroinnissa
pääpaino on syksyllä kun uudet bioinformatiikan maisteriopiskelijat aloittavat ja yleensä syksyllä
saamme myös vuodeksi vaihtoon tulevia opiskelijoita Skotlannin Glasgowsta. Tapahtumakutsuihin
pyritään kirjoittamaan myös englanninkielinen selostus tapahtumasta.
5

2.10.

Tiedotus ja www

Jäsenistölle tiedottaminen painottuu sähköpostiin sekä facebookiin, joiden välityksellä
tiedotetaan erilaisista tapahtumista ja tärkeistä asioista. Tiedottamisessa pyritään ottamaan
huomioon myös kv-opiskelijat eli tapahtumista tehdään lyhyt kuvaus englanniksi viesteihin.
Viestien turhaa spämmäystä yritetään välttää, jotta jäsenet jaksaisivat lukea sähköpostejaan
säännöllisesti. Tiedotuksessa tärkeä apuväline on myös kerhohuoneella sijaitseva ilmoitustaulu,
johon kirjataan tulevat tapahtumat ja jota päivitetään ahkerasti. Tavoitteena on koota tiedotettavia
asioita myös viikko/kuukausitiedotteiksi, joita lähetetään jäsenistölle hallituksen kokousten
jälkeen.
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3. Varainhankintatiimi
Varainhankintatiimi on eräs järjestön tärkeimmistä toimijoista ja peruspilareista. Sen toiminta
mahdollistaa käytännössä koko muun järjestön toiminnan. Varainhankinnalla pyritään kattamaan
Biopsi Ry:n menoja, sekä pitämään jäsenistölle tarjottujen palveluiden ja tapahtumien hinnat
kohtuullisina.

Varainhankintatiimissä

toimivat:

Blogivastaava,

Kahvitusvastaava

ja

Yrityssuhdevastaavat.
3.1. Blogi
Tavoitteena on jatkaa vuonna 2014 perustettua bioteknologia blogia, jonka tavoitteena on
kansantajuistaa bioteknologiaa alana, sekä toimittaa mielenkiintoisia uutisia lukijoille. Blogin
tavoitteena on lisätä myös kommunikointia opiskelijoiden ja työelämän välillä, sekä tuoda tietoa
alasta mahdollisille uusille opiskelijoille.

3.2. Kahvitukset

Palveluvastaava vastaanottaa tulevat kahvitustilaukset sekä pitää huolta, että joka kerralle löytyy
leipoja ja kahvittajat. Seminaarikahvituslistan ja kollokviokahvituslistan tekeminen ja ajan tasalla
pitäminen kuuluvat myös palveluvastaavan tehtäviin. Palveluvastaava ylläpitää myös laskutuslistaa
rahastonhoitajaa varten. Pääpaino kahvitusten suhteen ovat kollokviot ja seminaarit, mutta otamme
vastaan myös satunnaisia kahvituksia. Muita mahdollisia kahvituksia ovat perinteisesti olleet
satunnaiset henkilökunnan, LATTE:n sekä TAMY:n kokoukset, school-kahvit ja jotkin kurssit (kuten
viime vuonna Biobusiness II). Kahvituksen tuloja käytetään pääasiassa ekskursioiden järjestämiseen,
joten pyrimme saamaan kahvitukset hoidettua ensisijaisesti kyseisiin tapahtumiin osallistuvien
ihmisten voimin. Jatkamme Google Drive – dokumentin, sekä sähköpostin käyttämistä kahvituksiin
ilmoittautumisen ja rekrytoimisen välineenä, sillä ne ovat osoittautuneet toimiviksi vaihtoehdoiksi.
Mikäli tietoon tulee suuria kahvituksia tai suuria määriä kahvituksia voisimme taas harkita
leipomismaratonin järjestämistä tänä vuonna. ”Leivontakekkerit” voisi toimia myös yhtenä
illanviettona muiden joukossa, samalla ollen ns matalan kynnyksen kahvituskoulutustapahtuma.
Biopsi

jatkaa

mahdollisten

yritysyhteistyötahojen

kartoittamista,

jotta

mahdollistetaan

monipuolisemmat tapahtumat jäsenistölle sekä tuodaan opiskelijoidemme osaaminen yritystenkin
tietoisuuteen. Kioski- ja kahviotoimintaa jatketaan edelleen voittoa tuottamattomana toimintana.
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3.3. Yrityssuhteet

