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Vuosi 2019 oli Biopsissa tapahtumatäyteinen ja uusia tuttavuuksia tehtiin yli kampusrajojen! 
Sitsilaulut raikasivat niin Hervannan kuin keskustankin kampuslaisten kanssa ja pääsimme 
tutustumaan myös muun muassa oululaisen Histoni ry:n sitsitapoihin. Yliopiston suuret muutokset 
toivat tutkinto-ohjelmallemme uuden nimen, ja tutkinto-ohjelmat yhdistyivät aina yhtä rakkaan 
hervantalaisen ystäväkiltamme kanssa. Entistäkin tiiviimmät yhteistyökuviot ovat saaneet kehittyä, ja 
näistä hedelmistä päästään varmasti nauttimaan lähitulevaisuudessa tapahtumien ja edunvalvonnan 
merkeissä. 

Olen ollut todella iloinen ja ylpeä ainejärjestömme yhteishengestä. Jokaiseen tiimiin on riittänyt 
monia hyviä tekijöitä, ja tapahtumia on pistetty pystyyn omasta innostuksesta kokea hetkiä yhdessä 
opiskelutovereiden kanssa. Koen, että kerhohuone on ollut monien muiden joukossa yksi tekijä, joka 
on mahdollistanut yhteisöllisyyden tunteen yli vuosikurssirajojen. On täysin arkipäiväistä keittää 
kahvit, kuunnella musiikkia ja pähkiä kurssien haasteita yhdessä usean eri vuosikurssin kavereiden 
kanssa. Olen kiitollinen jokaisesta kerhohuoneella kuullusta tsemppaavasta sanasta ja ohimennen 
mainitusta rohkaisusta, jotka auttavat jaksamaan opinnoissa ja innostumaan kerta toisensa jälkeen 
toiminnasta ainejärjestössä suuren kaveriporukkamme eteen. 

Tämän vuoden näkyvimpiä muutoksia olivat Biopsin historian ensimmäinen vaatetilaus, uuden logon 
käyttöönotto, nettisivujen muokkaaminen ja RekryLab:n osallistuminen. Tapahtumille osallistuminen 
koki hieman muutoksia Mobilepay:n ja Kide.app:n käyttöönoton myötä. Vuosi oli jälleen täynnä 
toimintaa, ja toivon, että Biopsi jatkaa ensi vuonna kehittymistä entisestään. 

 

Miina Vulli 

Puheenjohtaja 2019 
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

HALLITUS 

Miina Vulli, Puheenjohtaja 

Jaakko Saari, Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, Hyvinvointivastaava 

Pauliina Junttila, Sihteeri, Kansainvälisyysvastaava, Tasa-arvovastaava 

Pauliina Hautala, Rahastonhoitaja, Sähköpostivastaava, Kahvitusvastaava 

Lauri Ryyppö, Tapahtumavastaava  

Noora Salokorpi, Tapahtumavastaava, Some-vastaava 

Iida Salonen, Tuutorivastaava, Viestintävastaava 

Antti Kiviaho, Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitajan apulainen 

Lauri Seppälä, Ympäristövastaava, Kerhohuonevastaava 

 

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIHENKILÖT 

Henna Urhonen, blogivastaava 

Petra Salkoviiri ja Rosanna Silen, Excursio-vastaavat 

Robert Perttilä, liikuntavastaava 

Tapahtumatiimi:  
Noora Salokorpi, Lauri Ryyppö, Jenni Keränen, Saara Heimo, Joonatan Sipola, Lyydia Saari, Lotta Isosaari, 
Matias Partanen, Niklas Lostedt ja Ella Lampela 

Yritystiimi:  
Antti Kiviaho, Vilma Jokinen, Riikka Penttinen, Marika Oksanen, Noora Hyvärinen 

Haalaritiimi: 
Hilla Strandberg, Antti Kiviaho, Lauri Ryyppö, Niklas Lostedt 

Lisäksi Biopsissa toimivat sekä yritystiimi, joka yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa pitivät huolta 
Biopsin suhteista yrityksiin ja työelämään sekä osallistuivat varainhankintaan, sekä tapahtumatiimi 
joka tapahtumavastaavien kanssa vastasi tapahtumien järjestämisestä.  

OPISKELIJAEDUSTUS 

MET-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmä: Jaakko Saari 

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan suunnitteluryhmä: Miina Vulli, Antti Kiviaho, Laura 
Kaleva (varalla), Vappu Tainio (varalla) 



 

 

HYVINVOINTI JA EDUNVALVONTA 

KOULUTUSPOLITIIKKA 

Uusi yliopisto- ja tiedekuntarakenne toivat muutoksia Biopsin opiskelijaedustukseen tiedekunnan 
päättävissä ryhmissä. Vuonna 2019 Biopsilla oli edustaja MET-tiedekunnan koulutuksen 
ohjausryhmässä ja kaksi edustajaa Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan suunniteluryhmässä. 
Tiedekunnassa toimivien opiskelijajärjestöjen (TLK ja Bioner) kanssa olemme tehneet yhteistyötä 
näiden ryhmien puitteissa opiskelijoita koskevien asioiden kanssa. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava 
on ollut tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyksissä tutkinto-ohjelman henkilöstön kanssa. 

Lyhytaikaisempia edunvalvontatehtäviä ovat olleet myös LL-ohjelman kanssa järjestettävien 
yhteisten opintojaksojen palautetyöryhmät joissa edustajina on ollut opiskelijoita kyseisiltä 
opintojaksoilta. Lisäksi järjestettiin School-kahvit, jossa opiskelijat pääsevät keskustelemaan 
opetushenkilöstön kanssa ajankohtaisista asioista hieman epävirallisemmassa ympäristössä. 

