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Hallinto
Hallitus
Lauri Ryyppö, Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava
Henna Urhonen, Varapuheenjohtaja, tenttiarkistovastaava, hyvinvointivastaava,
maisterien virkistysvastaava, tasa-arvovastaava
Noora Salokorpi, Sihteeri
Antti Kiviaho, Rahastonhoitaja
Iida Salonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, viestintävastaava,
nettisivuvastaava
Iina Koivisto, Tuutorivastaava
Lyydia Saari, Tapahtumavastaava, some-vastaava
Ella Lampela, Tapahtumavastaava, some-vastaava
Frans Ek, Yrityssuhdevastaava

Hallituksen varajäsenet
Sini Saarimaa, Kahvitusvastaava
Kaisla Walls, Kahvitusvastaava

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt
Roope Ohlsbom, KV-vastaava
Lotta Isosaari, Excursio-vastaava, Loimu-yhteyshenkilö
Sanni Erämies, Liikuntavastaava
Laura Lassila, Kulttuurivastaava
Satu Jäntti, Maisterien virkistysvastaava
Rosa Korhonen, Kerhohuonevastaava
Niklas Lostedt, Palvelu- kioski- ja hankintavastaava
Timo Ahola, Blogivastaava
Jenni Rapakko, Rahastonhoitajan apulainen
Mikko Kaasinen, Ympäristövastaava

Tapahtumatiimi:
Aino Ikonen, Alvar Saarinen, Essi Koho, Jenni Rapakko, Laura Lassila, Laura Mäkelä,
Lotta Isosaari, Lotta Hiihtola, Lotta Kulmala, Mikko Kaasinen, Oskari Kulta
Yritystiimi:
Frans Ek, Oskari Kulta, Mikko Kaasinen, Alli Lintunen, Roope Ohlsbom (varajäsen)

Tuutorit:
Oskari Kulta, Alvar Saarinen, Mikko Kaasinen, Emma Pesu, Essi Koho, Iiris Mustonen,
Jenni Rapakko, Laura Lassila, Laura Mäkelä, Sini Saarimaa, Kaisla Walls, Satu Jäntti

Hyvinvointi ja edunvalvonta
Koulutuspolitiikka
Tänä vuonna Biopsissa tullaan panostamaan koulutuspoliittiseen viestintään ja
opiskelijoiden aktivoitumisen kannustamiseen koulutuspolitiikassa. Tavoitteena on
saada jokainen opiskelija tietoiseksi siitä, miksi koulutuspolitiikka on tärkeää juuri
heidän kannaltaan. Tavoitteena on tämän myötä mm. saada edustaja syksyllä uudelleen
valittavaan tiedekuntaneuvostoon. Lisäksi pidämme huolta siitä, että meillä on
opiskelijaedustus niin kurssien, kuin myös tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmissä.
Nämä opiskelijaedustajat informoivat kokouksissaan päätetyistä asioista
kopovastaavaa, joka tiedottaa edelleen hallitusta ja jäsenistöä. Edunvalvontaviestintää
tullaan parantamaan lähettämällä jäsenistölle joka kuukausi ”Kopo-Sopo -kirje” jossa
käsitellään tarkemmin tiedekunnan, yliopiston ja ylioppilaskunnan ajankohtaisia ja
huomiota vaativia aiheita. Näistä päävastuu on luonnollisesti koulutus- ja
sosiaalipoliittisella vastaavalla. Akuuttia viestintää tullaan hoitamaan tarpeen vaatiessa
erillisillä sähköposteilla ja normaalitilanteessa ainejärjestön viikkotiedotteessa.
Jotta toiminta opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välillä pysyy edelleenkin avoimena,
tullaan keväällä ja syksyllä järjestämään School-kahvit, joissa opiskelijat saavat
keskustella tutkinto-ohjelman edustajien ja opetushenkilöstön kanssa ajankohtaisista
aiheista. Tämä on todettu hyväksi ja tehokkaaksi matalan kynnyksen tavaksi pitää kaikki
osaltaan tietoisina heidän edunvalvontaansa liittyvistä asioista.
Tärkeänä osana kevään koulutuspoliittista viestintää tulee olemaan opiskelijoiden
tiedotus Sisusta ja siihen liittyvästä järjestelmämuutoksesta. Lisäksi uutta 2021-2024
OPS:ia varten tullaan erikseen järjestämään opiskelijatilaisuus, jossa opiskelijat saavat
antaa palautetta tulevasta OPS:ista ja vaikuttaa siihen.

Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipolitiikan saralla sosiaalipoliitinen vastaava pitää huolta siitä, että jäsenistö on
tietoinen niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla tapahtuvista muutoksista.
Tiedotusta hoidetaan samalla tavalla kuin koulutuspoliittista, eli kuukausittaisessa
kirjeessä tarkemmin ja viikkotasolla ainejärjestön viikkotiedotteessa. Opiskelijat
pyritään pitämään ajan tasalla mm. sosiaaliturvan uudistuksesta. Sosiaalipoliittinen
viestintä pidetään poliittisesti neutraalina ja sen avulla jäsenistöä tullaan kannustamaan
aktiivisuuteen.

Hyvinvointi
Biopsin jäsenistön hyvinvointi ja sen edistäminen ovat tärkeitä osa-alueita ainejärjestön
toiminnassa. Hyvinvointivastaava järjestää vuoden mittaan biopsilaisille tapahtumia,
joiden pohjimmainen tarkoitus on tarjota opiskelujen parissa puurtamisen rinnalle
mukavaa ja rentoa yhteistä tekemistä. Tällaisia matalan kynnyksen tapahtumia ovat
esim. keväällä järjestettävät brunssi ja leffailta, joiden lisäksi suunnitelmissa on järjestää
yhdessä liikuntavastaavan kanssa erityinen Biopsin hyvinvointiviikko, jonka jokaisena
päivänä jäsenistölle olisi tarjolla erilaisia liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kuten
saunomista ja lajikokeiluja. Tapahtumat pyritään järjestämään niin, että niihin
osallistuminen olisi kaikille mahdollista ja joko täysin ilmaista tai pienen
osallistumismaksun hintaista. Hyvinvoinnin suhteen seurataan myös TREY:n tiedotusta
ja markkinoidaan mahdollisia ylioppilaskunnan tai muiden tahojen järjestämiä
hyvinvointitapahtumia jäsenistölle. Kiinnostusta on myös Biopsin osallistumiseen
TREY:n, Tamkon ja järjestöjen yhteiseen hyvinvointiviikkoon, jos sellainen järjestetään
jälleen tänä vuonna. Hyvinvointivastaava on myös yhteyshenkilönä SPR:n
verenluovutusasioissa ja koordinoi Biopsin luovuttajat - verenluovutusryhmän
toimintaa.
Hallituslaisia, toimihenkilöitä sekä tietysti koko jäsenistöä kannustetaan pyytämään
rohkeasti apua, jos jonkin asian hoitaminen tuntuu liian vaikealta tai raskaalta. Niin
ikään pyritään huolehtimaan kaikkien hyvinvoinnista ja siitä, että kukaan ei koe
tehtäviään ja opiskelujaan liian kuormittavina. Yhdessä tekemisen hengen
vahvistamiseksi hallituksen jäsenille sekä hallituksen ulkopuolisille toimihenkilöille
järjestetään hengailuiltoja, joissa tarkoitus on päästä tutustumaan ainejärjestön
toimijoihin, jolloin tuttujen ihmisten kanssa asioista keskusteleminen on helpompaa.

Kerhohuoneen viihtyvyys ja hankinnat
Biopsin jäsenillä on käytössään yliopiston Kaupin kampuksella kerhohuone, jossa käy
viikoittain aktiivisia jäseniä noin 50. Kerhohuoneella on niin tilaa rentoutua ja kuin
opiskella. Jäsenistölle on kerhohuoneella tarjoilla ilmaista kahvia ja teetä sekä myös

myynnissä edullisesti välipaloja ja herkkuja piristämään opiskeluarkea. Kerhohuone- ja
hankintavastaava pitää yllä kioskia sekä kahvivarastoja ja hoitaa muita mahdollisia
ainejärjestön hankintoja sekä vastaa kerhohuoneen siisteydestä. Vuoden vaihteessa
kerhohuoneen sisustusta uudistettiin, jotta tila olisi viihtyisämpi ja toimivampi
kasvaneelle käyttäjämäärälle. Keskeisen sijainnin takia kerhohuoneella käy aktiivisesti
Biopsin jäseniä kaikilta vuosikursseilta. Tutkimusryhmissä työskentelevät jäsenet
käyttävät aktiivisesti kerhohuonetta myös läpi kesän. Kerhohuoneella järjestetään
myös aktiivisesti pieniä tapahtumia, kuten lautapeli-iltoja ja Loimun tapahtumia.

