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Hyvinvointi ja edunvalvonta 
Koulutuspolitiikka 

Vuoden alussa aloittanut uusi yliopisto ja tiedekuntarakenne ovat muuttaneet 
koulutuspoliittista kenttää huomattavasti vuodesta 2018. Biopsi ry:n kannalta 
merkittävimmät muutokset ovat bioteknologian ja biotekniikan koulutusohjelmien 
yhdistyminen bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmaksi. Samalla 
vanhan TTY:n biotekniikan kilta Bioner on myös siirtynyt uuden lääketieteen ja 
terveysteknologian tiedekunnan alle. Tämä on koulutuspolitiikan kannalta 
ehdottomasti hyvä asia, sillä nyt bioalan edustus voimakkaasti lääketieteeseen 
painottuneessa tiedekunnassa kasvaa. Koulutuspoliittinen vastaava huolehtii vuonna 
2019 siitä, että kaikissa työryhmissä ja päättävissä elimissä on opiskelijaedustus Biopsi 
ry:ltä ja edustajien sekä ainejärjestön hallituksen välinen tiedonkulku toimii. 
Koulutuspoliittisissa asioissa luodaan lisää yhteistyötä Bioner ry:n sekä TLK ry:n kanssa. 
Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa Biopsilla ei ole edustusta 
tiedekuntaneuvostossa. Uuden intran ollessa työnalla saamme tiedekuntaneuvoston 
esityslistat Bionerilta ja voimme keskustella heidän kanssaan kysymyksiä herättävistä 
kohdista. Edelleen bioala on pienemmässä asemassa tiedekunnassa kuin lääketieteen 
opiskelijoiden asiat, joten äänemme kuuluvuuden takaaminen on äärimmäisen tärkeää. 
Tilannetta helpottaa onneksi myös se, että sekä entisten bioteknologian että entisten 
biotekniikan opiskelijoiden sisäänottomäärä kasvaa syksyllä 2019 ja näin yhdistetty 
tutkinto-ohjelmamme on kooltaan hieman lähempänä lääketieteen opiskelijoiden 
määrää. Hallitus tekee yhteistyötä OPS-työryhmässä toimivien opiskelijaedustajien 
kanssa aktiivisesti ja jakaa informaatiota molempiin suuntiin. 

Tiedekunnan ja ainejärjestön välinen tiedonkulku on todettu viime aikoina vaihtelevan 
huonoksi erityisesti opiskelijoiden suuntaan. Kopovastaava huolehtii ainejärjestön 
osalta tiedon kulusta kumpaankin suuntaan ja kannustaa tiedekuntaa osallistamaan 
opiskelijoita päätöksentekoon ja pitämään opiskelijat informoituna tiedekunnan 
asioista. Tiedonkulun tehostamiseksi luodaan ainejärjestön koporyhmä, johon kuuluvat 
kaikki tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan työ -ja ohjausryhmien opiskelijaedustajat. 
Tämä ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja informoi toisiaan sekä 
kopovastaavan kautta ainejärjestön hallitusta työryhmien kokouksissa käytävistä 
asioista. 

Koulutuspoliittinen tiedotus yhdistyksen jäsenille tapahtuu sähköpostilla pääosin 
viikkotiedotteessa. Erityisen tärkeistä asioista voidaan tarpeen tullen tiedottaa myös 
erillisillä viesteillä. Jäsenistöä informoidaan vaikuttamisen mahdollisuuksista 
esimerkiksi eduskunta-, euro, ja edarivaaleista Matalan kynnyksen vaikuttamista 
koulutuspolitiikkaan jatketaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä School-kahveilla, 
jossa opiskelijat pääsevät keskustelemaan mieltään askarruttavissa aiheista 
opetushenkilöstön kanssa. 