Biopsin viestintä on keskitetty viikkotiedotteeseen, joka on toiminut myös edunvalvonnan 
pääasiallisena viestintäkanavana.  

 

SOSIAALIPOLITIIKKA 

Jäsenistöä tiedotettiin viikkotiedotteissa ylioppilaskunnan kertomista sosiaalipoliittisista uutisista 
sekä esimerkiksi yliopiston ja yhdistysten tarjoamasta tuesta etenkin jaksamiseen ja 
mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Sosiaalipolitiikan saralla vuosi 2019 oli rauhallinen. 

 

HYVINVOINTI JA TASA-ARVO 

Hyvinvointivastaava toteutti jäsenistölle hyvinvointikyselyn alkuvuodesta, jonka tulokset olivat 
jokseenkin odotettavia. Suurimman osan jäsenistöstä hyvinvointi oli vähintään kohtalaisella tasolla, 
mutta stressi opiskelusta vaivasi suurinta osaa vastaajista. Kyselyn tulokset jaettiin tutkinto-ohjelman 
avainhenkilöille, sekä niitä pyrittiin hyödyntämään yhdistyksen toiminnassa. 

Kaikkiin Biopsin tapahtumiin on mahdollista osallistua alkoholittomana, ja kuluneella kaudella tehtiin 
töitä sen eteen, että alkoholittomana tapahtumaan osallistujat voivat tuntea saavansa yhtälaisen 
kokemuksen kuin muutkin. Tämä on ilmennyt pieninä tekoina, kuten panostamalla alkoholittomiin 
juomiin mm. sitseillä. Biopsin ainejärjestökulttuurissa alkoholittomuutta ei ole ikinä pidetty 
mitenkään erikoisena tai kyseenalaistettavana asiana, vaan jäsenet ovat vapaita tekemään omat 
valintansa ilman kenenkään painostusta. Lisäksi Biopsin tapahtumien hinnat on aina pyritty pitämään 
minimissään ja tapahtumilla ei ole pyritty keräämään voittoa. 



 

Tasa-arvovastaava on hoitanut tehtäväänsä tarpeen mukaan yhteistyössä TREY:n 
häirintäyhteyshenkilöiden kanssa, ja tämä yhteistyö on ollut kitkatonta. 

 

HALLINTO 

Biopsin hallitus kokousti ahkerasti, yhteensä 23 hallituksen kokousta, vuonna 2019. Näistä 
kokouksista tiedotettiin sääntöjen mukaan kerhohuoneen ilmoitustaululla, ja lisäksi syksyllä 
kokousajankohdat ilmoitettiin myös jäsenistön viikkotiedotteessa. Hallitus kouluttautui Biospin 
omassa hallituksenvaihdossa, minkä lisäksi osallistuttiin myös Treyn järjestämään järjestöstarttiin. 
Taloudenhoitaja kävi myös vaaditun ”Yhdistyksen hallinto ja talous”-kurssin. Toimijoiden hyvinvointia 
edistettiin tiimeille osoitetulla virkistysrahalla. Hallitukselle pidettiin henkilökohtaiset 
palautekeskustelut keväällä, minkä lisäksi puheenjohtajisto keräsi palautetta anonyymilla 
palautelomakkeella. Hallituksen sisäisessä viestinnässä pyrittiin välttämään viestittelyä iltaisin ja 
viikonloppujen aikana, jotta toiminnasta saisi välillä taukoakin. 

Kunniamerkki ansioituneiden biopsilaisten kiittämiseen ja palkitsemiseen suunniteltiin  vuoden 
aikana ja otettiin käyttöön vuosijuhlilla marraskuussa. Merkki myönnettiin entisille puheenjohtajille, 
ja joillekin viime vuosien ansioituneille toimijoille. Kunniamerkki herätti vahvasti tunteita palkittujen 
joukossa, ja sen symbolinen arvo on jo nyt todella merkittävä. Tarkemmat kunniamerkin 
jakamisperusteet päätettiin jättää seuraavan hallituksen mietittäväksi. 

Tiimit olivat hallituslaisten korvaamaton apu tänäkin vuonna. Haku tiimeihin oli auki vuoden alussa, 
ja tiimihakua mainostettiin koko jäsenistölle esimerkiksi sähköpostitse. Lisäksi jäsenistöltä tulleita 
ideoita ja ehdotuksia kuunneltiin ja kyseltiin välillä kirjallisesti ja niitä pyrittiin toteuttamaan, muun 
muassa logovaatteiden värejä valittaessa. Etenkin tapahtumavastaavilla oli läpi vuoden paljon 
tekemistä. Tapahtumien päävastuuta jaettiin myös tiimiläisille, jotka halusivat päästä vetämään 
omiakin tapahtumia. Loppuvuonna pidettäville vuosijuhlasitseille kerättiin oma tiimi kasaan, jotta 
vuosijuhlien vastuu olisi pois jo aiemmin paljon töitä tehneiltä. 

Syyskokous, jossa valitaan järjestölle uusi hallitus, on Biopsissa osa pikkujouluja. Tänäkin vuonna 
syyskokoukseen osallistui iso osa jäsenistöstä ja jopa yli puolet jäsenistöstä oli paikalla valitsemassa 
uutta hallitusta. Kokoukseen osallistui myös kansainvälisiä opiskelijoita, minkä vuoksi kokous pidetiin 
suurilta osin englanniksi. Muutkin tapahtumat ovat vetäneet suuria määriä jäsenistöä, vaikka 
sisäänotto määrä on ollut aiemmin 25 ja nyt vuosittain 30 uutta fuksia. 