Yrityssuhdevastaavat pyrkivät yhdessä yritystiimiläistensä kanssa ylläpitämään, kehittämään ja
parantamaan Biopsin ja alan yritysten välistä yhteistyötä. Toiminnan tarkoituksena on lisätä
biopsilaisten tietoutta oman alan yrityksistä ja samalla myös vinkata biopsilaisista yrityksille.
Toivottavaa olisi, että toiminta parantaisi biopsilaisten mahdollisuuksia päästä bioalan yrityksiin jo
opiskelujen aikana. Pyritään tekemään yhteistyötä Bionerin yrityssuhdevastaavan Paula Sajaniemen
kanssa.
Yrityssuhde-kalenteri:
Kevät
Yrityssuhdevastaavat järjestävät yhteistyössä Yritystiimin ja excuvastaavien kanssa excun Helsinkiin
tai Turkuun keväällä 2016. Tarkoituksena on tehdä muutaman päivän mittainen retki, joka koostuu
yritysvierailuista ja vaikkapa Helsingissä opiskeleviin kollegoihin tutustumisesta.
Yrityssuhdevastaavat ja Yritystiimi alkavat yhteistyössä Vuosijuhlatiimin kanssa etsimään
sponsoreita ja yhteistyökumppaneita Biopsin vuosijuhlille 12.11.2016.
Yrityssuhdevastaavat ja Yritystiimi ovat mukana BioMediTechin Työelämäillan järjestelyissä.
Työelämäilta järjestetään 17.3., ja sinne kutsutaan yrityksiin sijoittuneita maistereita ja tohtoreita.
Tarkoituksena olisi myös toteuttaa Yritystiimin kanssa vuonna 2015 ideoinnin tasolle jäänyt
kesätyöopas yrityspuolelle. Yritystiimi ja –vastaavat kontaktoisivat bioalan yrityksiä ja selvittäisivät
etukäteen potentiaalisia yrityskesätyöpaikkoja. Kesätyöoppaan tarkoitus on auttaa Biopseja
kesätyöhaussa ja kannustaa useampia hakemaan yliopiston tarjoamaa yrityskesätyöstipendiä, jota
tarjottiin Biopseille ensi kertaa kesällä 2016.
Syksy
Järjestetään teekkareiden kanssa Biosauna-yritystapahtumalle jatkoa.
Pyritään järjestämään paneelikeskustelutyylinen Rahoitus-ilta, jonne pyydetään bisnesenkeleitä ja
sijoittajia puhumaan eri rahoitusmalleista. Samalla voisi esitellä tarjolla olevia apurahoja ja kertoa
apurahan hakemisesta.
Järjestetään vierailu Regealle.
Tiedustellaan, olisiko Biopsilta lähtijöitä Helsingissä järjestettävään Slush-kasvuyritystapahtumaan.
Slush järjestetään 30.11.-1.12.2016.
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4. Tapahtumatiimi
Tapahtumatiimissä toimivat liikuntavastaava, kulttuurivastaava sekä kaksi tapahtumavastaavaa
apulaisineen. Tapahtumavastaavien tehtävänä on koota toimiva ja hyvin organisoitu apulais
porukka, jonka ohjaksissa he itse toimivat. Heidän tehtävänään yhdessä apulaistensa kanssa on
järjestää Biopsi Ry:n jäsenistölle kohtuuhintaisia, tasa-arvoisia, viihdyttäviä ja monipuolisia
tapahtumia, joihin osallistuminen pitää olla mahdollisimman matalakynnyksistä.