 

  



   

 

   

 

Sosiaalipolitiikka 
Sosiaalipolitiikan saralla sopovastaava seuraa erilaisten tilanteiden muuttumista sekä 
valtakunnallisella, että paikallisella tasolla. Tärkeistä seikoista informoidaan jäsenistöä 
viikkotiedotteessa. Kevään eduskuntavaalit nostavat myös sosiaalipoliittiset teemat 
esiin myös opiskelijoiden osalta ja näistä asioista voidaan myös tiedottaa 
viikkotiedotteella, kuitenkin poliittisesti neutraalilla tavalla. Opiskelijoita kehotetaan 
aktiivisuuteen valtakunnallisessa politiikassa.   

Hyvinvointi 

Opiskelijoiden hyvinvointi on koko ajan noussut tärkeämmäksi keskustelunaiheeksi. 
Hyvinvointiasioissa seurataan TREY:n tiedottamista ja jaetaan tietoa eteenpäin 
jäsenistölle. Hyvinvointivastaava toteuttaa keväällä hyvinvointikyselyn jäsenistölle, 
jonka perusteella arvioidaan Biopsin mahdollisuuksia ja tarpeita vastata jäsenistön 
hyvinvointiin. Suosiota keränneitä ahdistus-iltamia järjestetään kahdesti vuodessa. 
Iltamissa opiskelijat voivat yhdessä keskustella itseään vaivaavista asioista, kuten 
opinnäytteiden ja opintojen aiheuttamasta stressistä ja väsymyksestä, ja lievittää näitä 
tunteita keskustelemalla yhdessä. Hyvinvointivastaava järjestää tapahtuma- ja 
liikuntavastaavan kanssa liikunta- sekä hyvinvointitapahtumia. Esimerkkeinä näistä 
esimerkiksi avantouinti ja lajikokeilut. Hyvinvointivastaava on myös yhteyshenkilönä 
SPR:n verenluovutusasioissa ja koordinoi Biopsin luovuttajat - verenluovutusryhmän 
toimintaa. Hallituksen- ja muiden järjestön aktiivien kanssa järjestetään vähintään yksi 
hyvinvointitapahtuma. Lisäksi hallituksen sisällä kannustetaan tehtävien jakamiseen, 
toisten auttamiseen ja kertomaan avoimesti, mikäli tuntee tarvitsevansa apua 
tehtäviensä hoitamisessa tai kokee itsensä kuormittuneeksi hallitustoiminnan takia. 

Ainejärjestön eteen toimivia motivoidaan ja palkitaan arvonnoilla ja ilmaisilla 
tapahtumilla. Kahvittamisesta voi saada esimerkiksi elokuvalippuja tai pääsee 
ilmaiseksi. 

Kerhohuoneen viihtyvyys ja hankinnat 
Biopsilla on Arvo-rakennuksessa oma kerhohuone eli kerhis. Kerhiksellä jäsenistö voi 
esimerkiksi viettää aikaa rennosti, opiskella ja juoda kahvia tai teetä. Kerhohuoneella 
on myös kioski, jossa on kohtuuhintaisia välipaloja jäsenistön ostettaviksi. Kerhohuone- 
ja hankintavastaava pitää yllä kioskia sekä kahvivarastoja ja hoitaa muita mahdollisia 
kerhiksen ja ainejärjestön hankintoja sekä vastaa kerhohuoneen siisteydestä. Tänä 
vuonna on tarkoitus hankkia esimerkiksi uudella logolla varustettuja vaatteita ja 
suunnitella sekä tilata Biopsin omia kunniamerkkejä jäsenistön palkitsemiseksi. 

  



   

 

   

 

Kansainväliset asiat 
Biopsin kansainvälistä toimintaa pyritään kehittämään edelleen. Tärkein asia olisi saada 
kansainväliset opiskelijat liittymään Biopsiin ja saada heidät 
osallistumaan Biopsin tapahtumiin. Kv-vastaava ja kv-tuutorit kouluttautuvat TREY:n 
pitämissä koulutuksissa tehtäviinsä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä sujuvan kv-
toiminnan takaamiseksi.  

