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Hallinto 
Hallitus  

Laura Saarimäki, Puheenjohtaja, Ulkosuhdevastaava 

Elina Lumppio, Varapuheenkohtaja, Yrityssuhdevastaava, Tasa-arvovastaava 

Jaakko Saari, Sihteeri, Kerhohuonevastaava, Hankintavastaava 

Anni Kivinen, Rahastonhoitaja, Sähköpostivastaava 

Venla Kiminki, Koulutus- ja Sosiaalipoliittinen vastaava 

Jenni Keränen, Tapahtumavastaava, Tuutorivastaava, Ympäristövastaava 

Pauliina Hautala, Kahvitusvastaava 

Ganesh Klemiato, Tapahtumavastaava, Kv-vastaava, Excursiovastaava 

Henna Urhonen, Blogivastaava, Tuutorivastaava 

Miina Vulli, Some-vastaava, Kv-vastaava 

Janika Perttala, Viestintävastaava, Hyvinvointivastaava 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt  

Robert Perttilä, Liikuntavastaava 

Hyvinvointi ja edunvalvonta 
Koulutuspolitiikka  

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 esimerkiksi opetusohjelman 
toimittaminen hallitukselle ennen sen hyväksymistä johtokunnassa sekä työselostusten 
arvioinnin yhtenäistäminen.  

Sosiaalipol itiikka  

Sosiaalipolitiikan osalta jatketaan opiskelijoiden säännöllistä tiedottamista ajankohtaisista 
asioista. Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköposteilla, joihin on koottuna 



   

 

   

 

ajankohtaiset opiskelijoita koskevat asiat ja päätökset. Lisäksi sosisaalipoliittisista asioista 
viestitään lisäksi Facebookissa sekä kerhohuoneen ilmoitustaululla. 

Hyvinvointi  

Hyvinvoinnin osalta tullaan vuonna 2018 keskittymään ympäristön turvallisuuteen sekä 
toimivuuteen ja täten jäsenistön hyvinvointiin. Jäsenistöä kuunnellaan heidän ongelmissa ja 
murheissa, tulee ne koskemaan niin koulun yleistä viihtyvyyttä kuin jäsenistön sisäisiä 
ongelmia/ristiriitoja.  

Hyvinvointivastaava tekee vankkaa yhteistyötä ''naapuri'' ainejärjestöjen (Salus ry ja TLK ry) 
hyvinvointivastaavien kanssa parantaakseen oppilaiden hyvinvointia Kaupin kampuksella. 
Ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman tarkasti ja nopeasti yhteistyötä 
hyväksikäyttäen.  

Hyvinvointivastaava tulee teettämään Biopsi ry:n jäsenille vuoden 2018 aikana 
hyvinvointikyselyn, jonka avulla oppilaiden mielipiteet ja hyvinvoinnin tila tulee 
mahdollisimman kattavasti esille sitä käsittelevissä ympäristön turvallisuus ja hyvinvointi –
kokouksissa. 

Kerhiksen viihtyvyys ja hankinnat  

Kerhikselle ei ole tiedossa suuria hankintoja vuodelle 2018, vaan keskitytään kahvivaraston 
sekä kioskin ylläpitoon. Kioskin tuotevalikoimaa on laajennettu huomattavasti ja hankittu 
myös terveellisempiä välipalavaihtoehtoja makeisten rinnalle. Kioskiin perustettu velkalista 
on helpottanut jäsenistön kioskin käyttöä aikana, jolloin käteistä liikkuu vähän. Velkalistan on 
kuitenkin huomattu aiheuttavan ylimääräistä työtä tilinpäätöstä tehtäessä. Tästä syystä listan 
toiminta ja käyttötapa tulee sopia vuodelle 2018 rahastonhoitajan kanssa ja tiedottaa 
tehokkaasti jäsenistölle. Kioskille tulee valita vastaava hoitaja kesän ajaksi, mikäli 
kerhisvastaava ei ole Tampereella kesällä 2018. Edeltävänä kesänä kioskin menekki oli huikea, 
ja tuotteiden saatavuus on taattava myös kesätyöntekijöille. 