4.1. Kulttuuri

Biopsin vuoden 2016 kulttuuritoimintaan kuuluvat erilaisten tapahtumien järjestäminen kuten
teemailtojen pitäminen. Jäsenistölle hankitaan lippuja esimerkiksi Nääspeksiin, Tampere Film
Festival:iin tai muihin kulturellisiin tapahtumiin. Kulttuuritapahtumissa painotetaan opiskelijoiden
tapahtumia. Jäsenistöä tiedotetaan myös Tamyn kulttuurilistan tapahtumista valikoiden. Biopsin
kulttuuritoimintaa pyritään laajentamaan ja mahdollisia järjestettäviä tapahtumia ovat mm.
museokäynnit, viini- ja juustoillat, leffa-illat, ja muut teemaillat.

4.2. Liikuntatapahtumat

Liikunta tulee jatkossakin elävöittämään bioteknologian opiskelua ja edistämään opinnoissa
jaksamista. Liikuntatapahtumat ovat jäsenistön suosiossa ja tämän halutaan jatkuvan. Niinpä
liikuntatapahtumia järjestetäänkin tänä vuonna entistä monipuolisemmin ja erilaiset maut
huomioiden. Suunnitteilla on ainakin talviliikuntalajien tuominen mukaan lajikirjoon erilaisten
tapahtumien muodossa. Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan opiskelijoiden rajalliset resurssit
käytettävän pääoman suhteen ja niiden järjestäminen tullaan hoitamaan siten, että tapahtumiin
osallistuminen on jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman edullista. Tapahtumia pyritään
markkinoimaan entistä paremmin suuremman kävijämäärän saavuttamiseksi ja yhteistoimintaa
muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa kaavoitetaan alkuvuodesta. Viikoittainen
palloiluvuoro, Atalpalla keskiviikkoisin klo 16:00-18:00, säilyy edelleen jäsenten käytettävissä ja
sählyn lisäksi vuorolle tullaan tuomaan myös muita lajeja jäsenistön toiveet huomioiden. Liikuntaaktiivisuuden kasvattamiseksi liikuntamahdollisuuksista tullaan tiedottamaan jäsenistöä eri
viestintäkanavien kautta, mahdollisesti säännöllisesti lähetetyn tiedotteen muodossa.
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2016
Tammikuu
Soutuspinning. Fuksiaisten soudun ehtona noin 10 henkilön soutuspinningiin osallistuminen tai
50e lasku.
Talviurheiluviikko (TAMY)
Helmikuu
•
•
•
•

Kyykkäskabailut Hervannassa. Biopsi, Bioner ja Skilta järjestävät jäsenistölleen
kyykkäkisailut Hervannassa, jossa jatkot ovat Teekkarisauna Mörrimöykyssä. Tapahtumasta
on infottu koko biopsille sosiaalisen median sekä sähköpostin kautta.
Kemiat kohtaa. Biopsilta 2 edustajaa + kolmea lisäpaikkaa kyselty.
MM-kyykkä. Vuosittain Biopsilta osallistuu joukkue MM-kyykkään. Kisojen jälkeen sauna
järjestetään viime vuoden tapaan yhdessä Bionerin kanssa Hermian saunalla. Järjestelyt
yhdessä Bionerin kanssa, tarjottavat ym.
Helmikuuhun suunnittelilla 2015-16 vuoden tuutoreille ”virkistysilta”, joka rahoitettaisiin
pääosin tuutoribudjetista, jota on vielä jäljellä.

.
Maaliskuu
•
•
•
•

Herwantapeli. Järjestetään Bionerin sekä mahdollisesti jonkun muun TTY:n killan kanssa
Herwantapeli-ilta paikassa X. Tapahtumasta tiedotetaan ja suunnataan erityisesti fukseille,
mutta kaikille on vapaa pääsy ja osallistumismahdollisuus.
Ryömiäiset maaliskuun lopussa fukseille ja vapaa pääsy koko ainejärjestölle seuraamaan
tapahtumaa. Jatkot paikassa X, mahdollisesti saunalla.
Biopsin suuri Beer Pong –tournament. Esim. kolmiobileiden etkoina.
Tampere Film Festival 9.-13.3. Ryhmäalennuksella liput 5€/kpl