 

Uusille kv-maistereille sekä vaihto-opiskelijoille laaditaan infopaketti, jossa kerrotaan 
olennaisimmat asiat Biopsista ja yleisesti tamperelaisesta opiskelijaelämästä. 
Infopaketti lähetään mahdollisuuksien mukaan heti uusille opiskelijoille, kun heidän 
yhteystietonsa on kv-tuutoreiden tiedossa. Infopaketin voisi laittaa ladattavaksi 
myös Biopsin nettisivuille, jotta Tampereesta vaihtokohteena kiinnostuneet voivat 
löytää sen.    
 

Syksylle on suunnitteilla kaikille avoin, rento tapahtuma, jossa pyritään tuomaan yhteen 
suomalaiset ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat. Tapahtumassa 
pyritään rekryämään kv-opiskelijoita Biopsin jäseniksi. Mikäli vuoden 2020 alussa 
saapuu vaihto-opiskelijoita, heille järjestetään vastaava tapahtuma. Mahdollisuuksien 
mukaan suunnitteilla on myös poikkitieteellistä tapahtumaa kv-opiskelijoille.  
 

Biopsin viestintä pysyy edelleen sekä suomen- että englanninkielisenä ja viestintää 
tehostetaan kansainvälisiä opiskelijoita palvelevaksi. Blogiin pyritään saamaan 
säännöllisesti myös englanninkielisiä kirjoituksia. Nettisivujen kehityksessä 
huomioidaan kansainvälisyys. 

 

Biopsin jäsenten kansainvälistymistä edistetään kannustamalla heitä kv-toimintaan, 
kuten kv-tuutorointiin. Biopsin blogissa julkaistaan vaihto-opiskelijoiden tarinoita, jotta 
jäseniä saataisiin innostumaan vaihto-opiskelusta. Vaihto-opiskelusta kiinnostuneille 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan syksyllä rento infotilaisuus, jossa vaihtoon 
liittyvistä asioista voidaan keskustella yhdessä ja kiinnostuneet voivat esittää 
kysymyksiä tutkinto-ohjelmamme vaihtokohteissa ja muualla vaihdossa aiemmin 
olleille opiskelijoille. 

  



   

 

   

 

Viestintä 
Tavoitteena on viestiä jäsenistölle kattavasti sekä yliopistoon että vapaa-aikaan 
liittyvistä asioista ja tapahtumista, sekä mahdollisista muutoksista, jotka tulevat 
vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen – erityisesti niistä mitä uuden yliopiston 
muodostuminen on tuottanut ja tulee tuottamaan. 

Viestintää pyritään toteuttamaan sekä viikkotiedotteen, että yksittäisten koottujen 
infosähköpostien muodossa, suomeksi ja englanniksi. Jokaisen vastaavan vastuulla on 
täydentää viikkotiedotteeseen oma osuutensa sekä suomeksi että englanniksi. 
Viestinnän ulkoasulla pyritään edustamaan Biopsia. 

Viestinnässä hyödynnetään myös sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Instagramia. 
Ainejärjestön järjestämät tapahtumat lisätään kanaville suomeksi ja englanniksi, sekä 
niistä tiedotetaan viikkotiedotteessa ja tapahtuman koosta riippuen myös mahdollisesti 
omalla, tapahtumaan liittyvällä viestillä tai Facebook-eventillä. 

 

Loimu 
Biopsi jatkaa vuonna 2019 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 yksi opiskelijaedustaja, Rosa Karvonen. Myös 
opiskelijamme Lauri Paulamäki kuuluu LATTE:n hallitukseen, mutta hän ei ole 
varsinainen Biopsin opiskelijaedustaja.  

