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BIOPSI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 

Biopsi ry:n hallitus koostuu vuonna 2017 enimmäkseen uusista toimijoista, mutta mukana on 

edelleenkin muutama kokeneempi tekijä. Jokainen vuosikurssi 1-4 on hallituksessa edustettuna, mikä 

voidaan katsoa suureksi eduksi toiminnan pysyessä tasapainoisena ja eri vaiheissa olevat opiskelija t 

huomioivana. Aikaisempien vuosien tapaan Biopsi ry:llä on ollut kutakin vastuualuetta hoitamassa  

vastaava henkilö joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta. Tänä vuonna jatkamme myös viime vuonna 

toimivaksi osoittautunutta tapaa kerätä vastaavuudet tiimeiksi, joiden tarkoituksena on lisätä vastuun 

tasaisempaa jakautumista vastaavien kesken.  

Yhdistyksen vuoden 2017 toimintaan vaikuttaa vahvasti yliopiston tiedekuntauudistus, jossa BMT 

yhdistettiin MEDiin. Biopsi ry yrittää parhaansa mukaan olla takaamassa, että opiskelijamme eivät 

jää unohdetuksi ja isompien massojen jalkoihin uuden tiedekunnan päätöksissä. Yhteistyötä Kaupin 

kampuksen muiden ainejärjestöjen TLK:n ja Salusin kanssa pyritään edelleen vahvistamaan niin 

koulutuspolitiikassa kuin vapaammassakin toiminnassa. Myös suhteet TTY:n puolelle erityisest i 

Bioneriin koetaan tärkeäksi ja niitä pyritään ylläpitämään. 

 

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.  

 

Hyvinvointi- ja edunvalvontatiimi 

Tässä tiimissä toimivat koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kerhohuoneen 

viihtyvyysvastaava, kioski- ja hankintavastaava, tasa-arvovastaava, tiedotusvastaava, 

ympäristövastaava, sähköpostivastaava, kv-vastaava ja www- ja 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 mm. huolehtimalla toimivan viestinnän järjestämises tä, 

jota hoitamaan on järjestössä nimetty tiedotus- ja sähköpostivastaavat. Heidän tehtävänään on 
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ylläpitää yhdistyksen sähköpostilistoja ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta, sekä järjestää 

yhdistyksen jäsenistön laajasti tavoittava ja toimiva viestintä. Biopsi ry:n jäseninä on myös joitakin 

kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja heidän edunvalvontaansa hoitamaan on nimettynä kv-vastaava.  

Seuraavana esitellään tiimien toimintasuunnitelmat kuluvalle vuodelle: 

 

Koulutuspolitiikka  

Vuonna 2017 Bioteknologian tutkinto-ohjelma kuuluu Tampereen yliopiston tiedekunta uudistuksen 

myötä Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan, jonka dekaaniksi nimitettiin Tapio Visakorpi. 

Koulutuspolitiikassa jatketaan Tampere3-hankeen etenemisen seuraamista. 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. Tärkeää on 

edelleenkin pitää huolta siitä, että tieto kulkee MED:n tiedekuntaneuvoston ja Biopsin hallituksen 

välillä. Tämä varmistetaan käsittelemällä hallopedin ja muiden työryhmien opiskelijaedustuksen 

kuulumiset hallituksen kokouksissa. Koulutuspoliittisista asioista tiedottaminen tapahtuu 

pääsääntöisesti sähköpostin avulla, mutta tarvittaessa jäsenistö voidaan kutsua koolle, tai 

ajankohtaisista asioista voi keskustella Biopsin Facebook-sivulla. Kopovastaava pitää huolen, että 

kaikkiin tarpeellisiin työryhmiin otetaan mukaan myös opiskelijajäsen. Kopovastaavan vastuulla on 

myös seurata, että opettajisto pitää tekemänsä lupaukset. Tällaisia asioita ovat esimerkiks i 

opetusohjelman toimittaminen hallitukselle ennen sen hyväksymistä johtokunnassa sekä 

työselostusten arvioinnin yhtenäistäminen.  

 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikan osalta jatketaan opiskelijoiden säännöllistä tiedottamista ajankohtaisista asioista. 

Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköposteilla, joihin on koottuna ajankohtaiset opiskelijo ita 

koskevat asiat ja päätökset. Tänä vuonna tiedossa olevia isoja asioita sopo-sektorilla on asumistuen 

muutokset syksyllä 2017, joista jäsenistöä tiedotetaan sähköpostin välityksellä. 

 

Hyvinvointi  

Viime vuosina omaksi osa-alueekseen erotettu hyvinvointivastaavuus on ottanut hyvin tulta alleen, ja 

vuonna 2017 hyvinvointitoiminta aiotaan pitää vähintään edellisvuoden tasolla. Jäsenten hyvinvoint ia 

järjestössämme lisäävät erilaiset tapahtumat, joita pyritään järjestämään mahdollisimman 
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monipuolisesti yhdessä liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumavastaavien kanssa. Hyvinvoinnin asiana 

voidaan myös pitää Biopsin jäsenistön ylläpitämää ”veriryhmää”, jonka tarkoituksena on paitsi lisätä 

kanssaihmisten hyvinvointia järjestämällä säännöllisesti verenluovutustapahtumia, myös lisätä 

järjestön keskuudessa tietoisuutta terveydenedistämistyöstä, jota veripalvelu tekee. Veripalve lu 

yhdessä SPR:n kanssa tekee tällä hetkellä todella korkeatasoista tutkimusta mm. mobilisoiduilla 

veren kantasoluilla ja työllistää kymmeniä alamme asiantuntijoita. Biopsi on viime vuonna saanut 

SPR:n veripalvelulta hopeisen kunniakirjan, ja tänä vuonna tavoitteessa on saada sama tunnus tus. 

Opiskelijoiden hyvinvointia pyritään lisäämään  myös 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  MED:n hallinnon tietoisuuteen hyvähenkisen, ajankohtaisen ja 

vuorovaikutteisen keskustelun avulla, mm School-Kahveilla. 

  

Kerhiksen viihtyvyys ja hankinnat 

Syksyllä 2016 muuton yhteydessä käyttöön otetun uuden kerhiksen toiminta on alkanut hyvin ja tila 

on todettu kotoisaksi sekä toimivaksi. Kaudella 2017 tullaan kiinnittämään erityistä huomio ta 

kerhiksen siisteyteen sekä kerhisvastaavan, että jäsenistön toimesta. Kerhiksen kahvimaksun 

keräystapa ja tarpeellisuus harkitaan hallituksen kesken kauden aikana. Ainejärjestötilaan tehdään 

jatkossakin hankintoja hallituksen ja jäsenistön toiveiden perusteella, esimerkiksi pakastepizzat ovat 

tulleet toiveesta uutuutena tuotevalikoimaamme. Kioskitoiminta jatkuu edelleen kerhiksellä voittoa 

tavoittelemattomana. Keväällä suoritetaan kerhiksen suursiivous, jolla estetään turhan tavaran 

kasautuminen kerhohuoneelle ja sen varastoon. Kerhisvastaava toimii myös Biopsin isäntänä, jonka 

tehtävänä on avustaa yhdistyksen käytännön asioissa ja järjestelyissä sekä toimia apukätenä muille 

toimijoille heidän tehtävissään. 

 

Kansainväliset asiat 

Kansainvälisellä sektorilla tärkein asia on vaihto-opiskelijoiden tuutorointi ja tavoitteena on saada 

kv-opiskelijoita osallistumaan enemmän Biopsin tapahtumiin ja toimintaan. Viime vuosina kv-

toiminta yhdistyksessämme on jäänyt hieman heitteille, mutta tänä vuonna asia nostetaan taas sille 

kuuluvalle tasolle. Kv-opiskelijoille kehitetään esite, jossa esitellään Tamperetta, yliopistoa sekä 

Biopsia ja kannustetaan vaihto-opiskelijoita osallistumaan Biopsin toimintaan. Heidän 

osallistumistaan pyritään lisäämään kirjoittamalla tapahtumakutsuihin myös englanninkielinen 

selostus tapahtumasta. Uusi kansainvälinen maisteriohjelma toivottavasti houkuttelee runsaasti 

kansainvälisiä opiskelijoita, ja innostaa myös Biopseja kv-tuutoreiksi.  
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Tiedotus ja www 

Jäsenistölle tiedottaminen painottuu sähköpostiin sekä facebookiin, joiden välityksellä tiedotetaan 

erilaisista tapahtumista ja tärkeistä asioista. Lisäksi tiedotuksen apuna käytetään Biopsi ry:n fb-sivua 

(vrt. suljettu ryhmä), joka on tarkoitettu myös muille, kuin bioteknologian opiskelijoi lle. 