Huhtikuu
•
•

Peli-ilta kerhohuonella huhtikuun alussa. Peli-illassa pelataan erilaisia lautapelejä.
Wappu-viikot!
◦ Sitsit vappuviikkojen aikana teemalla X, paikassa X. Tapahtuma koko biopsille viime
vuoden tapaan. Kutsutaan mahdollisesti myös jo valmistuneita.
◦ Vappupiknik vappuaattona. Joka vuotinen tapahtuma, jossa vappuna biopsilaiset
kerääntyvät Pyynikin rantaan maistelemaan biopsilaisten tekemää simaa. Jennika ehdottaa
tapahtuman siirtämistä ihmisten ilmoille Koskenrantaan.

Toukokuu
•
•

Kalevan perinteinen pubirundi biopsille.
Kerhiksen hautajaisbileet. Koko ainejärjestölle suunnattu tapahtuma rakennuksen vaihdon ja
rakkaan kerhiksen taaksejättämisen kunniaksi. Tarjottavana ilmaiseksi hallituskaapeista
löytyneet muinais-kaljat ym. vanhentuneet litkut.
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Kesäkuu
•

Grilli ja peli-ilta tms.

Heinäkuu
•

Biopsi goes mökki! Vuosittain biopsilaiset lähtevät mökkeilemään, jonkun jäsenistönsä
mökille.

Elokuu
•

Fuksitapahtumat. Fuksien tullessa kouluun, heille järjestetään erilaisia tapahtumia mm, peliilta, kierrätys TTY:lla, TAYS:n alueella ja pääkampuksella keskustassa.
Syyskuu
•
•
•

Fuksiaiset. Jokavuotinen tapahtuma, jossa fuksit kastetaan Biopsiin.
Namiappro. Bionerin järjestämä tapahtuma, jossa biopsi mahdollisesti järjestelyapuna.
Arvo2-get2gether. Esim. sitsit tms, jossa osallistujina Arvo2:n uudet asukit, Biopsi,
Terveystieteilijät sekä Lääkis. Tavoitteena muodostaa hyvä naapuruussuhde yhteisen rauhan
takaamiseksi.
Lokakuu
• 3x2=6.linja. Pubikierros, jossa kierretään pubeja, jotka ovat bussilinjan 32 varrella.
• Hämeenkadun Appro. Biopsi hankkii jäsenistölleen lippuja Hämeenkadun Approon.
• Hallituksen HC-virkistysilta.
Marraskuu
•

•
•

15-W VUOSIJUHLAT
◦ Vuosijuhla-sitsit teemalla X. (Vaihtoehtoisesti
ainejärjestön/killan sitsit.)
◦ Vujut. Biopsin 15v vuosijuhlat noin 200 henkilölle.
◦ Sillis
Mahdollinen EXCU OTANIEMEEN!
Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily.

lokakuussa

biopsin

+

jonkun

Joulukuu
•

Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut. Vuosittain järjestettävät pikkujoulut, joissa valitaan myös
tulevalle vuodelle hallituksen toimijat.
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5. Vuosijuhlatiimi
Vuosijuhlatiimin tehtävänä on suunnitella, budjetoida ja järjestää syksyllä 2016 järjestettävät Biopsi
ry:n 15-vuotis vuosijuhlat. Vuonna 2015 perustetun Vuosijuhlatiimin toiminta käynnistetään
joulutauon jälkeen toden teolla jo alkukeväästä, kun budjetointi aloitetaan ja samalla kaavoitetaan
tapahtuman järjestämiseen tarvittava resurssien määrä, sekä varataan juhlapaikka. Tämän perusteella
suunnitellaan järjestön varojen käyttöä ja varainhankintaa kuluvalle vuodelle. Vuosijuhlat ovat usein
ainejärjestölle niin suuri menoerä, että niiden järjestämiseen tarvitaan usean vuoden aikana hankittua
varallisuutta, eteenkin jos vuosijuhlalippujen hinta halutaan pitää maltillisena.
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