Kerhiksen viihtyvyys on hyvällä tasolla, mutta tätä verottaa ajoittain ilmenevä epäjärjestys ja 
kerhikselle kuulumattomien tavaroiden kerääntyminen. Jäsenistöä tulee tehokkaammin 
kannustaa viemään omat tavaransa pois kerhikseltä, jotta esimerkiksi kahvitusleivosten 
kuljetusastiat eivät vie suurta osaa pöytätilasta. Lisäksi tapahtumista varastoon palaavan 
materiaalin järjestelyvastuu täytyy selkeyttää. Jäsenistöä tulee myös ohjata kerhiksen roska-
astioiden tyhjentämisestä, sillä siivouspalvelut tyhjentävät nämä vain kerran viikossa. 

Vuonna 2018 on toteutettava nopealla aikataululla logouudistus, jotta jo edeltävänä vuonna 
alkanut vaatetilausprojekti saadaan vietyä loppuun. 

Kansainväliset asiat  

Kansainvälisellä sektorilla tärkein asia on vaihto-opiskelijoiden tuutorointi, ja tavoitteena on 
saada kv-opiskelijoita osallistumaan Biopsin tapahtumiin ja toimintaan. Esimerkkiä otetaan 
viime vuodesta, jolloin Biopsilla oli enemmän vaihto-opiskelijoita kuin koskaan ja myös heidän 
osallistamisensa oli aktiivista. Kv-tuutorivastaavat ja kv-tuutorit kouluttautuvat hyvin Tamyn 
järjestämillä koulutuksilla, ja kv-opiskelijoiden vastaanottamiseen valmistaudutaan huolella, 
esimerkiksi varaamalla heille tarpeeksi aikaa. Kehitetään esite Tampereesta annettavaksi kv-



   

 

   

 

opiskelijoille ennen heidän saapumistaan, sillä se jäi viime vuonna toteuttamatta. Jatketaan 
viime vuonna aloitettua tapaa kirjoittaa some-päivitykset ja viikkotiedotteiden pääpointit 
myös englanniksi. 

Viestintä 

Viestinnän päätavoitteena on Biopsin jäsenistön mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen 
informointi ajankohtaisista ja kiinnostavista koulun sekä vapaa-ajan tapahtumista. Näitä 
tapahtumia ovat muun muassa yliopiston, oppilaskunnan ja ainejärjestön sisäiset tapahtumat 
kuin myös Tampere3-asiat (yhdessä KOPO-vastaavan kanssa).  

Onnistuneen viestinnän takaamiseksi jatketaan viikkotiedotteen kirjoittamista Biopsin 
jäsenistölle niin suomeksi kuin englanniksikin. Viikkotiedote toteutetaan yhteistyössä 
ainejärjestön vastaavien kanssa, jossa jokaisen vastaavan vastuulla on tiedottaa oman osa-
alueensa ajankohtaisista tapahtumista. 

Pyritään käyttämään monipuolisesti kaikkia sosiaalisen median kanavia ja kuvia tapahtumilta 
kysellään myös hallituksen ulkopuolelta. Viestinnässä tavoitellaan suunnitelmallisuutta ja 
selkeyttä tekemällä fb-tapahtumia ja kertomalla tulevista tapahtumista ajoissa suomeksi ja 
englanniksi monen eri väylän kautta. 

Loimu 

Biopsi jatkaa vuonna 2018 yhteistyötään Loimun (entinen Luonnontieteiden akateemisten 
liiton (LAL) ja Loimun Tampereen jaoston kanssa (Luonnontieteiden akateemiset Tampereen 
yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa, LATTE). Loimu sponsoroi Biopsin 
excursioita ja haalareiden hankintaa sekä tarjoaa työelämäkoulutusta. Vastaavasti Biopsi 
tiedottaa jäsenistölleen Loimun tapahtumista ja uutisista, esimerkiksi leffailloista, excursioista 
ja koulutuksista. Biopsilaisen näkökulmasta Loimulla on edelleen merkittävä rooli 
työelämätiedon lähteenä ja eräänlaisena tieteenalakohtaisena ura- ja 
rekrytointipalveluyksikkönä.  

Biopsilla on LATTE:n hallituksessa kaksi opiskelijajäsentä, Elina Lumppio ja Anni Maijala. Elina 
on myös Biopsin hallituksen jäsen ja Anni edustaa Tamperetta Loimun Suomen 
opiskelijavaliokunnassa LUOVAssa.  