KANSAINVÄLISYYS 

Kansainvälisyysvastaavan tehtävänä oli rekrytoida kansainvälisille (kv) opiskelijoille tuutorit, järjestää 
saapuvien kv-opiskelijoiden vastaanotto, ottaa päävastuu heille suunnatuista tapahtumista sekä 
tiedottaa jäsenistöä mahdollisuuksista kansainvälistymiseen sekä ainejärjestössä että omissa 
opinnoissa. Vuonna 2019 Biopsin viestintä tapahtui, kuten aiemminkin, sekä suomeksi että 
englanniksi sekä sähköpostissa, viikkotiedotteessa että sosiaalisen median julkaisuissa, mistä huolta 
piti sekä muu hallitus että vastuuhenkilönä kansainvälisyysvastaava. Viikkotiedotteessa pidettiin 
kansainvälisyysosiota, jossa informoitiin opiskelijoita erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista, 
kuten vaihtoon hakemisesta ja ulkomaanharjoitteluiden 



 

apurahoista. Viikkotiedotteessa mainostettiin myös muualla yliopistossa järjestettäviä kansainvälisiä 
tapahtumia.  

Keväällä 2019 bioteknologialle haki viisi vaihto-opiskelijaa ja syksyllä 2019 yhteensä 12 kansainvälistä 
maisteriopiskelijaa ja kaksi vaihto-opiskelijaa. Tuutoroinnin järjestämisessä oli haastetta sillä hakijoita 
ei tahtonut löytyä, mutta lopulta neljästä syksyn tuutorista saatiin kokoon hyvä porukka joiden kanssa 
syksyn tapahtumien suunnittelua aloitettiin loppukeväästä. Kv-tuutoritiimillä tavattiin useamman 
kerran tasaisin väliajoin ja käytiin läpi tilannekatsausta ja keskusteltiin kv-opiskelijoilta saadusta 
palautteesta. Keväällä kv-tapahtumia järjestettiin vähemmän lähinnä järjestelyongelmien takia. 
Keväällä tapahtumia oli vain peli-ilta Passionissa, sillä suunniteltu luistelutapahtuma peruuntui säiden 
vuoksi. Syksyllä sen sijaan kv-opiskelijoille järjestettiin lautapeli-ilta Café Europassa, vaellusretket 
Kaupin ympäristössä ja Kirskaanniemen laavulla sekä pikkujoulut joissa leivottiin yhdessä. 
Osallistuminen kv-opiskelijoille järjestettyihin tapahtumiin oli aktiivista, vaikkakin tapahtumiin olisi 
toivottu enemmän myös suomalaisia opiskelijoita. Tähän poikkeus oli syksyllä järjestetty lautapeli-
ilta, jonne saapui mukavasti myös suomalaisia maisteriopiskelijoita. Kv-opiskelijat saatiin myös hyvin 
mukaan Biopsin jäseniksi ja tilaamaan haalarit! 

Kesän aikana laadittiin ensimmäinen versio kv-opiskelijoille suunnatusta Biopsi-infokirjeestä, jossa 
kerrotaan ainejärjestöstä sekä tarpeellisimmat tiedot elämän aloittamisesta Tampereella ja 
tamperelaisesta opiskelijakulttuurista.  Kirjeeseen kerättiin näiden lisäksi lista tulevista tapahtumista, 
joiden uskottiin kiinnostavan kv-opiskelijoita. Tämän toivottiin aktivoivan saapuvia opiskelijoita 
osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tutustumaan Tampereen opiskelijaelämään. 

Keväälle 2020 ilmoitettiin saapuvaksi vain yksi vaihto-opiskelija, mutta koska Biopsista saatiin 
rekryttyä neljä kv-tuutoria, Biopsille jaetaan tuutoroitavaksi myös kuusi terveystieteiden kv-
opiskelijaa. Bioteknologian tiedekuntaan on saapumassa myös kaksi ulkomaalaista graduntekijää, 
joille nimettiin kv-tuutorit. Kevään kv-tuutoreiden ja tulevan kv-vastaavan kanssa pidettiin 
loppusyksystä tapaaminen, jossa käytiin läpi tuutoroinnin tärkeimpiä asioita, keskusteltiin 
mahdollisista vuoden 2019 aikana esiin tulleista ongelmista ja suunniteltiin kevään kv-tapahtumia.  

 

VIESTINTÄ 

Viestintävastaava on kuluneen vuoden aikana ollut vastuussa jäsenistön tiedottamisesta niin 
tapahtumista, vapaaehtoistyöstä, uuden yliopiston muutoksista ja ylioppilaskunnan toiminnasta. 
Viestintään on saatu poikkitieteellisyyttä mm. toisten ainejärjestöjen ja kerhojen tapahtumien 
tiedottamisen kautta. Näin ainejärjestömme opiskelijoita on saatu osallistumaan muiden 
ainejärjestöjen tapahtumiin, ja hyviä suhteita on siten pidetty yllä. Mitä tulee alan yrityksiin, on 
viestinnässä tiedotettu mahdollisista pro-gradu paikoista ja tapahtumista, joihin yritykset osallistuvat 
toiminnallaan, kuten RekryLab. 

Pääasiallinen viestintäkanava on ollut jokaviikkoinen viikkotiedote, jossa on englannin ja 
suomenkieliset osuudet. Tapahtumista ja muista tärkeistä asioista tiedottamisen on huolehdittu 
tapahtuneen molemmilla kielillä. Viikkotiedotteen kokoaminen on vaatinut kommunikaatiota 
hallituksemme eri osa-alueista huolehtivien ihmisten välillä ja sen voikin todeta onnistuneen hyvin. 



 

Viikkotiedote lähti jäsenistölle ajallaan edeltävän viikon sunnuntaina, joten seuraavan viikon 
tapahtumat ja ajankohtaiset asiat olivat jäsenistön käsillä heti maanantaina. Myös pienempiä, 
koottuja viestejä on opiskelijoille lähetetty akuuteissa tapauksissa.  