Tiedottamisessa pyritään ottamaan huomioon myös kv-opiskelijat eli tapahtumista tehdään lyhyt 

kuvaus englanniksi viesteihin. Viestien turhaa spämmäystä yritetään välttää, jotta jäsenet jaksaisiva t 

lukea sähköpostejaan säännöllisesti. Tiedotuksessa tärkeä apuväline on myös kerhohuonee lla 

sijaitseva ilmoitustaulu, johon kirjataan tulevat tapahtumat ja jota päivitetään ahkerasti. Viime 

kaudella aloitettu Biopsin viikkotiedote kokoaa tiedotettavia asioita yhdeksi infopläjäykseksi, joka 

lähetetään jäsenistölle aina maanantaisin. 

 

Biopsin kulahtaneet nettisivut (jarjestot.uta.fi/biopsi) pyritään myös uudistamaan sekä sisällöltään 

että ilmeeltään hallituskauden aikana, ja tenttiarkiston ja sähköisen kalenterin päivitykseen 

kiinnitetään huomiota. 

 

Loimu -yhteistyö 

Biopsi jatkaa vuonna 2017 yhteistyötään Loimun (entinen Luonnontieteiden akateemisten liiton 

(LAL) ja Loimun Tampereen jaoston kanssa (Luonnontieteiden akateemiset Tampereen yliopisto ssa 

ja Tampereen teknillisessä yliopistossa, LATTE). Yhteistyön raamit kirjataan myös tänä vuonna 

sopimukseen, joka pitää sisällään myös Biopsin haalarien, mahdollisten vuosijuhlien ja ekskursion 

sponsoroimisen. Vastaavasti Biopsi ry tiedottaa jäsenistölleen Loimun tapahtumista ja uutisis ta, 

esimerkiksi leffailloista, excursioista ja koulutuksista. Biopsilaisen näkökulmasta Loimulla on 

edelleen merkittävä rooli biopsilaisten työelämätiedon lähteenä ja eräänlaisena tieteenalakohtaisena 

ura- ja rekrytointipalveluyksikkönä. Loimun kanssa myös järjestetään paljon yhdessä, esimerkiks i 

kevään excursio Helsinkiin. 

Biopsilla on LATTE:n hallituksessa kahden jäsenen edustus, sekä Luonnontieteiden akateemisten 

opiskelijavaliokunnassa (LUOVA) kahden jäsenen edustus. 

 
 
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 
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ympäristöystävällisiä valintoja, kuten käyttämään polkupyörää tai jalkoja oman auton sijasta. 

Jätteiden lajittelu on huomioitu uudessa rakennuksessa kiitettävästi, joten toimitaan sen mukaisesti ja 

muistetaan laittaa roskat niille kuuluviin astioihin. Lisäksi esimerkiksi tulostettavien papereiden 

määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Tänäkin vuonna järjestetään ympäristön 

teemaviikko, jolla pyritään muistuttamaan kaikkia ympäristöystävällisistä valinnoista. 

 

Tapahtumatiimi 

Tapahtumatiimissä toimivat liikuntavastaava, kulttuurivastaava sekä kaksi tapahtumavastaavaa 

apulaisineen. Tapahtumavastaavien tehtävänä on koota toimiva ja hyvin organisoitu tapahtumatiimi, 

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. Alkoholittomien tapahtumien määrää 

yhdistyksessämme on lisätty, ja asiaan kiinnitetään huomiota myös tänä vuonna. 

 

Kulttuuri 

Biopsin vuoden 2017 kulttuuritoimintaan kuuluvat erilaisten tapahtumien järjestäminen kuten 

teemailtojen pitäminen. Jäsenistölle hankitaan lippuja esimerkiksi Nääspeksiin, Tampere Film 

Festival:iin tai muihin kulturellisiin tapahtumiin. Kulttuuritapahtumissa painotetaan opiskelijo iden 

tapahtumia, mutta myöskään muita kulttuuritapahtumia ei jätetä huomioimatta. Jäsenistöä tiedotetaan 

myös Tamyn kulttuurilistan tapahtumista valikoiden. Biopsin kulttuuritoimintaa pyritään 

laajentamaan entisestään, ja mahdollisia järjestettäviä tapahtumia ovat mm. museokäynnit, viini- ja 

juustoillat, leffa-illat, konserttikäynnit ja muut teemaillat. 