Ympäristö 

Ympäristöasioiden kannalta jatketaan samoilla linjoilla aikaisempien vuosien kanssa. 
Kerhiksellä jatketaan kierrätystä ja jätteiden lajittelu neuvotaan syksyllä fukseille. 

Logouudistuksen jälkeen mahdollisen vaatetilauksen yhteydessä kysellään kiinnostusta 
Biopsin logolla varustetuista kangaskasseista, joita mainostetaan loistavana vaihtoehtona 
muovipusseille esimerkiksi kauppareissuille. 

Ympäristövastaava myös ottaa yhteyttä muihin Kaupin ainejärjestöihin (TLK ry ja Salus ry) 
mahdollisesta kaikille Kaupin opiskelijoille tarkoitetusta kirppiksestä tai 
vaatteidenvaihtoillasta. 



   

 

   

 

Lokakuussa järjestetään jälleen lihaton lokakuu. Kuun aikana innostetaan Biopsilaisia 
kokeilemaan kasvispainotteisempaa ruokaa esimerkiksi viikoittaisilla reseptivinkeillä ja 
mahdollisilla kasvisruokailloilla.  

Viikolla 43 on Reilun kaupan viikko, jolloin infotaan ainejärjestöä erilaisista Reilun kaupan 
tuotteista ja niiden positiivisista vaikutuksista sekä ympäristöön että paikallisiin 
maanviljeljöihin. Kerhikselle hankitaan jo Reilun kaupan kahvia, mutta teemaviikolla 
Kerhikselle voitaisiin tuoda esimerkiksi Reilun kaupan hedelmiä tai kukkia. Lähempänä joulua 
jäsenistöä kannustetaan valitsemaan aineettomia joululahjoja tavaran sijaan esimerkiksi 
suosittelemalla Kirkon ulkomaanavun Toisenlaisia lahjoja. 

Tapahtumat 
Liikunta 

Jatketaan viikottaisia liikuntavuoroja ja kesäfutista sekä jatketaan ahkeraa viestintää yleisistä 
liikuntatapahtumista. Panostetaan enemmän yhteisiin liikuntatapahtumiin, sillä jäsenistöltä 
kysyttäessä niille on ollut kovasti kysyntää. Suunnitelmissa on uusia suosittu sporttiexcu 
trampoliiniparkkiin, Megazonea muiden ainejärjestöjen kanssa, samoilua metsissä sekä 
ulkoliikuntaa. Myös viime vuonna aloitettu Kaupin Wabbupelit -tapahtuma aiotaan järjestää 
uudelleen.  

Kulttuuri 

Biopsin vuoden 2018 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, 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, leffaillat, konserttikäynnit ja muut 
teemaillat. 

Excursio 

Vuoden 2018 excursiosuunnitelmiin kuuluu kotimaan excursio jonka kohteena olisi 
potentiaalisesti Turku. Turun vierailukohteina ovat mahdollisesti Auria Biopankki, Orion 
pharma ja Biovian. Karkeana ajankohtana syksyn alku. 

Tuutorointi  

Tuutorivastaavina toimii kaksi hallituksen jäsentä. Tuutorien haku lukuvuodelle 2018-2019 
käynnistyi tammikuun lopulla ja päättyi viikolla 5. Tuutorihakemuksia tuli 7 kpl ja hakijoista 
päätettiin valita kaikki. Lisäksi mukana toiminnassa on kaksi vanhaa tuutoria. 

Kevään aikana (huhti-toukokuussa) kokoonnutaan kaikkien tuutorien kanssa useampaan 
otteeseen ja suunnitellaan tulevaa syksyä. Uusia fukseja varten tulee suunnitella ja tehdä mm. 
uusi tutorläystäke, fuksipassi, Facebook-ryhmä, orientoivien viikkojen ohjelmat ja syksyn 
tärkeimmät tapahtumat sekä jaella eri tapahtumien vastuualueita. Kesän aikana hankitaan 
tieto kaikkien hyväksytyksi tulleiden uusien opiskelijoiden nimistä ja lisätään heidät tuutorien 



   

 

   

 

ja fuksien yhteiseen Facebook-ryhmään, jossa voidaan tiedottaa heille etukäteen ja syksyn 
mittaan asioita, antaa ohjeita ja muistuttaa tärkeistä asioista kuten opiskelupaikan 
hyväksymisestä, opintotuen hakemisesta Kelalta sekä peruspalvelutunnusten saamisesta. 
Koulun alettua kaikille fukseille ja tuutoreille luodaan myös yhteinen Whatsapp-ryhmä, jonka 
kautta kommunikointi on helpompaa. 