Viestintäväylinä on hyödynnetty myös Facebookia ja Instagramia. Myös vanhasta blogista 
uudistettujen nettisivujen kautta saatiin tietoa jäsenistölle. 

 

TAPAHTUMAT 

Vuoden 2019 tapahtumatiimi koostui kahdesta vastaavasta ja muista eri vuosikurssien jäsenistä. 
Vanhemmat jäsenet valaisivat tapahtumatiimiä ainejärjestömme perinteistä ja uudet jäsenet toivat 
toimintaan tuoreita ajatuksia ja innostunutta työvoimaa. Tapahtumatiimi toimi aktiivisesti koko 
vuoden ja vuoden kuluessa tiimiläiset saivat entistä enemmän vastuuta, jonka aikana myös vuoden 
2020 tapahtumavastaavat saivat koulutuksensa työhön. Näin ainejärjestötyön jatkuvuus pystyttiin 
takaamaan. Lisäksi jäsenistöä pyrittiin aktivoimaan tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Vuoden aikana panostettiin myös siihen, että jäsenistön kaipaama esteettömyys toteutui ja täten 
tapahtumat mahdollistivat sen, että kaikki jäsenet pystyivät osallistumaan tapahtumiin. 
Kansainväliset opiskelijat huomioitiin tapahtumissa sähköpostien käännöksillä, tapahtumien 
järjestämisellä englanniksi tarvittaessa ja heille suunnatuilla tapahtumilla. Seuraavassa listauksessa 
on mainittu myös joitain merkittäviä tapahtumia, jotka eivät olleet tapahtumatiimin järjestettävinä. 
Nämä on korostettu punaisella. 

Tapahtumavuosi alkoi Biopsin jäsenien get-together tapaamisella joulun jälkeen peli-illalla 9.1. 
Tapahtumassa oli tarjolla pientä naposteltavaa ja tapahtuman jälkeen jäsenistöä kannustettiin 
jäämään hallituksen ensimmäiseen kokoukseen. Tapahtuma oli matalan kynnyksen tapahtuma ja 
avoin luonnollisesti koko jäsenistölle.  

Seuraavana tapahtumana järjestettiin 17.1. fuksikyykkä, jossa fuksit pääsivät harjoittelemaan kyykän 
pelaamista SBB ja MM-kyykkää varten. 

Kolmas tapahtuma 23.1. oli SBB-kyykkä, joka on jokavuotinen tapahtuma Biopsin, Bionerin ja Skillan 
välillä. Tapahtumassa otetaan toisten ainejärjestöjen/kiltojen jäsenistä mittaa ja Biopsilla oli 6 
joukkuepaikkaa. Tapahtumalle oli myös varattu Teekkarisauna jatkopaikaksi, mutta 
pakkasolosuhteista johtuen saunatila peruutettiin. 

MM-kyykkä toteutui vuonna 2019 9. helmikuuta. Tapahtumaan oli kaksi yleistä joukkupaikkaa 
ainejärjestöläisillemme. Lisäksi turnausalueella kiersi biopsilaisten kaakaotarjoilu, josta pelaajat ja 
katsojat saivat ilmaista kaakaota yhteishenkeä nostattamaan. Ennen illan jatkoja biopsilaiset 
suuntasivat yhdessö bionerien ja Aallon inkubiolaisten kanssa Välijatkosaunatapahtumaan, joka oli 
tiiviisti pakattu. Tapahtumassa jäsenistö verkostoitui uusien tuttavuuksien kanssa. 

13.2. järjestettiin Kämppäappro, jossa kierreltiin seitsemän biopsilaisen kodeissa. Osallistujia oli 
yksiön täydeltä ja viimeisessä asunnossa tarjoiltiin osallistujille kuohuviiniä. Tapahtuma oli 
osallistujille ilmainen.  



 

Perinteinen avantouinti pidettiin Kaupinojan saunalla 18.2. Saunalipun hinnaksi muodostui 3,75 
€/biopsilainen ja saunomassa oli noin 20 henkilöä. Innokkaimmat grillasivat makkaraa pulahtelun ja 
saunomisen lisäksi.  

Torstaina 21.2. järjestettiin Koskikeskuksen sauna- ja kokoustilassa Logon julkistus -bileet. Kaikille 
jäsenille ilmaisessa tapahtumassa julkistettiin ainejärjestömme uusi logo. Lisäksi paikan päällä oli 
tarjolla pientä syötävää ja juotavaa, sekä mahdollisuus saunomiseen. Illan päätteeksi halukkaat 
ottivat hissin alas ja suuntasivat Kolmio-bileisiin. 

Fuksivuoden huipentumana pidettiin ryömijäiset 4.3. Kyseessä on ulkotapahtuma, jossa fuksit 
kiertävät rasteja ja pitävät hauskaa. Tapahtumaan osallistui 17 fuksia. 

Vuoden 2019 Kaverisitsit järjestettiin 6.3. Amos-klubilla teemalla Disney. Tila saatiin vuosijuhlalahjaksi 
ystäväjärjestöltämme TLK ry:ltä, joten sitseillä pyrittiin panostamaan hyvään ruoka- ja 
juomatarjoiluun. Paikalla oli 80 sitsaajaa, joista noin puolet oli ainejärjestömme ulkopuolisia 
kavereita.  

Tiistaina 12.3. ainejärjestömme osti yhteensä 40 lippua Särkän Märkä -tapahtumaan. Liput myytiin 
tämän jälkeen jäsenistölle, jotta kaikkien halukkaiden lippujen saanti voitiin turvata. 