Liikuntatapahtumat 

Liikunta tulee jatkossakin elävöittämään bioteknologian opiskelua ja edistämään opinnoissa 

jaksamista. Liikuntatapahtumat ovat jäsenistön suosiossa ja tämän halutaan jatkuvan. Niinpä 

liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja järjestetään tänäkin vuonna entiseen tapaan ihmisten erilaiset maut 

huomioiden. 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 jatketaan entiseen tapaan. Viikoittainen palloiluvuoromme Atalpalla siirtyi 
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ja on nykyään maanantaisin klo 20.30-22.00. Ainaisen sählyn lisäksi vuorolle yritetään saada myös 

muita lajeja jäsenistön toiveet huomioiden, jos vuoron muille käyttäjille (lääkis ja filosofit) käy. 

Liikunta-aktiivisuuden kasvattamiseksi liikuntamahdollisuuksista tullaan tiedottamaan jäsenistöä eri 

viestintäkanavien kautta ja osana Biopsin viikkotiedotetta.  

 

Tapahtumakalenteri vuodelle 2017 
Tammikuu 

xAvantouintireissu Kaupinojan Saunalle, ei erillistä ilmoittautumista. Biopsin jäsenille 
neuvotellaan opiskelijaystävällinen sauna-maksu. 

Helmikuu 

x Kerhisiltama: pelailua, hengailua ja etkoilua nyyttärimeiningein. Halukkaille jatkoina 
Helmikuun kolmiot.      

x Kyykkäskarsinnat Hervannassa. Biopsi, Bioner ja Skilta järjestävät jäsenistölleen 
kyykkäkisailut Hervannassa, jossa jatkot ovat Teekkarisauna Mörrimöykyssä paljun kera. 
Tapahtumasta on infottu koko biopsille sosiaalisen median sekä sähköpostin kautta suomeksi 
ja englanniksi. 

x MM-kyykkä. Kisojen jälkeen sauna järjestetään viime vuoden tapaan yhdessä Bionerin 
kanssa Hermian saunalla. Järjestelyt yhdessä Bionerin kanssa, tarjottavat ym. 

x Ystävänpäivänä Kaupin ystävänpäivämixeri ja sydänhalipassit Salusin ja TLK:n kanssa. 
Ideana tutustua muihin opiskelijoihin ja tarjolla on pientä purtavaa.    

x Ystäväsitsit, jonne Biopsilaiset saavat tuoda avecin ja teemana on pyjamabileet.   

Maaliskuu 

x Kyykkää proffien kanssa. Proffat pelaa Biopsilaisia vastaan kyykkäpelin Arvon lähistöllä, ja 
sinne kaikki joukolla kannustamaan!   

x Leffailta Arvolla yhteistyössä jonkun toisen ainejärjestön kanssa. Illalle päätetään joku teema 
ja sen mukaan tehdään jotain ja katsotaan leffaa. 

x Siipiexcu SpeakEasyyn. Syömään kanaa! Porukalla buffettiin, niin paljon kuin jaksaa. 
Pyritään saamaan edullisemmat hinnat.   

x Kämppäappro. Kierretään Biopsilaisten kämpästä toiseen ympäri Tamperetta.   
x Herwantapeliä mahdollisesti 

x Ryömiäiset fukseille ja vapaa pääsy koko ainejärjestölle seuraamaan tapahtumaa. Jatkoilla 
saunomismahdollisuus 

x PJ-bileet. Puheenjohtaja pitää perinteisesti Biopsissa bileet, ja koska edelliset 2 henkilöä eivät 
ole saaneet sitä aikaseksi, järjestetään nyt kolmen puheenjohtajan yhteisbileet. 

x Avaruusilta. Käydään tähtitornilla ja katsotaan avaruusaiheinen leffa jossain muualla. 
x Excursio ChemBio-messuille Helsinkiin yhdessä Loimun, Polluxin ja Bionerin kanssa. 