Tuutoreille järjestetään myös juuri ennen fuksien saapumista yhteinen tapaaminen, jossa 
käydään läpi tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kesän kuulumiset, jotta fuksien saapuessa 
kaikki huomio voidaan keskittää heihin. 

Tuutorien toiminta painottuu eniten syksyn ensimmäiselle viikoille eli fuksien 
orientointiviikoille. Näiden ensimmäisten viikkojen aikana fuksit perehdytetään yliopiston 
käytäntöihin ja heille esitellään kaikki kolme yliopistokampusta: Arvo, TTY ja pääkampus. 
Fukseja ohjeistaan yliopiston sekä TTY:n sähköisten palveluiden käytössä. 

Ensimmäisten päivien aikana järjestetään tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tarjoavat 
tuutoreille ja fukseille tilaisuuksia tutustua toisiinsa. Fuksien opintojen alku on 
opintosuunnitelman uudistumisen myötä aiempaa työntäyteisempi, mikä pyritään ottamaan 
huomioon erityisesti iltaohjelmien suunnittelussa niin, että opiskelu sujuu alusta lähtien hyvin 
erilaisista tapahtumista huolimatta. Syksyn aikana järjestetään mm. peli-iltoja, leffailtoja, 
saunailtoja, etkoja kolmiobileisiin ja haalaribileisiin, fuksisitsit sekä fuksiaiset. Keväällä on 
vuorossa vielä ryömijäiset. Tarkoitus on myös järjestää yhteisiä tapahtumia TTY:n eri 
opiskelijoiden ja ainakin Bioner-killan fuksien ja tuutorien kanssa. Tällaisia voisivat olla 
esimerkiksi perinteinen Bionerin ja Biopsin tutustumissauna ja yhteinen kiltahuonekierros 
TTY:n eri kiltoihin. 

 

Fuksien ensimmäiset viikot 

x Fuksipassien ja orientoivien viikkojen ohjeet 
x Tuutorien ja Biopsin hallituksen esittäytyminen 
x Kerhiksen esittely 
x (Kahvituksen esittely kahvitus- tai kerhisvastaavan toimesta, tämä vielä suunnitteilla) 
x NetNettiopsun, Moodlen ja sähköpostin (myös TTY:n) sekä POP:in näyttäminen 
x Arvon esittelykierros, myös kirjastossa lainaaminen ja mikroluokissa tulostaminen  
x Sivuainemahdollisuuksista kertominen, etenkin TTY:n puolelta! Ohjataan lisäksi 

HOPS-ohjaajalle (Kallioniemi) aiempia opintoja suorittaneet hakemaan korvaavuuksia 
x Tarjotaan tuutorien puolesta myös kahdenkeskistä neuvontaa ja 

keskustelumahdollisuutta lähinnä opintoihin liittyen, jos tarvetta sellaiselle 
x Tutustumista toisiin sekä vanhempiin opiskelijoihin aloitussaunaillassa FinnMedillä 
x Yliopiston pääkampuksen esittely (mukaan lukien Atalpa ja Linna) 
x Esittelykierros TTY:llä (mukaan lukien kirjasto, Tamppi-areena, kiltahuoneita) HUOM! 

Varsinainen kiltahuonekierros järjestetään mahdollisesti vielä erikseen 
x Yhteisiä tutustumishetkiä kerhiksellä 
x Tutustumista Bionereihin 
x Lounasta tuutorien kanssa 



   

 

   

 

x Liikunnallisia tapahtumia, esimerkiksi joogaa työntäyteisten ensimmäisten viikkojen 
vastapainoksi 

x Peli-iltoja, leffailtoja, saunailtoja (Bionerin kanssa), etkoja yms. 