25.3. biopsilaiset suuntasivat lajikokeiluun Trampoline parkkiin. Tapahtumassa reippaammat 
biopsilaiset osallistuivat lähes ilmaiseen tapahtumaan.  

Kalevan Pubirundi järjestettiin 27.3. Tapahtumassa kierreltiin jäsenistön kesken Kalevassa sijaitsevia 
pubeja ja baareja noin 20 hengen voimin. 

Tiistaina 9.4. järjestettiin ensimmäistä kertaa Joo Pupu! -sitsit yhdessä YKI:n, MIK:n, KoRK:n ja 
Spatikan kanssa. Biopsilla oli tapahtumassa 21 osallistujaa. Tapahtumassa myytiin myös puljujen 
haalarimerkkejä. Sitsien jatkoina toimivat Ei Tipu! -bileet Tullikamarilla. 

Perinteinen Vappukalenteri julkistettiin jäsenistölle 15.4. Kalenteri sisälsi ainejärjestömme 
vapputapahtumat sekä muita suuria ja perinteisiä tapahtumia Trey:ltä ja muilta ainejärjestöiltä. 

Vappupelit yhdessä TLK:n, Salusin ja Bionerien kanssa pelattiin 17.4. Eteläpuistossa. Ulkoilun ja 
yhdessä olemisen lisäksi tapahtumassa grillattiin erilaisia herkkuja. Tapahtumassa pelattiin muun 
muassa jalkapalloa, kyykkää, lentopalloa, mölkkyä ja pulahdettiin uimassa. 

Jokavuotiset Vappusitsit järjestettiin 26.4. Hatanpään Soutupaviljongilla, ja teemana oli retrokesä. 
Osallistujia oli noin 100 henkilöä neljästä eri ainejärjestöstä.  

Biopsin jokavuotinen perinne, Vappupiknik, järjestettiin Sorsapuistossa vapunaattona 30.4. Piknik oli 
jäsenille ilmainen ja helposti saavutettavissa. Tapahtumaan oli valmistanut simaa kaikille halukkaille 
ainejärjestömme oma Olutseura. Lisäksi tarjolla oli muuta syötävää ja juotavaa. Tapahtumassa 
kuultiin myös puheenjohtajamme inspiroiva puhe.  

15.5. vietettiin kevään viimeistä tapahtumaa, jossa ainejärjestöläisemme kiersivät keskustan 
anniskeluravintoloita.  Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa, ja tapahtuman pukukoodina oli 
ainejärjestömme upouudet paidat. 



 

Kesätauon aikana Biopsin tapahtumatiimi tapasi vähemmän, mutta aloitti syksyn tapahtumien 
valmistelun. 

Kesän lopuksi, ennen uuden lukuvuoden alkua 9.-11.8. Biopsi goes Mökki -tapahtuma järjestettiin 
pitkästä aikaa. Kohteena toimi Vatulan Nykäys, jossa aktiviteettina oli muunmuassa luontokävelyt ja 
mökki-olympialaiset. Osa ainejärjestölöläisistä pyöräili paikalle reippaan matkan. Mökkireissua 
sponsoroi ainejärjestön hallitus. 

Elokuu koostui monista fuksitapahtumista, joissa tapahtumatiimin jäsenet ohjasivat ja järjestivät 
toimintaa. 

9.9. Biopsin tapahtumatiimi hankki 60 kappaletta Happrolippuja, joissa jatkopaikkana toimi Poro ja 
Ravintolamaailma. Liput myytiin jäsenistölle ennätysajassa. 

Syyskuussa 10. Päivänä Bioner ry järjesti poikkitieteellisen NamiAppro -tapahtuman, jossa biopsilaiset 
olivat perinteisesti auttamassa talkoohenkisesti. 

4.10. biopsilaiset suuntasivat kiipeilemään Kaupin Sports Centeriin lajikokeiluun. Tapahtuma oli 
miellyttävä kevennys opiskelustressin lieventäjäksi. 

Perjantaina 25.10. Oulun biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry tuli excuilemaan 
Tampereen suuntaan. Biopsi oli järjestänyt ainejärjestöystävävillemme tapahtumia päivälle ja illan 
kruunasi yhteissitsit. Tapahtuma loi ystävyyssuhteita pohjoisenkin suuntaan. 

Syksyn hämäryyden poistajana 31.10. toimi Biopsin perinteinen 3x2=6 -pubirundi, jossa 
ainejärjestöläisemme kiertävät 32-linjaa ja sen varrella olevia anniskeluravintolaita. Loppuillasta 
tapahtumaan osallistuneet saivat lisäosan tapahtuman haalarimerkkiinsä. 

5.11. Biopsi, TLK ja Salus järjestivät yhteissitsit Amos-klubilla. Tapahtuman teema oli Woke up like 
this, jonne osallistujat saivat tulla pyjamillaan tai miten itse parhaaksi näkivät. Jatkopaikkana toimi 
Heidi’s Bier Bar, jonka kanssa Biopsi oli tehnyt yhteistyösopimuksen.  

(16.11. Vujut 18 V ) 

Biopsi ry osallistui 21.11. ensimmäisen kerran poikkitieteellisten lavatanssibileiden järjestämiseen. 
Tapahtuma tehtiin yhteistyössä Iltakoulu ry:n kanssa. Tapahtuman venuena toimi Panorama-
ravintola. Tapahtumassa oli lipunmyyntiä ja mainostusta kaikilla kampuksilla. Myös 
lavatanssiharjoitukset järjestettiin hieman ennen itse tansseja. Tapahtuma oltiin suunnattu kaikille 
Tampere3-korkeakouluyhteisön jäsenille ja paikan päällä tapasi haalarikansaa useilta eri opinaloilta. 
Tapahtuma toimi toivottuna uudenlaisena konseptina, jossa opiskelijat pystyivät tapaamaan toisiaan 
samalla kun livebändi tanssitti osallistujia. 