 

Ympäristö 
Biopsin ympäristövastaava herättelee biopsilaisia ottamaan ympäristön huomioon 
jokapäiväisessä elämässään järjestämällä 1-2 ympäristötempausta vuoden aikana. 
Tällainen tempaus voisi olla esimerkiksi terveellisen syömisen viikko. Kerhiksellä juotava 
kahvi ja tee sekä mahdollisesti jotkin muut tuotteet hankitaan Reilun kaupan 
valikoimasta. Biopsi on haastettu lukuisilta tahoilta ilmastoveivihaasteeseen, johon 
vastataan ainakin parantamalla entisestään Kerhiksen kierrätystä.  Suunnitteilla on 
myös Zero waste –teemaiset sitsit, joissa teema ulottuu pukeutumisen lisäksi myös 
tapahtuman järjestelyihin. 

 



   

 

   

 

Tapahtumat 
Tapahtumien osalta tavoitteena on järjestää mahdollisimman monipuolisia 
tapahtumia, ja erilaisia tapahtumia eri ainejärjestöjen sekä kiltojen kanssa. 
Suunnitelmissa on lisätä urheilullisia ja alkoholittomia tapahtumia.  

Aluksi tapahtumavastaavat kokoavat ympärilleen tapahtumatiimin auttamaan 
ideoinnissa ja helpottamaan vastaaville kasaantuvaa työmäärää. Myös biopsin muu 
hallitus on mukana tapahtumien ideoinnissa. Urheilutapahtumien toteutuksessa on 
vahvasti mukana ainejärjestön jäseniä. Excursio-vastaavat huolehtivat ainejärjestömme 
excursioista ja niiden järjestelyistä. 

Kaikkien tapahtumien tiedotukset ja ilmoittautumiset järjestetään sekä suomeksi että 
englanniksi, jotta mahdollistetaan kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen 
tapahtumiin. Muutenkin pyritään ottamaan heidät huomioon tapahtumien 
järjestelyissä. 

Liikunta  

Liikunta- ja hyvinvointitapahtumia aiotaan tänäkin vuonna järjestää mahdollisimman 
usein. Tarkoituksena on käydä esimerkiksi trampoliiniparkissa ja joogaamassa sekä 
järjestää yhteisiä liikuntahetkiä biotekniikan opiskelijoiden kanssa. Lisäksi aiotaan käydä 
ainejärjestön jäsenten kesken avannossa ja järjestää kyykkäharjoituksia. Jäseniä 
kannustetaan myös omatoimiseen liikuntaan ja osallistumaan muihin 
liikuntatapahtumiin, kuten Sporttiapproon. 

Excursiot 

Kotimaan excursioita on suunnitteilla kevääksi 2019 ja syksyksi 2019. Keväällä 2019 on 
tarkoitus järjestää päiväexcursio Helsinkiin ja lähiseuduille. Mahdollisia yrityksiä ovat 
mm. Blueprint Genetics, TILT, Biohit ja Roal. Pienemmissä excuissa pyrimme tekemään 
yhteistyötä Tampereen bioteekkarikillan, Bioner ry:n, kanssa. 

Syksyllä 2019 järjestämme kahden päivän excursion Turkuun. Turussa on monia 
kiinnostavia alamme yrityksiä, ja mahdollisesta yhteistyöstä Turun yliopiston 
biolääketieteen ainejärjestön ja biotekniikan ja elintarvikekehityksen killan, eli IVA:n ja 
Nucleuksen, kanssa on keskusteltu. 

  



   

 

   

 

Tapahtumakalenteri vuodelle 2019 

Biopsin itse järjestämät tapahtumat on kirjoitettu violetilla 

Tammikuu 

x SBB-kyykkä Skillan ja Bionerin kanssa 
x Fuksikyykkä mahd. Bionerin kanssa 

Helmikuu 

x MM-kyykässä mukana kaksi Biopsin yleistä joukkuetta 
x MM-kyykän välijatkosauna yhdessä Bionerin ja Inkubion kanssa 
x MM-kyykässä kierretään pulkan kanssa, jossa tarjolla kaakaota 
x Kämppäappro, jossa kierretään jäsenistön asuntoja 
x Avantouinti Kaupinojan saunalla. 
x Logonpaljastussauna ja etkot Kolmioille 