 

Myöhemmin syksyllä: 

x Samanlaisia tapahtumia yhdessä edelleen, lisäksi yritetään rohkaista fukseja 
osallistumaan mahdollisimman moniin Biopsin, TTY:n eri kiltojen ja muiden tahojen 
järjestämiin opiskelijatapahtumiin 

x Fuksisitsit 
x Fuksiaiset 

+ kaikki muut tapahtumatiimin järjestämät tapahtumat 

Keväällä: 

x Ryömijäiset maaliskuun vaihteessa 

Tapahtumakalenteri vuodelle 2018  

Tapahtumien osalta tavoitteena on järjestää mahdollisimman monipuolista menoa. Myös 
liikunnallisia tapahtumia on tarkoitus lisätä. 

Heti vuoden aluksi tapahtumavastaavat kokosivat viiden henkilön vahvuisen tapahtumatiimin 
helpottamaan vastaaville muuten kasaantuvaa työmäärää ja liikunnallisia tapahtumia 
järjestetään tiiviissä yhteistyössä liikuntavastaavan kanssa. 

Tammikuu 

x Yhdessä Bionerin ja Skillan kanssa järjestettiin kyykkäturnaus, jonka jatkot pidettiin 
teekkarisaunalla.  

x Biopsin voimin käytiin Kaupinojan saunalla avantouinnilla ja sitä ennen käytiin 
luistelemassa. 

Helmikuu 

x Bionerin kanssa järjestettiin MM kyykän välietkosauna, jossa tarjolla oli salaatteja ja 
pientä purtavaa sekä tietysti mahdollisuus saunoa 2e pääsymaksua vastaan.  

x Kyykässä kierrettiin Biopsin pulkan kanssa tarjoten jäsenistölle kaakaota.  
x Biopsin vuoden ensimmäiset sitsit ovat kaverisitsit rantateemalla. Kaverisitseille 

jokainen osallistunut Biopsilainen saa tuoda avecin. 

Maaliskuu 

x Biopsin puheenjohtaja järjestää jäsenistölle perinteiset PJ-bileet.  
x Kalevan vuosittainen pubirundi on tulossa. Pubirundilla kierrellään rauhalliseen 

tahtiin Kalevan baareja läpi ja vietetään aikaa koko ainejärjestön voimin.  
x Yhdessä liikuntavastaavan kanssa viedään jäsenistöä pelaamaan sählyä tai sulkapalloa 

Unipoli Sportin tiloihin.  
x Tapahtumavastaavat suunnittelevat Bionerin tapahtumavastaavan kanssa 

ainejärjestöjen yhteistä Megazone iltaa. 



   

 

   

 

Huhtikuu 

x Kootaan jäsenistölle vappukalenteri Tampereen yliopiston ja TTY:n menoista 
x Järjestetään perinteinen kiltahuonekierros yhdessä Bionerin kanssa. 

Kiltahuonekierroksella kierrellään kiltoja läpi etkoiluna ennen jotain poikkitieteellistä 
tapahtumaa.  

x Vappusitsit järjestetään myös jonkun ainejärjestön kanssa yhteistyössä. 
Tapahtumavastaavat ovat harkinneet esimerkiksi Salusta ja Cortexia mahdollisiksi 
sitsikavereiksi.  

x Yhteistyössää LATTE:n kanssa järjestetään joka vuotinen vappupicnic jossain 
keskustan puistossa.  

x Biopsi hankkii jäsenistölleen lippuja Särkänmärkään. 

Toukokuu 

x Biopsi hankkii ainejärjestölleen lippuja ja kyydin Turussa järjestettävään AATU:un eli 
Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto approon.  

x Säiden salliessa pelaillaan porukalla pesäpalloa esimerkiksi Sorsapuiston kentällä 
x Kysellään jäsenistöltä halukkuutta lähteä seikkailemaan Flowparkkiin.  
x Pelataan kyykkää yhdessä Biopsin proffien kanssa. 

Kesä 

x Retki rantaperkiön uimarantaan, jossa ryhmäaktiviteetteja, uimista, mölkkyä, 
grillaamista ja yhdessäoloa. 