Kansainväliset asiat
Kansainvälisen toiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat kansainvälisten opiskelijoiden
tutustuttaminen opiskeluun, elämään ja ainejärjestötoimintaan Tampereella, sekä
Biopsin jäsenten kansainvälistymisen edistäminen.
Vaihto-opiskelijoihin ja kv-tutkinto-opiskelijoihin otetaan yhteyttä tuutorien toimesta jo
ennen heidän saapumistaan Suomeen, ja näin taataan, että kv-opiskelijat saavat
mahdollisimman hyvin tietoa opintojensa alkamisesta, sekä muista perusasioista
liittyen Suomessa ja Tampereella elämiseen. Kv-opiskelijoille tiedotetaan heti
lukukauden alussa Biopsin ainejärjestötoiminnasta, jotta heillä on mahdollisuus liittyä
mukaan ja olla aktiivisesti mukana tapahtumissa ja toiminnassa. Kv-opiskelijoiden
osallistuminen Biopsin kaikkiin tapahtumiin ja toimintaan mahdollistetaan pitämällä
Biopsin viestintä sekä suomen- että englanninkielisenä ja järjestämällä kaikki
tapahtumat tarvittaessa englanninkielisenä. Heti syyslukukauden alkuun on myös
suunnitteilla kaikille avoin, rento tapahtuma, jossa pyritään tuomaan yhteen
suomalaiset ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat. Tämän jälkeen
kansainvälisille opiskelijoille painotettuja, mutta kaikille avoimia tapahtumia, pyritään
järjestämään vähintään kerran kuukaudessa. Mahdollisia tapahtumia ovat esimerkiksi
peli-illat, tutustuminen Tampereeseen ja sen lähiympäristöön sekä tutustuminen
suomalaiseen ja muihin kulttuureihin esimerkiksi erilaisten kokkaus- ja leivontailtojen
yhteydessä.
Yhteydenpidosta kv-opiskelijoihin, sekä erinäisten kv-tapahtumien järjestämisestä ja
suunnittelusta vastaavat pääasiassa Biopsin kv-tuutorit ja kv-vastaava. Kv-vastaava ja tuutorit kouluttautuvat TREY:n pitämissä koulutuksissa tehtäviinsä ja toimivat
tiiviissä yhteistyössä sujuvan kv-toiminnan takaamiseksi.
Biopsin jäsenten kansainvälistymistä pyritään edistämään kannustamalla kvtoimintaan, sekä tiedottamalla eri kansainvälistymismahdollisuuksista, kuten kvtuutoroinnista,
vaihto-opiskelusta
ja
harjoitteluista,
sekä
työskentelymahdollisuuksista ulkomailla. Biopsin blogissa julkaistaan vaihto-opiskelijoiden
tarinoita, jotta jäseniä saataisiin innostumaan vaihto-opiskelusta. Suunnitteilla on myös
rento infotilaisuus, jossa vaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla, olleet voivat kertoa

omista kokemuksistaan ja vastata kysymyksiin, joita vaihtoon lähtevillä tai sitä
suunnittelevilla opiskelijoilla on.
Kv-toiminnan haasteena tähän mennessä on pääasiassa ollut ainejärjestön suhteellisen
pieni koko ja opiskelijoiden määrä. Suunnitelmana olisikin selvittää mahdollisuuksia
järjestää yhteisiä kv-painotteisia tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa, jotta
kansainvälinen toiminta saataisiin pidettyä elinvoimaisena ja mahdollisimman
aktiivisena.

Viestintä
Tavoitteena on viestiä jäsenistölle kattavasti sekä opiskeluun että vapaa-aikaan
liittyvistä asioista ja tapahtumista, sekä mahdollisista muutoksista yliopiston sisällä,
jotka tulevat vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen. Myös ylioppilaskunnan uutisista ja
siihen liittyvistä asioista tullaan tiedottamaan jäsenistöä. Suurella sijalla viestinnässä
tulevat olemaan esimerkiksi yliopiston järjestelmämuutokseen liittyvät asiat. Viestintää
toteutetaan sekä viikkotiedotteen että yksittäisten koottujen infosähköpostien
muodossa, suomeksi ja englanniksi, jotta myös ainejärjestömme vaihto-opiskelijat
pysyvät kärryillä.
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 koon mukaan myös mahdollisesti
omalla tapahtumaan liittyvällä viestillä ja/tai Facebook-eventillä.