Maaliskuu 

x Ryömijäiset, joka on fuksivuoden kohokohta 
x Kaverisitsit 
x Trampoliinipark-vierailu 
x Särkän Märkä lippujen hankinta 
x Kalevan pubirundi 
x Yritysaamukahvit 
x Päiväexcu Helsingin seudulle 
x KV-luistelu tms. Tapahtuma kv-opiskelijoiden kanssa, mukana Bioner 

Huhtikuu 
x Kiipeilytapahtuma 
x PJ-bileet  
x Pääsiäisteemaiset JOO pupu! -sitsit yhdessä järjestöjen YKI, KoRK, MIK ja Spatikka 

kanssa. 
x BiTa 
x Vappukalenterin kokoaminen 
x Wappusitsit Salusin ja kolmannen ainejärjestön kanssa 
x Biopsin Vappupiknik 
x Vappupelit TLK:n kanssa 
x Kiltahuonekierros Hervannan kampuksella Bionerien kanssa 
x Särkän Märkä 

Toukokuu 
x Biopsin mökkireissu 
x Ilmastotempaus 
x Lippujen hankinta AATUun  

Kesäkuu, heinäkuu 
x Uimarantareissu 
x Jukolan viesti, Biopsilla oma joukkue 

Elokuu (fuksit 19.8.) 
x Fuksien orientointi 
x Fuksitapahtumia (esim. piknik, keilailua) 

  



   

 

   

 

Syyskuu 
x Fuksitapahtumia (esim. sitsit, saunailta, peli-ilta) 
x KV-tapahtuma erityisesti KV-opiskelijoille 
x Namiapprot, Biopsi auttaa Bioneria 
x Kauppakadun Approille lippujen hankinta 
x Yritysaamukahvit 
x Kulttuuritapahtuma Museokeskus Vapriikkiin 

Lokakuu 
x Hämeenkadun Appro 
x Kauppakadun Appro 
x Biosauna eli yritystapahtuma Pollex ja Bionerin kanssa 
x Lihaton lokakuu 
x Kauppisitsit TLK:n ja Salusin kanssa 
x Kahden päivän excu Turkuun IVA:n ja Nuckleuksen reviirille 

Marraskuu 
x Vujut 18 v 
x 3x2=6, pubirundi 
x Kaupin yhteiset pikkujoulut 
x Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily 

Joulukuu 
x Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut 
x Kyykkätreenit 
x Glögi-ilta kerhiksellä 

 

Tuutorointi 
Tuutorointivastaavana lukuvuodella 2019-2020 toimii yksi hallituksen jäsen. 
Tuutorihaku tehdään TREY:n luoman lomakkeen kautta. Tänä vuonna pilotoidaan myös 
maisterituutorointi, jota ainejärjestöllämme ei ole aiemmin ollut. Ainejärjestömme 
ottaa syksyllä sisään 30 uutta opiskelijaa, joille tuutoreita valitaan kaksitoista (12). 
Tuutoroinnin kokonaistavoitteena on saada uudet opiskelijat integroitua mukaan sekä 
yliopistoyhteisöön kokonaisuutena, että ainejärjestöön. Tarkoituksena on tehdä 
yliopiston aloittamisesta mahdollisimman sujuvaa. Suunnitteilla on luoda noin viiden 
(5) fuksin tuutoriryhmiä, jotta jokaisella fuksilla olisi yksi läheisempi tuutori, jolta avun 
tai neuvojen kysyminen on helppoa. 