Syyskuu 

x Fuksit tulevat taloon ja näin käynnistyy tuutoreiden orkestroima orientaatioviikko ja 
tämän jälkeen on luvassa tapahtumia kuten fuksisitsit, fuksiaiset, bionerien kanssa 
saunomiset ja näiden lisäksi paljon muuta komplementaarista, kuten etkoiluja, 
leffailtoja ja pelejä.  

x Vanhempia opiskelijoita huomioidaan esimerkiksi perinteisen pubirundin merkeissä 
(Bionerin ja mahdollisesti muiden TTY:n kiltojen kanssa) 

x Namiapprot, jonne Biopsi hankkii lippuja sekä on perinteisesti auttanut Bioneria 
tapahtuman järjestelyissä 

Lokakuu 

x Tiedossa runsaasti poikkitieteellisiä tapahtumia kuten Hämeenkadun appro, 
Kauppisitsit ja Biopsin perinteinen 3x2=6 -linja (pubirundi).  

x Snäkkiappro järjestetään oletettavasti toista kertaa ja mahdollisuuksien mukaan 
Biopsi saattaa hankkia lippuja. 

Marraskuu 

x Biopsin 17-vuotis-vujusitsit 
x Jäsenistön pyynnöstä pelaillaan enemmän kyykkää. Tarkoituksena kouluttaa fuksitkin 

tähän jaloon lajiin hyvissä ajoin ennen MM kyykkää  
x Mahdollisesti Kaupin yhteiset pikkujoulut Arvolla 



   

 

   

 

x Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily 

Joulukuu 

x BBB eli Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut, joihin yhdistettynä yhdistyksen 
syysyleiskokous. Bikkujouluissa on pienen syömisen lisäksi ohjelmaa, mm. Fuksien 
esitys ja joulupukin vierailu.  

x Rentoa illanviettoa Kerhiksellä piparien, joulutorttujen ja glögin kera. 

Varainhankinta 
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 pyrkimys on kansantajuistaa bioteknologiaa alana sekä toimittaa mielenkiintoisia uutisia 
lukijoille. Blogin tavoitteena on myös lisätä kommunikointia opiskelijoiden ja työelämän välillä 
sekä tarjota tietoa alasta kaikille siitä kiinnostuneille sekä mahdollisesti uusille opiskelijoille. 
Tätä pyritään toteuttamaan esimerkiksi alumnihaastattelujen muodossa. Blogia voidaan 
hyödyntää myös erilaisissa yritysyhteistyön muodoissa, joka ei ole mahdollista yliopiston 
palvelimella toimivan verkkosivumme kautta. 

Hallituksen sisäinen blogivastaava ottaa vastuun blogin hallinnoinnista sekä julkaisujen 
jakamisesta Biopsin Facebook-sivulle, mutta julkaistavaa materiaalia voivat tuottaa kaikki 
ainejärjestömme opiskelijat. 

Kahvitukset  

Kahvitusvastaavan tehtäviin kuuluu vastaanottaa tulevat kahvitustilaukset sekä pitää huolta, 
että jokaiseen tilaisuuteen löytyy leipoja, kahvittaja sekä siivooja. Kahvituslistan tekeminen ja 
laskutuslistan ylläpitäminen rahastonhoitajaa varten kuuluvat myös palveluvastaavan 
tehtäviin. Merkittävimmät kahvitustapahtumat ovat kollokviot ja seminaarit, mutta 
kahvitamme myös satunnaisia tapahtumia. Perinteisiä satunnaisia kahvituksia ovat olleet 
esimerkiksi LATTE:n sekä Tamy:n kokoukset, school-kahvit sekä erilaiset kurssit ja esittelyt. 
Kahvitusten tuloja käytetään erilaisten jäsenistölle tarkoitettujen tapahtumien järjestämiseen 
sekä ekskursioihin. Jatkamme Google Drive –dokumentin ja sähköpostin käyttämistä 
kahvituksiin ilmoittautumisen ja rekrytoimisen välineenä. Tulevista kahvituksista sekä 
vapaista vuoroista tiedotetaan jäsenistölle viikkotiedotteessa, jonka lisäksi myös 
kerhohuoneen ilmoitustaululla. Mikäli kahvituksia tulee suhteellisen monta lyhyen ajan 
sisään, tulemme järjestämään pienimuotoiset leivontakekkerit, jotka toimivat illanviettona, 
leipomistalkoina sekä matalan kynnyksen kahvituskoulutustapahtumina.  