Loimu
Biopsi jatkaa vuonna 2020 yhteistyötään Loimun (entinen Luonnontieteiden
akateemisten liitto (LAL)) ja Loimun Tampereen paikallisyhdistyksen 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 ja
LATTE:n tapahtumista ja uutisista, esimerkiksi leffailloista, excursioista ja koulutuksista.
Biopsilaisen näkökulmasta Loimulla on edelleen merkittävä rooli työelämätiedon
lähteenä ja eräänlaisena tieteenalakohtaisena ura- ja rekrytointipalveluyksikkönä.

Biopsin LATTE:n ja Loimun yhteyshenkilönä toimii Lotta Isosaari. Yhteyshenkilön lisäksi
Biopsin jäsen Rosa Karvonen toimii Loimun Tampereen kampuspromoottorina ja
Biopsilla on LATTE:n hallituksessa jäseninä puheenjohtaja Antti Vinkanharju, Mimosa
Peltokangas ja Miina Vulli.

Ympäristö
Ympäristövastaava pitää yllä ainejärjestön ekologisia ja ympäristöystävällisiä arvoja,
sekä pyrkii myös aktiivisesti edistämään niitä. Tämän seurauksena kerhohuoneen kahvi,
tee ja mahdollisuuksien mukaisesti myös muut tuotteet hankitaan Reilun kaupan
valikoimasta. Lisäksi kerhohuoneen kierrätysmahdollisuuksia on parannettu Kaupin
kampuksen mahdollisuuksia vastaavaksi.

Tapahtumat
Ainejärjestömme tapahtumien organisoijat tähtäävät järjestämissämme tapahtumissa
monipuolisuuteen,
viihtyvyyteen
ja
poikkitieteellisyyteen.
Opiskelijoiden
verkostoitumismahdollisuuksia yli kampusrajojen on pyritty vahvistamaan, ja
tapahtumia onkin järjestetty niin Hervannan, Kaupin ja Keskustan kampuksien, kuin
Tampereen Ammattikorkeakoulunkin ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa. Loppuvuodesta
Iltakoulu ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävät Poikkitieteelliset Lavatanssibileet
tarjoavat hauskan, tanssipainotteisen illan koko korkeakouluyhteisölle. Biopsi ry
järjestää sekä omatoimisesti että yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa myös
alkoholittomia- ja liikuntatapahtumia. Ainejärjestömme on vuosittain mukana
auttamassa Bioneria poikkitieteellisten NamiApprojen järjestämisessä.
Järjestäminen tapahtuu kahden Biopsi ry:n hallituksessa olevan tapahtumavastaavan ja
13-henkisen tapahtumatiimin voimin. Biopsi ry:n hallitus ja hallituksen ulkopuoliset
toimijat ovat mukana järjestämisessä tuoden omia vahvuusalueitaan esiin koko
järjestön eduksi. Urheilutapahtumien järjestämiselle on nimetty liikuntavastaava.
Excursioista vastaa excursio-vastaava, jonka tukena matkojen järjestämisessä ja
yhteistyökumppanien hakemisessa on ainejärjestön yritystiimi.
Tapahtumista ilmoittaminen ja niihin osallistumiseen liittyvät kaavakkeet tarjotaan aina
sekä suomeksi että englanniksi, sillä haluamme tarjota koko jäsenistöllemme
tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen.
Maisterivaiheen opiskelijat ovat toivoneet omia tapahtumia ja näihin toiveisiin
vastataan järjestämällä erilaisia erityisesti heille suunnattuja, mutta kuitenkin koko
ainejärjestölle avoimia tapahtumia, kuten viini- ja peli-iltoja. Järjestelyistä huolehtii
kaksi maisterien virkistysvastaavaa.

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 2020 ja syksyksi 2020. Keväällä 2020
järjestetään biopsilaisten osallistuminen Biotieteilijöiden Tapaamiseen, BiTaan,
Helsingissä 3.-5.4. Lisäksi keväällä on tarkoitus järjestää päiväexcu Helsinkiin ja
lähiseudulle. Mahdollisia kohteita yritysexcursiolle ovat esimerkiksi Thermo Fisher ja
Herantis Pharma.
Syksyllä 2020 on tarkoitus järjestää kahden päivän excursio esimerkiksi Turkuun tai
Kuopioon, joissa molemmissa on monia kiinnostavia alamme yrityksiä. Mahdollisesta
yhteistyöstä paikallisten biolääketieteiden ainejärjestöjen, Kultin ja IVA:n kanssa on
myös keskusteltu.
Syksyllä 2020 on tarkoitus järjestää myös ulkomaan excursio. Excursion kohteeksi on
suunniteltu muun muassa Tukholmaa, jonka lähiympäristössä on paljon alamme
yrityksiä ja Karoliininen instituutti, jossa tehdään alamme tutkimusta.