Tuutoreiden kanssa kokoonnutaan kevään aikana useampaan otteeseen 
suunnittelemaan tulevaa vuotta. Tavoitteena on saada suunniteltua uusi fuksipassi, 
tuutorläystäke, orientoivien viikkojen ohjelmat ja alustavasti tärkeimmät syksyn 
tapahtumat. Jokainen tuutori valitsee vastuualueen, jotta työmäärä jakautuu kaikille 
tasaisesti ja kaikki tehtävät tulee tehtyä. Tuleville uusille opiskelijoille luodaan Facebook 
ja WhatsApp ryhmät, joihin jaetaan tietoa ja vinkkejä tulevaan lukuvuoteen. Facebook-
ryhmän tarkoituksena on myös muistuttaa tapahtumista, sekä antaa ohjeita opiskelijan 
tukien hakemiseen Kelalta ja yliopiston peruspalvelutunnuksen käyttämiseen. Juuri 
ennen kuin fuksit saapuvat, järjestetään tuutoreille vielä tapaaminen, jotta kaikki 
olisivat varmasti perillä asioista ja valmiina vastaanottamaan fuksit. 

Fukseille järjestetään orientointipäivät orientointiviikkoja edeltävällä viikolla. 
Tavoitteena on käydä tällöin läpi yliopiston sähköisiä palveluita, YTHS:n ja TREY:n 



   

 

   

 

toimintaa ja mikroluokkien käyttöä. Tämän jälkeen järjestetään ryhmäyttävää 
toimintaa, kuten keilailua ja ruokailua yhdessä. Näiden tapahtumien tavoitteena on 
ryhmäyttää fuksit ja saada heidät osaksi yliopistomaailmaa. Orientointiviikon 
tapahtumissa huomioidaan myös se, että fukseilla opiskelu alkaa jo orientointiviikolla, 
joten pyritään siihen, että tapahtumat eivät häiritse opiskelun rytmiä. Syksyn aikana 
järjestettäviä tapahtumia ovat mm. saunaillat, peli-illat, etkot, fuksisitsit ja fuksiaiset. 
Orientointipäivinä käydään kaikilla yliopiston kampuksilla. Fukseille lähetetään loka-
marraskuussa anonyymi palautelomake, jonka perusteella kehitetään tuutorointia. 

Orientoinnin jälkeen tuutorointi jatkuu läpi koko lukuvuoden esimerkiksi fukseille 
suunnattujen tapahtumien muodossa.  Tapahtumia pyritään järjestämään yhdessä 
vaihto-opiskelijoiden kanssa, sekä poikkitieteellisesti. Suunnitelmissa onkin yhteisiä 
tapahtumia muiden ainejärjestöjen sekä kiltojen kanssa. Bionerin kanssa tarkoituksena 
on järjestää tutustumissauna sekä yhteinen fuksikyykkäharjoittelu ja Reettorien kanssa 
järjestettävästä etkoilusta on ollut puhetta. Tapahtumia järjestetään myös 
alkoholittomina, jotta kaikki pääsisivät osallistumaan. 

 

Varainhankinta 
Varainhankintatiimit 
Haalaritiimi  

Aikaisemmista vuosista poiketen haalaritiimi perustetaan ensimmäistä kertaa jo 
keväällä. Toiminnan tavoitteena on helpottaa lukukaudella 2019-2020 aloittavien 
opiskelijoiden alkusyksyn tiukkaa aikataulua, sekä aikaistaa haalarien 
tilauspäivämäärää. Haalaritiimi toimii yhteistyössä yritystiimin kanssa. Yhteistyön 
toimivuutta koordinoi yrityssuhdevastaava, jonka tärkein tehtävä on ehkäistä tiimien 
päällekkäistä toimintaa. 