Luonnontieteilijöiden jouluristeily järjestettiin 28.-29.11. Tapahtumaan osallistui luonnontieteilijöitä 
ympäri Suomea. Risteilyalus lähti Turun satamasta mukanaan noin 60 biopsilaista. 

2.12. järjestettiin Loimun sponsoroima glögi-pipari-peli-ilta, joka oli ilmainen hengailuilta 
jäsenistöllemme. Tapahtumassa suunniteltiin myös kerhohuoneemme eli Kerhiksen uutta sisustusta. 

Vuoden viimeisenä tapahtumana toimi Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut 4.12. Wanhan Postin 
saunatilalla. Tapahtumassa pidettiin myös sääntömääräinen 



 

syyskokous, jossa valittiin vuoden 2020 hallitus. Lisäksi tapahtumassa oli tarjolla glögiä, piparia ja 
muuta tarjottavaa. Illan pimetessä pelattiin myös Beerpong-turnaus, jonka voittajille oli tarjolla 
mainetta, kunniaa ja haalarimerkit. Lisäksi osallistujille oli tarjolla mahdollisuus saunomiseen. 
Tapahtumaan oli ilmoittautunut yli 80 osallistujaa, joten voidaan havaita suurta kasvua 
mielenkiinnossa tapahtumiamme kohtaan. 

Tapahtumista kerättiin ja kuultiin palautetta koko vuoden mittaa. Yleisesti ottaen jäsenistö oli 
tyytyväinen tapahtumaspektriin. Lisäksi tapahtumia järjestäessä kuunneltiin jäsenien toiveita ja näitä 
pyrittiin toteuttamaan. Tulevassa toiminnassa ainejärjestömme panostaa lisää maisterivaiheen 
opiskelijoihin ja kansainvälisten opiskelijoiden huomioimiseen.  

LI IKUNTA 

Vuonna 2019 Biopsilla oli epävirallinen futsalvuoro ja lisäksi erilaisia aktiviteettejä järjestettiin. Vuosi 
aloitettiin avantouinnilla ja kyykkääkin pelattiin useampaan kertaan. Biopsi järjesti lajikokeilun 
kiipeilyyn ja trampoliini parkkiin. Vappuna pelattiin ulkopelejä (mölkkyä, ultimatea, lentopalloa sekä 
kyykkää) yhdessä naapurijärjestöjen TLK:n sekä Salusin kanssa. Myös kyykkää pelattiin porukalla 
syksyllä. Biopsilla oli oma joukkue Jukolan viestissä Kangasalla. Yleisistä liikunta-aiheisista 
tapahtumista (sporttiappro, talviliikuntaviikko) informoitiin jäsenistöä. 

KULTTUURI 

Kulttuurin osalta jäseniä tiedotettiin ajankohtaisista kulttuuritapahtumista. Leffailtoja pidettiin 
useampaankin otteeseen, ja opiskelijakulttuuria vaalittiin perinteisin tapahtumin. 

EXCURSIOT 

Kävimme kevätexcursiolla Helsingissä tutustumassa Roaliin, Blueprint Geneticsiin ja TILT 
Biotherapeuticsiin. 

 

TUUTOROINTI 

Lukuvuoden 2019-2020 tuutorointiin aloitettiin valmistautuminen jo helmikuussa uusien tuutorien 
valitsemisella. Valinta suoritettiin uudella tavalla TREY:n tekemän lomakkeen kautta, joka toimi 
moitteettomasti ainejärjestömme kohdalla. Hakemuksia tuli tuutorvastaavaa lukuun ottamatta 11 
kappaletta, ja koska kaikki olivat hyviä, valittiin kaikki. Joukossa oli yksi maisterituutori, jollaista 
ainejärjestöllämme ei ennen ole ollut. Tuutorit osallistuivat keväällä niin TREY:n kuin tiedekunnan 
järjestämiin koulutuksiin. Tuutorvastaava puolestaan osallistui TREY:n ja yliopiston järjestämiin 
tuutorvastaavakoulutuksiin näiden koulutuksien lisäksi. Tuutorikokouksia joissa suunniteltiin syksyn 
ohjelmaa pidettiin keväällä muutama, jonka lisäksi tuutorvastaava suunnitteli seuraavan syksyn 
aikataulua yhdessä opintokoordinaattori Riitta Aalloksen kanssa useammassa tapaamisessa. 
Orientointiviikkojen mallina käytettiin vanhaa viime vuosien mallia, mutta sitä kevennettiin 
järjestämällä kaksi orientointipäivää opetuksen alkua edeltävällä viikolla. Näiden orientointipäivien 
tarkoituksena oli tutustuttaa fuksit kaikkiin ylipiston kampuksiin ja yliopiston sähköisiin järjestelmiin. 



 

Fukseille pidettiin tällöin myös Tampereen kaupunkikierros. Iltaohjelmat pyrittiin järjestämään niin, 
ettei uusien opiskelijoiden jaksaminen kärsi ja he jaksaisivat panostaa kunnolla heti alkavaan melko 
intensiiviseen kurssiin. Tässä onnistuttiin hyvin, joskin syksyn yliopiston puolelta tulleiden 
aikataulumuutosten takia erilliset orientointipäivät olivat hieman turhat verratessa esimerkiksi viime 
vuoteen, jolloin niitä olisi tarvittu. Jotta jatkossa kaikki pääsisivät heti osallistumaan ja kärryille, 
orientointi onkin kannattavaa pitää vasta varsinaisten opintojen alkaessa, mikäli aikataulu fukseilla 
sen sallii. 