Huhtikuu 

x BiTa (biotieteilijöiden tapaaminen) 7-9.4 Jyväskylässä 
x Viini-tasting tai jotain muuta kultturellia 
x Beerbong- turnaus  esimerkiksi joidenkin kiltojen/ainejärjestöjen kanssa. Etkoina 

haalaribileille.   
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x Särkänmärkään porukalla!  Biopsi hankkii jäsenistölleen lippuja. 

x Kiltahuonekierros. Bionerin porukka kuljettaa meitä tutustumassa ja etkoilemassa TTY:n eri 

kilta- ja kerhohuoneilla. 

x Wappu-viikot! 
◦ Teekkariwapun menokalenteri biopsille 
◦ Wappusitsit vappuviikkojen aikana teemalla X, paikassa X. Tapahtuma kaikille nykyis ille 

Biopseille ja ex-Biopseille 
◦ Vappupiknik vappuaattona. Jokavuotinen tapahtuma, jossa vappuna biopsila ise t 

kerääntyvät Rosendahliin / Sorsapuistoon maistelemaan munkkeja ja biopsilais ten 
tekemää simaa. Tapahtumaan kuuluu myös pj:n puhe ja (yleensä surullisen huono) 
pallogrilli. 

Toukokuu 

x Kalevan/muun alueen pubirundia.   
x Hengailuiltaa tai picniciä 

x Akateeminen aurajokilaivuri tutkinto 11.5 Turkkuses, jos kiinnostusta löytyy - kiinnostus ta 

löytyy t: tietäjä(venla) 

Kesä-Heinäkuu (loma-aika) 

x Grilli ja peli-ilta tms. 
x Kesäpelipäivä 
x Biopsi goes Mökki. Mökki-ilta/viikonloppu, jonkun jäsenistön mökillä  
x Hengailu/peli/leffailta porukalla jossain. Jatkamaan mahdollisesti Tampereen yöhön.  

x Vaellusta tai retkeilyä luonnossa 

Elokuu 

x Fuksitapahtumat. Fuksien tullessa kouluun, heille järjestetään erilaisia tapahtumia mm, peli-
ilta, kierrätys TTY:lla, TAYS:n alueella ja pääkampuksella keskustassa. 

Syyskuu 

x Fuksiaiset. Jokavuotinen tapahtuma, jossa fuksit kastetaan Biopsiin.  
x Fuksisitsit 
x Namiappro. Bionerin järjestämä tapahtuma, jossa Biopsi mahdollisesti järjestelyapuna.  
x Sporttiappro 
x Kaupunkisuunnistus 

Lokakuu 

x 3x2=6.linja. Pubikierros, jossa kierretään pubeja, jotka ovat bussilinjan 32 varrella. 
x Hämeenkadun Appro. Biopsi hankkii jäsenistölleen lippuja Hämeenkadun Approon.  

Marraskuu 
x Vuju-sitsit! 
x Joku teemailta, esim. Juusto&viini- ilta 
x Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily. 

Joulukuu 

x Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut. Vuosittain järjestettävät pikkujoulut, joissa valitaan myös 
tulevalle vuodelle hallituksen toimijat.  
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Excursiot 

Vuonna 2017 järjestetään excursio ulkomaille. Kohteeksi on päätetty Iso-Britannia sekä ajankohdaksi 

alkusyksy, alustavasti syyskuu. Ulkomaille mukaan pääsee korkeintaan 20 biopsia ja suunnittelussa 

pyritään huomioimaan osallistujien toiveet vierailtavien yritysten osalta. Biopsi tukee excursiota 

budjetin mukaisella summalla ja loput kustannuksista maksetaan omakustanteisesti. Ulkomaan excun 

lisäksi suunnitellaan excu(ja) kotimaassa ja näissä avustaa yritystiimi.  

 

Tuutorointi 

Tutorvastaavina toimii kaksi henkilöä, joista toinen on hallituksessa ja toinen on toimihenk ilö. 

Maaliskuun alkuun mennessä pyritään saada kaikki lukuvuoden 2017-2018 tutorit kasaan, sillä 

koulutukset alkavat jo maaliskuun lopulla. Ensisijaisesti kaikki halukkaat pääsevät tutoriksi, mutta 

jokaisen täytyy käydä täyttämässä hakemuslomake. Jos halukkaita on liian paljon, hakijoista valitaan 

tietty määrä hakemusten perusteella. Hausta tiedotetaan sähköpostitse. 