Tapahtumakalenteri vuodelle 2020
Biopsin itse järjestämät tapahtumat on lihavoitu violetilla ja yhteistyökumppanit
suluissa.
Tammikuu
• SBB-kyykkä (Skilta, Bioner)
• Violetit sitsit (Hiukkanen, TTO)
• Fuksikyykkä
• RekryLAB, yritystapahtuma (Hiukkanen, YKI, MIK Skilta, Bioner)
Helmikuu
• Maisterien peli- ja viini-ilta
• MM-kyykässä Biopsilla mukana joukkueita ja biopsilaisia tarjoilemassa kaakaota
jäsenille
• Bonkerissa Biopsin Beer Pong –turnaus
• Kaverisitsit
• Megazone
• Tankotanssi-kokeilu
Maaliskuu
• Biopsin leffailta
• Biositsit (Bioner)
• Ryömijäiset, fuksivuoden kohokohta, jossa paljastetaan vuoden Superfuksi
• Särkän Märkä lippujen hankinta
• Biosauna, yritystapahtuma Bionerin ja Pollexin kanssa
Huhtikuu
• Biopsin hyvinvointiviikko
• PJ-bileet
• Vappukalenterin kokoaminen

•
•
•

BiTa, biotieteilijöiden tapaaminen Helsingissä
Biopsin brunssi
Pikkupääsiäinen (TLK, Staabi, Cortex)

•

JOO Pupu! –sitsit (KoRK, YKI, Spatikka)

•

Wappupelit (TLK, Salus)

•

Wappusitsit (Cortex, Reettorit)

•

Trivial Perseet (Interaktio, Iltakoulu, Teema)

•

Biopsin Wappupiknik

•

Särkän Märkä

Toukokuu
• Keskustan pubirundi, toimii kevätkauden päätöstapahtumana
• Excursio Helsinkiin alan yrityksiin
Kesäkuu, heinäkuu
• Uimareissu
Elokuu (Fuksit saapuvat)
• Biopsi Goes Mökki, jäsenille suunnattu lukuvuoden aloitus yhteisellä mökillä
• Fuksien orientointi
• Fukseille kaikenlaista tapahtumaa (esim. piknik, ulkopelejä muiden ainejärjestöjen
kanssa)
Syyskuu
• Fuksitapahtumia (esim. sitsit, saunailta, peli-ilta, fuksiaiset)
• KV-tapahtumia, suunnattu erityisesti KV-opiskelijoille
• Namiapprot, Biopsi auttaa Bioneria
• Fuksisuunnistus, Biopsilla mahdollinen rasti
• Maisterien ilta
Lokakuu
• Hämeenkadun Appro
• Kauppisitsit (TLK, Salus)
• Mahdollinen excursio ja tapahtumia paikallisen sisarainejärjestön kanssa
• Kämppäappro, kierretään biopsilaisten asuntoja
Marraskuu
• 19-vuotis Vuosijuhlat
• Poikkitieteelliset Lavatanssibileet (Iltakoulu), koko Tampereen korkeakouluyhteisölle
• 3 x 2 = 6, pubirundi
• Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily
Joulukuu
• Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut
• Glögi-ilta

Tuutorointi
Tuutorivastaavana lukuvuodella 2020-2021 toimii yksi hallituksen jäsen. Tuutorihaku
suoritettiin TREY:n luoman lomakkeen kautta ja valituksi tuli yksitoista (11) tuutoria

sekä yksi maisterituutori. Tuutoroinnin kokonaistavoitteena on saada uudet opiskelijat
integroitua mukaan sekä yliopistoyhteisöön kokonaisuutena, että ainejärjestöön.
Tarkoituksena on tehdä yliopiston aloittamisesta mahdollisimman sujuvaa ja mieluisaa
uusille opiskelijoille.
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 orientointipäivä(t) orientointiviikkoa edeltävällä viikolla, mikäli se
koetaan tarpeelliseksi aikataulullisesti. Orientointipäivien ja -viikon aikana käydään läpi
yliopiston sähköisiä palveluita, YTHS:n ja TREY:n toimintaa ja mikroluokkien käyttöä,
sekä käydään tutustumassa kaikkiin yliopiston kampuksiin. 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,
liikuntatapahtumat, fuksisitsit ja fuksiaiset. 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 ulkopelipäivä, ja Reettorien kanssa on
perinteisesti järjestetty etkoiluilta. Kaikkiin tapahtumiin on mahdollista osallistua
alkoholittomina ja myös kokonaan alkoholittomia tapahtumia järjestetään, jotta kaikki
pääsisivät osallistumaan.