Yritystiimi 

Yritystiimi koostuu yrityssuhdevastaavasta ja neljästä toimihenkilöstä. Tiimin 
pääasiallinen tehtävä on ylläpitää Biopsin yhteyksiä alalla toimiviin yrityksiin sekä 
tiedottaa jäsenistölle yritysten työvoimatarpeista. Varainhankintaan yritystiimi 
osallistuu hankkimalla vuosijuhlasponsoreita, sekä järjestämällä Biosauna-tapahtuman 
lokakuussa. Vuosijuhlasponsorirahojen määrätavoite asetetaan 1600 euroon. 
Biosauna-tapahtumalla pyritään tekemään voittoa. Tänä vuonna on tavoitteena 
yhtenäistää excu-vastaavien ja yritystiimien toimintaa päällekkäisyyksien välttämiseksi 
ja yritysten kontaktoinnin tehostamiseksi. 

 

  



   

 

   

 

Blogi 

Biopsin uta.fi -päätteisten nettisivujen poistuttua käytöstä viime vuoden syksyllä 
Biopsin Wordpress-alustalla toimiva blogi (bioteknologia.info) päivitetään toimimaan 
myös Biopsi ry:n virallisina nettisivuina. Blogitoiminta jatkuu kuitenkin edelleen 
kyseisellä sivulla. Sisällöllisesti blogiin on tarkoitus saada kalenterivuonna 2019 
enemmän julkaisuja, joista osa on englanniksi ja osa suomeksi. Tavoitteena on, että kun 
blogiin saadaan enemmän materiaalia, sille voidaan hakea sponsorirahaa esimerkiksi 
aiemmin sponsorina toimineelta BioMediTechiltä. Jäsenistöltä on saatu hyviä ideoita 
blogijulkaisujen aiheiksi ja niitä on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Viime vuonna Loimun 
kanssa tehty sopimus yhteistyöjulkaisuista jatkuu blogissa tänäkin vuonna. 

 

Kahvitukset 

Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa seminaari- ja kollokviokahvituksia Arvon kampuksella. 
Seminaarien lisäksi kahvitamme myös muita tilaisuuksia kuten yritystapahtumia sekä 
suurta syöpäseminaaria kesäkuussa. Kahvituksista saaduilla tuloilla järjestetään 
tapahtumia jäsenistölle, madalletaan tapahtumien osallistumismaksuja, järjestetään 
excursio sekä katetaan osa vuosijuhlamenoista. 

 

Yrityssuhteet 

Yrityssuhteiden ylläpitämisestä vastaa yritystiimi.  

Hallituskaudella 2019 tavoitteena on lisätä Biopsin yhteistyöyritysten määrää. Tämä 
toteutetaana kartoittamalla aiempaa tarkemmin alalla toimivien yritysten määrää ja 
toimintaa. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita kutsutaan yritystiimin järjestämiin 
tapahtumiin (Yritysaamukahvit, Biosauna), sekä heille tarjotaan näkyvyyttä Biopsin 
muissa tapahtumissa. Kaikki yritystiimin toiminta tähtää Biopsin tunnettavuuden ja 
jäsenistön työllistymisen parantamiseen bio- ja terveysteknologian alalla. Uutena 
projektina lähdemme mukaan Rekrylabiin, joka on perinteisesti kiltojen Hiukkanen, MIK 
ja YKI Hervannan kampuksella järjestämä rekrytointitapahtuma. 

Yritysaamukahvit  

Keväällä 2019 on tarkoitus järjestää 1-2 aamukahvitilaisuutta, syksyllä 1. Tilaisuudet 
järjestetään yhteistyössä Health HUB:in kanssa.  Aamukahveilla kaksi bioalan yritystä 
esittelee toimintaansa ja työllistymis- sekä harjoitteluvaihtoehtoja opiskelijoille. Noin 
kolmenkymmenen hengen tilaisuuksiin kutsutaan opiskelijoita myös Bioner ry:ltä.  

Biosauna 

Biosauna järjestetään lokakuussa, yhteistyössä Bionerin ja Pollexin kanssa. Biopsi vastaa 
toimintaa esittelevien yritysten etsimisestä Bionerin ja Pollexin kanssa, sekä 
ruokatarjoilun suunnittelusta ja organisoinnista saunapäivänä. 