Kevään aikana, joskus huhti-toukokuun aikana kokoonnutaan kaikkien tutorien kesken tarvittaessa 

muutamaankin otteeseen, ja suunnitellaan yhdessä tulevaa syksyä. Uusia fukseja varten täytyy 

suunnitella mm. uusi tutorläystäke, fuksipassi, facebook-ryhmä, orientoivien viikkojen ohjelmat ja 

syksyn tärkeimmät tapahtumat sekä jaella mahdollisesti vastuualueita. Kesän aikana hankitaan 

kaikkien sisään päässeiden nimet, ja lisätään heidät facebook-ryhmään, jossa voidaan tiedottaa heille 

etukäteen ja syksyn mittaa asioita, ja selvittää ovatko kaikki muistaneet hyväksyä opiskelupaikan, 

hakea kelalta opintotukea, etsiä kämppää ja saaneet peruspalvelutunnukset. Whatsapp-ryhmä luodaan 

koulun alettua kaikille fukseille ja tutoreille yhteiseksi. Tutoreille järkätään myös juuri ennen fuksien 

saapumista pieni tapaaminen, jossa käydään läpi tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kesän kuulumise t, 

jotta fuksien saapuessa kaikki huomio voidaan keskittää heihin. 

Tutorien toiminta painottuu eniten syksyn ensimmäisille viikoille, kun uudet fuksit saapuvat taloon. 

Ensimmäisten viikkojen aikana fuksit tutustutetaan talon tavoille, ja näytetään heille kuinka kaikki 

toimii. Orientoivien aikana esitellään fukseille kaikki kolme yliopistokampusta, Arvo, TTY ja 

pääkampus. Ohjeistetaan fukseja käyttämään yliopistojen, niin meidän kuin TTY:n, sähköisiä 

palveluja. Ensimmäisten päivien aikana pyritään saada porukka tutustumaan toisiinsa erilais ten 

tapahtumien ja aktiviteettien avulla. Syksyn aikana järjestetään mm. fuksiaiset, etkoja kolmio ille 

ja/tai haalaribileille, peli-iltoja, sauna-iltoja, ja kevään puolella ryömijäiset. Aikomus on järjestää 

myös yhteisiä tapahtumia ainakin Bionerin tutorien ja fuksien kanssa. 

Tarkoituksena olisi myös tehdä lyhyt opastusvideo, jossa näytetään miten Arvolle päästään ja miten 

siellä pyöritään. Kuvaukset hoidetaan keväällä ja tiedotusvastaavan kanssa on vähän suunnite ltu 
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toteutusta ja julkaisua. 

Fuksien ensimmäiset viikot: 

x Fuksipassien ja orientoivien viikkojen ohjeet 
x Tutorien ja biopsin hallituksen esittäytyminen 
x  Kerhiksen näyttäminen 
x NettiOpsun, moodlen, sähköpostin (myös TTY) ja POP:in näyttäminen 
x Arvon esittelykierros, myös kirjasto! + tulostuksen ohjeistus 
x  Kerrotaan sivuainemahdollisuuksista, etenkin TTY:n puolelta!, ja aikaisemmin opiskelleet ohjataan 

HETI Jarkolle korvaavuuksia hakemaan! 
x Suunnitellaan henk.koht fuksien kanssa opintoja, ja autetaan valitsemaan mahdolliset sivuaineet 

(keskinäiset keskustelut jonkun tuutorin kanssa. Pitää vielä miettiä miten toteutetaan, määrätäänkö 
parit vai niin, että fuksien tulee itse kysyä haluamaltaan tuutorilta tapaamista. Tehdäänkö 
"pakolliseksi" vai vaan jos kaipaa apua?) 

x  Tutustumista toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin ensimmäisenä Iltana Sauna FinnMedilla 
x Pääkampuksen esittely, myös Atalpa, Linna yms. 
x TTY:n esittely ja siellä myös kirjaston toiminnat + tulostus ja Tamppiareena ja kiltahuoneita 
x Yhteisiä tutustumishetkiä kerhiksellä 
x Tutustumishetkiä Bionerin kanssa 
x Lounasta tutorien kanssa 
x Peli-iltoja, leffailtoja, saunailta bioner kanssa, etkoja yms 

Myöhemmin syksyllä 

x Samanlaisia yhteisiä tapahtumia edelleen, yritetään fukseja saada aktiivisiksi osallistumaan Biopsin 
tapahtumiin 

x Fuksisitsit 
x Fuksiaiset 

+ kaikki muut tapahtumavastaavien tapahtumat 

Keväällä 

x Ryömijäiset Maaliskuun vaihteessa 

 