   

 

   

 

 
Yrityssuhteet 

Tiimin sisäiset muutokset 

Elina Lumppio jatkaa kolmatta vuottaan Biopsin yrityssuhdevastaavana, mutta 
kakkosvastaavuus siirtyy tänä vuonna Kaisa Tornbergilta Jenny Parkkiselle. Uusina tiimiläisinä 
aloittivat Riikka Penttinen ja Vilma Jokinen. Yritystiimiin kuuluvat lisäksi hommissaan jatkavat 
Aliisa Tiihonen ja Nita Mettinen. Tiimin koko on koettu hyväksi: käsiä on riittävästi tiukkoihin 
tilanteisiin, mutta tiiviissä tiimissä dynamiikka on helppo säilyttää.  

Alumnitilaisuus 

Riitta Aallos ja Henna Mattila MED:n hallinnosta lähestyivät Yritystiimiä syksyllä 2017 
Alumnitilaisuuden suunnittelun merkeissä. Päiväksi lukittiin 14.3.2017 ja tilaisuus pidetään 
viime tilaisuuden tavoin paneelikeskusteluna.  Henna laittaa joulukuussa 16-17 valmistuneille 
maistereille kyselyn, jonka tulokset käydään lyhyesti läpi alumnitilaisuuden alussa ja välitetään 
myös Elinalle ja Jennylle. Kahvitus tilaisuuteen tilataan Biopsilta, alustavasti 50 henkilölle.  

Puhujaehdokkaita oli Riitalla valmiina jo Juho Rinne, Mika Hilvo, Suvi Haimi ja Monica 
Nieminen. Elina ja Jenny ehdottivat myös seuraavia henkilöitä: Lassi Liljeroos, Kaisa Teittinen, 
Maria Hilvo, Kaisa-Leena Aho, Saara Hetemäki, Anniina Brofeldt, Eero Mustalahti ja Joonas 
Siivonen. Henna ja Riitta kontaktoivat ehdokkaita. Tilaisuuteen oli 8.2.2018 varmistunut kuusi 
puhujaa. Puhujaehdokkaissa preferoitiin yritysmaailmaan työllistyneitä alumneja. Tilaisuuden 
jälkeen luvassa on luultavasti kasuaalia minglailua.  

Yritysaamukahvit 

Keväällä 2018 olisi tarkoitus järjestää 1-2 aamukahvitilaisuutta, syksyllä mahdollisesti 1. 
Tilaisuudet järjestettäisiin edellisten vuosien kaavaa noudatellen HealthHUBin kanssa Finn-
Medi 1:ssä heidän tiloissaan. Aamukahveilla kaksi bioalan yritystä esittelisi toimintaansa ja 
työllistymis- sekä harjoitteluvaihtoehtoja opiskelijoille. Noin kolmenkymmenen hengen 
tilaisuuksiin kutsutaan tuttuun tapaan myös TTY:ltä Bionereja ja Pollexlaisia. HealthHUB 
hoitaa tilaisuuksien kahvitukset ja opiskelijoiden ilmoittautuminen tilaisuuteen tehdään 
HUBin sivujen kautta.  

Excursio 

Yritysvastaavan mieltä lämmittää, että viime vuosien excut ovat olleet ilahduttavan 
yrityspainotteisia. Tähän tietenkin pyritään myös vuonna 2018, jolloin Yritystiimi sitoutuu 
auttamaan Excursiovastaava Ganeshia kotimaanexcun suunnittelussa, erityisesti 
potentiaalisten vierailuyritysten kontaktoinnissa.  