Tuutorit olivat pääsykokeissa mukana jututtamassa kokeeseen tulleita hakijoita. Nähtävillä olivat 
pääsykokeen vastaukset ja lisäksi tarjolla oli herkkuja. Alkukesän aikana tuutorit kokosivat 
tuutorläystäkkeen, joka lähetettiin sähköisesti uusille opiskelijoille yhdessä tiedekunnan 
tervetulokirjeen kanssa. Pääsykokeiden tulosten jälkeen tuutorvastaava oli yhteydessä 
hakijapalveluihin, ja sai sieltä valittujen yhteystiedot. Uusille fukseille lähetettiin tekstiviestinä 
onnitteluviesti, jossa pyydettiin liittymään mukaan uusien fuksien Facebook- ja WhatsApp-ryhmiin. 
Fukseja ohjeistettiin mm. asuntojen ja bussikortin hankkimisessa, kurssi-ilmoittautumisessa, sekä 
muistutettiin erikseen järjestettävistä orientointipäivistä. Itse orientointiviikkojen ohjelma jaettiin 
sekä Facebook että WhatsApp-ryhmiin, jotta se varmasti olisi kaikkien saatavilla. 

Orientointipäivät pidettiin 15-16.8. ja itse opiskelut alkoivat 19.8. tiedekunnan tervetulotilaisuudella, 
jonka jälkeen tuutorit ja Biopsin hallitus esittäytyivät. Tilaisuuden jälkeen pidettiin uusi Arvon 
kampuskierros niille, ketkä eivät olleet orientointipäiville päässeet osallistumaan. Illalla puolestaan 
pidettiin aloitussauna Finn-Medillä, jossa fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa, tuutoreihin ja 
vanhempiin opiskelijoihin. Ensimmäisten viikkojen aikana fuksit pääsivät toistensa lisäksi 
tutustumaan ammattijärjestö Loimuun, sekä poikkitieteellisyyden merkeissä bioteekkarikilta 
Bionerien uusiin fukseihin ja puheviestinnän ainejärjestön Reettoreiden uusiin opiskelijoihin. Näistä 
poikkitieteellisistä tapahtumista tuli hyvää palautetta niin fukseilta kuin tuutoreilta! Tapahtumia 
pyrittiin järjestämään niin, että ne täyttäisivät fuksien toiveet ja tarpeet. Kaikki toiminta pyrittiin 
pitämään osallistumisen kannalta erittäin matalan kynnyksen toimintana, jotta kaikkien olisi helppo 
osallistua. Koska osassa tapahtumista oli paikalla kv-opiskelijoita, pidettiin ne englanniksi, mikä sujui 
hyvin! Tapahtumissa oli mukana myös uusia maisteriopiskelijoita, mutta maisterifukseille järjestettiin 
myös omia tapaamisia maisterituutorin toimesta. Näistä tulikin hyvää palautetta. 

Kaiken kaikkiaan, tuutorointi ainejärjestössämme sujui oikein mallikkaasti. Hyvä tuutortoiminta 
varmistettiin tuutorien sitoutumisella hommaan ja sillä, että tuutoreina toimi hyvin erilaisia 
persoonia. Fuksit ryhmäytyivät erinomaisesti ja olivat tapahtumissa aktiivisia, minkä perusteella 
voikin tuutoroinnin sanoa onnistuneen hyvin. Maisterituutori auttoi uusia maisterifukseja pääsemään 
kärryille uudessa yliopistossa, mikä oli oikein hyvä. Järjestömme tarjosi uusille opiskelijoille useiden 
fukseille suunniteltujen tapahtumien lisäksi tukea ja apua mm. sähköisten järjestelmien 
käyttöönotossa, sekä matalan kynnyksen juttelua ja neuvoa WhatsApp-ryhmien kautta. Tuutorien 
toiminnan kautta uudet fuksit ovat ryhmäytyneet, integroituneet yliopistomaailmaan ja saaneet 
ystäviä, mikä onkin opiskelijoiden jaksamisen kannalta hyvin tärkeää. 

 

YRITYSYHTEISTYÖ 



 

Yritystiimin vahvuus kaudella 2019 oli 5 henkilöä, joista yksi oli luonnollisesti yrityssuhdevastaava. 

Aloitimme tulevan vuoden suunnittelun jo helmikuun aikana. Tunnistimme tärkeimmät tapahtumat, 
joihin halusimme myydä näkyvyyttä, sekä tapahtumat joihin yritykset voisivat tulla esittelemään 
toimintaansa. Otimme myös tavoitteeksemme kerätä mahdollisimman kattavan listan lähistöllä 
toimivista alan yrityksistä, joihin voisimme ottaa yhteyttä. Kyseiseen listaan dokumentoitiin yrityksen 
nimi, yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot, sekä yrityksen halukkuus toimia yhteistyössä jonkin 
tapahtuman osalta.  

Kevään aikana keskityimme varainhankintaan, mutta pidimme silmämme auki 
esittelymahdollisuuksien varalta. Suunnitelmissa oli järjestää ainakin yhdet yritysaamukahvit, mutta 
valitettavasti halukkaita yrityksiä ei löytynyt. Kävimme kuitenkin excursiolla Helsingissä tutustumassa 
Roaliin, Blueprint Geneticsiin ja TILT Biotherapeuticsilla. 

Syksyllä aloitimme ensimmäisen varsinaisen  ̈yritystapahtuman, Biosaunan suunnittelun. Biosauna on 
vuosittain lokakuussa järjestettävä opiskelijatapahtuma, jossa alan yritykset tulevat kertomaan 
toiminnastaan rennossa tapahtumassa. Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Pollexin ja Bionerin 
kanssa.  

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin syyskuussa ja tapahtumapäivä suunniteltiin lokakuun toiselle 
viikolle. Valitettavasti yksikään lähestymämme yritys ei kuitenkaan ollut halukas osallistumaan 
tapahtumaan. Näin ollen tapahtuma jouduttiin peruuttamaan. 