Vuosijuhlat 

Biopsille uutena vastaavuutena on tänä vuonna valittu ensimmäistä kertaa Emäntä, jonka tehtävänä 

on kasata ympärilleen vuosijuhlatiimi, joka suunnittelee, budjetoi ja järjestää syksyllä 2017 Biopsi 

ry:n 16-vuotis vuosijuhlat. Tavoitteena on aloittaa perinne, jossa Biopsi ry juhlii vuosijuhliaan sitsien 

muodossa vuosittain (mutta hienot megalomaaniset vuosijuhlat järjestetään edelleen vain viiden 

vuoden välein).  Vuosijuhlatiimin tehtävänä on organisoida ja luoda puitteet tälle uudelle perinteelle. 

Tapahtuman lähestyessä erityisesti yritystiimi tulee tekemään tiivistä yhteistyötä vuosijuhlatiimin 

kanssa sponsorisopimuksien ja muiden kanssa. 
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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. 

 

Blogi 

Tavoitteena on polkaista uudelleen käyntiin vuonna 2014 perustettu bioteknologia.info -blogi, 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. Blogia voidaan käyttää hyväksi myös erilais issa 

yritysyhteistyön muodoissa, jota verkkosivumme yliopiston palvelimella ei mahdollista. 

 

Kahvitukset  

Palveluvastaava vastaanottaa tulevat kahvitustilaukset ja pitää huolta, että joka kerralle löytyy leipoja, 

kahvittaja ja siivooja. Kahvituslistan tekeminen ja ajan tasalla pitäminen sekä laskutuslis tan 

ylläpitäminen rahastonhoitajaa varten kuuluvat myös palveluvastaavan tehtäviin. Pääpaino 

kahvitusten suhteen ovat kollokviot ja seminaarit, mutta otamme vastaan myös satunnais ia 

kahvituksia. Muita mahdollisia kahvituksia ovat perinteisesti olleet satunnaiset henkilökunnan, 

LATTE:n sekä Tamy:n kokoukset, school-kahvit ja jotkin kurssit. Kahvituksen tuloja käytetään 

syksyllä erityisesti ulkomaan ekskursion järjestämiseen, joten pyrimme saamaan kahvitukse t 

hoidettua ensisijaisesti kyseiselle matkalle osallistuvien ihmisten voimin. Jatkamme Google Drive – 

dokumentin ja sähköpostin käyttämistä kahvituksiin ilmoittautumisen ja rekrytoimisen välineenä, 

sillä ne ovat osoittautuneet toimiviksi vaihtoehdoiksi. Lisäksi tulevista  kahvituksista kerrotaan 

jäsenistölle jaettavassa viikkotiedotteessa. Mikäli tietoon tulee suuria määriä kahvituksia tai suuria 

yksittäisiä kahvituksia, voimme järjestää tilanteen mukaan jäsenille leivontakekkerit, jotka toimis iva t 

sekä illanviettona, leipomistalkoina että matalan kynnyksen kahvituskoulutustapahtumana. 

 

Yrityssuhteet 

Yrityssuhdevastaavat pyrkivät yhdessä yritystiimiläistensä kanssa ylläpitämään, kehittämään ja 
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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 LATTEn, Bionerin yrityssuhdevastaavien ja 

Pollexin kanssa. Yritystiimi jatkaa myös mahdollisten uusien yritysyhteistyötahojen kartoittamis ta, 

jotta mahdollistetaan monipuolisemmat tapahtumat jäsenistölle sekä tuodaan opiskelijoidemme 

osaaminen yritystenkin tietoisuuteen. Yritystiimi järjestää keväällä excursion Helsinkiin ChenBio -

messuille ja on mukana myös ulkomaan excun toteuttamisessa. Lisäksi yritystiimi järjestää edelleen 

yritysaamukahveja HealthHubilla ja biosaunaillan syksyllä yhdessä Bionerin ja Pollexin kanssa. 

Suunnitteilla on myös mahdollisesti start up –ilta jossain vaiheessa kevättä. Yritystiimi on tärkeässä 

osassa myös vuosijuhlien ja muiden isompien sponsoreiden hankinnassa. 

  