Vuosijuhlasponsorit 

Edellisen vuoden tapaan vuonna 2018 Biopsin vuosijuhlat järjestetään vuosijuhlasitseinä. 
Sponsorirahojen saantitavoite asetetaan viime vuoden tulokseen 1600 EUR. Sponsoreiden 
kontaktointi tehdään edellisten vuosien tapaan etätöinä liukuvalla aikataululla, jonka 
lopullinen deadline on uusien fuksien haalareiden tilauspäivämäärä syksyn alussa. Jokaiselle 
tiimiläiselle tehdään Driveen omat läpikäytävät kontaktilistat, joita Elina seuraa. 
Kontaktoinnissa pyritään jatkuvuuteen, jolloin sama tuttu tiimiläinen kontaktoi vuosittain 



   

 

   

 

samat yritykset. Uusi kakkosvastaava Jenny ottaa eläkelaitumille siirtyneen Kaisan kontaktit. 
Jokavuotinen optimismi on helmikuussa taas huipussaan, jolloin yrityssuhdevastaava Elina 
arvelee, että listojen läpikäynti saadaan aloitettua ennen kesälomasesonkia. Aikainen 
sponssikontaktointi takaa sen, ettemme kilpaile alkusyksystä kaikkien fuksien kanssa 
haalarisponssirahoista, jotka tyhjentävät yritysten sponssikassat. Myytävät sponssipaketit 
säilynevät samankaltaisina kuin vuonna 2017, jolloin paketeissa myydään myös 
haalarimainospaikkoja. Elina ottaa syksyn alussa heti yhteyttä fuksien haalarivastaavaan ja 
informoi tätä tilanteesta päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

Biosauna 

Biosauna järjestetään tuttuun tapaan syksyllä, luultavasti lokakuussa, yhteistyössä Bionerin ja 
Pollexin kanssa. Tiimin puolesta päävastuun esivalmisteluista ja kokoustamisesta ottavat Elina 
ja Jenny. Ensimmäiset kokoukset pyritään pitämään ennen kesää, jotta tilavaraukset ja 
esiintyjät saadaan vahvistettua mahdollisimman hyvissä ajoin. Biopsi tulee luultavasti 
vastaamaan tuttuun tapaan esiintyjien etsimisestä Bionerin ja Pollexin kanssa sekä 
ruokatarjoilun suunnittelusta ja organisoinnista saunapäivänä. Tarjoilukonseptia on tarkoitus 
keventää ja yksinkertaistaa Elinan vatsahaavojen ehkäisemiksi. Ruoanvalmistusnakkilaisia ja 
auto tulee myös löytää hyvissä ajoin. Pyritään tänäkin vuonna siihen, että sauna tuottaa 
voittoa ja tehdään Master of Coin Anni (Biopsin rahastonhoitaja) iloiseksi.  

Stipendit 

Yksikkömme joka vuosi kesäksi jakamia harjoittelustipendejä on jo kaksi vuotta voinut hakea 
myös yrityksissä tapahtuville kesätöille. Kesän 2018 haettavien stipendien hakuaika umpeutui 
jo 12.2.2018. Tämä on melko tiukka aikataulu ottaen huomioon, että yritysstipendiä varten 
kesätyöpaikan tulisi olla jo alustavasti varmistunut, mutta yritysten kesätyöhaku lähtee 
useimmiten käyntiin vasta helmikuussa. Loppuvuodesta 2018 pyydämme yksikköä 
huomioimaan tämän rajoitteen paremmin esimerkiksi pidennettynä hakuaikana ja aloitamme 
stipendin promoamisen mahdollisesti jo ennen joulua, jotta kiinnostuneet opiskelijat ehtivät 
kontaktoida haluamiaan yrityksiä kesätyömahdollisuuksien osalta. Tähän yhteyteen voisi 
suunnitella myös rekrytapahtumaa tai vaikkapa infolistaa tiimin tuntemista potentiaalisista 
yrityksistä.  

Tiimin virkistysilta 

Tiimi näyttää aina aika-akselilla sponssiviimeistelyt-Biosauna siltä, että sitä olisi syytä virkistää. 
Tiedustellaan hallitukselta, onko tähän mahdollista saada erikseen Biopsilta rahaa. 
Vaihtoehtoisesti tehdään omakustanteisesti hyvinvointi-ilta. Opiskelijabudjetin vaihtoehtona 
voidaan mennä Elinan luo juomaan viskihylly tyhjäksi ja häiriköimään kissaa. Nimi vaihdetaan 
tällöin pahoinvointi-illaksi ja kissalle esitetään katuva ilme seuraavana aamuna. 
Yrityssuhdevastaavan mielestä tiimin ryhmäyttäminen on tärkeää, sillä varsinainen 
työskentely tapahtuu usein etänä.  

 