Genevia Oy kävi Kaupin kampuksella marraskuussa pitämässä noin tunnin esitelmän vierailevalle 
Histoni ry:n sekä Biopsin opiskelijoille. 

Biopsi oli ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä RekryLAB-tapahtumaa yhdessä Hiukkasen, 
MIKin, YKIn, Skillan ja Bionerin kanssa. Biopsi hankki tapahtumaan yhden yrityksen. Yhteensä yrityksiä 
oli 20 ja koko tapahtuma oli tähänastisista suurin. 

 

VARAINHANKINTA 

Seminaarikahvitukset toimivat jälleen tärkeänä osana ainejärjestömme varainhankintaa. Kahvitamme 
edelleen kampuksella järjestettäviä seminaareja, joihin jäsenistömme myös leipoo tarjottavat. Tänä 
vuonna seminaareja on ollut edellistä vuotta vähemmän ja niitä on myös peruttu hyvin lyhyellä 
varoitusajalla. Budjetoiduista kahvitustuloista jäätiin hieman, mutta varainhankintaa saatiin 
tasapainotettua yritystiimin hankkimien sponsorointien kautta. Hallituksemme 
varainhankintavastaava ja yrityssuhdevastaava ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä kattaakseen vuoden 
suurimmat menot. Suurimmat varainhankintaa vaatineet menot vuoden aikana olivat 
ainejärjestömme 18-vuotis vuosijuhlat sekä fuksien haalarien hankintamenot. 

YRITYSTIIMI  



 

Kevään aikana kävi yhä selvemmäksi, että yrityksille kaikkein kiinnostavin sponsoroinnin kohde oli 
Biopsin 18v. vuosijuhlat. Vuosijuhlat järjestetään vuosittain marraskuun lopulla, mutta mainostilan 
myynti aloitettiin jo huhtikuussa. Tätä ennen olimme auttaneet myös haalaritiimiä myymään 
mainospaikkoja syksyllä 2019 aloittavien opiskelijoiden haalareihin. 

Lisäksi yritimme hankkia sponsoreita kesäkuussa 2019 Jukolan viestissä kisaavalle Biopsi ry:n 
joukkueelle. Valitettavasti yksikään yritys ei ollut halukas sponsoroimaan Jukolan viestin 
joukkuettamme, mutta osallistuminen päästiin silti toteuttamaan omakustanteisesti. 

Sekä haalarimainosten, että vuosijuhlamainospaikkojen myynti sujui kevään aikana odotettua 
paremmin. Olimme molempien osalta hyvässä tilanteessa toukokuun alussa, lukuvuoden päättyessä. 
Vuosijuhlasponsoreiksi lähti 6 yritystä: Orion, ThermoFisher, Roal, MyLab, Fimlab ja Pihlajalinna. 
Kerätty summa oli 3500€, joka oli yli kaksinkertainen edellisen vuoden tulokseen verrattuna. 

RekryLAB järjestettiin tammikuun puolella Hervannan kampuksella yhteistyössä viiden muun killan 
kanssa. Olimme mukana tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Saimme mukaan yhden yrityksen ja 
saimme jäsenistöltämme kiitosta tapahtuman tiimoilta. Tapahtuma tuotti voittoa yli 800€. 

HAALARITIIMI 

Ensimmäistä kertaa Biopsin historiassa edellinen vuosikurssi hankki fuksien haalarisponsorit ja 
haalarit. Haalaritiimiin kuului neljä henkeä ja yhdessä yritystiimin kanssa he onnistuivat hankkimaan 
1800€ edestä haalarisponsoreita. Suurin yksittäinen sponsori oli LähiTapiola, jonka kanssa tehtiin 
sopimus myös muusta näkyvyydestä Biopsin keskuudessa. Haalarit tilasi ennätykselliset 35 henkilöä 
ja lopulliseksi hinnaksi tuli 200€. Alijäämä otettiin vuosijuhlasponsoreiden summasta. 

KERHOHUONE JA PALVELUT  

Biopsi ry:ssä on tehty vuoden aikana suuria muutoksia hankintojen ja palveluiden osalta. Tänä vuonna 
luovuimme kokonaan käteisestä rahasta ja lanseerasimme MobilePay palvelun ainejärjestömme 
käyttöön. Jäsenmaksut, tapahtumien osallistumismaksut, vuosijuhlamaksut ja kerhohuoneen 
kioskimaksut maksettiin tänä vuonna MobilePayn kautta. Jäsenille, joilla ei ole MobilePay käytössä 
tarjottiin mahdollisuutta tilisiirtoon.  Päätös oli oikea, sillä se helpotti tilintarkastuksen tekoa ja 
minimoi käteisen rahan määrää kerhohuoneellamme ja tapahtumissa.  

Kerhohuone ja sen yhteydessä toimiva kioski ovat erittäin tärkeä osa jäsenistömme arkea, mutta 
huolta herättää kahvin hurja kulutus. Syyskokouksessa nostimme esille kahvinkulutuksen ja siitä 
aiheutuvat suuret kustannukset. Mietimme uudestaan kevätkokouksessa jäsenmaksun nostamista 
tai muita mahdollisuuksia, joilla saamme kustannukset katettua. 

Yksi kerhohuoneen suurimmista hankinnoista oli JBL-kaiutin, joka on ollut kerhohuoneella aktiivisessa 
käytössä. Kerhohuoneen uudistamiseen myönnettiin loppuvuodesta rahaa yhdelle innostuneelle 
jäsenelle. Tilan uudesta ilmeestä päästään nauttimaan heti uuden lukukauden alkaessa 2020. 