Varainhankinta
Varainhankintatiimit
Haalaritiimi

Haalaritiimi perustetaan edellisvuoden tapaan jo keväällä, ja sen on tarkoituksena
jatkaa edellisen vuoden tiimin aloittamaa linjaa, jossa haalarit hankitaan syksyllä 2020
aloittaville opiskelijoille vanhempien opiskelijoiden toimesta. Näin saadaan ehkäistyä
uusien opiskelijoiden aikataulun kiristymistä entisestään, ja samalla mahdollistaa
haalarien saaminen heille aikaisin syksyllä. Haalaritiimi toimii yhteistyössä yritystiimin
kanssa, ja näissä molemmissa tiimeissä toimii osittain samoja henkilöitä koordinoinnin
helpottamiseksi ja päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi. Tarkoituksena on jakaa vastuita
tasaisesti molempien tiimien kesken siten, että yritystiimi painottuu erityisesti oman
alamme yrityksiin, joiden kautta pyritään erityisesti vahvistamaan yhteistyötä ja samalla
tuomaan näitä yrityksiä enemmän opiskelijoiden tietoisuuteen. Haalaritiimin
tarkoituksena on erityisesti vaalia yhteyksiä muihin kuin yritystiimin vastuualueen
yrityksiin, joiden avulla monipuolistetaan yritysyhteistyötämme eri suuntiin ja näin
tuoda esimerkiksi paikallisia toimijoita useilta kentiltä uusien opiskelijoiden tietoon
haalarinäkyvyyden ja mahdollisen muun yhteistyön kautta.
Yritystiimi

Yritystiimi käsittää Biopsi ry:n yrityssuhdevastaavan, kolme yritystoimihenkilöä, sekä
yhden varajäsenen. Tiimi huolehtii ainejärjestömme ja alan yritysten välisistä suhteista,
mutta osallistuu myös osaltaan varainhankintaan. Yritystiimin osuus varainhankinnassa
koostuu pääasiallisesti vuosijuhlasponsorien hankinnasta, mutta lisäksi myös
Biosaunalla ja RekryLABilla voidaan osallistua varainhankintaan. Yritystiimi osallistuu
myös osittain haalarisponsorien hankintaan, ja lisäksi moni yritystiimin jäsen kuuluu
myös haalaritiimiin, jonka avulla myös näiden kahden tiimin yhteistyötä saadaan
tiivistettyä. Lisäksi yritystiimi hankkii sponsoreita Biopsi ry:n nettisivujen uudistamisesta
syntyvien kustannusten kattamiseksi. Samalla tällä saadaan monipuolistettua
yhteistyötämme yritysten kanssa tarjoamalla heille useampia eri kanavia
opiskelijoidemme huomion tavoittamiseksi, sekä näkyvyytensä parantamiseksi
keskuudessamme.

Nettisivut
Biopsilla on työn alla kokonaan uudet nettisivut, jotka tullaan julkaisemaan tämän
kevään aikana. Nämä uudet nettisivut tulevat sisältämään mm. hallituksen kokousten
pöytäkirjat, jotta ne olisivat helpommin jäsenistön saatavilla ja “Anna palautetta” osuuden, jotta hallitus olisi helposti jäsenistön lähestyttävissä. Nettisivuilla tulee
olemaan materiaalia niin nykyisille jäsenille (mm. tenttiarkisto), mutta myös
mahdollisesti bioteknologiasta kiinnostuneelle uudelle hakijalle. Nettisivuilla on
tarkoituksena tarjota myös yrityksille yhteistyömahdollisuuksia, ja siten tuoda alan
yrityksiä näkyvämmäksi opiskelijoille. Uusilla nettisivuilla on myös tarkoituksena jatkaa
blogia ja yhteistyötä ammattijärjestö Loimun kanssa.

Kahvitukset
Biopsi ry järjestää seminaarikahvituksia Kaupin kampuksella. Kahvituksista saaduilla
tuloilla
järjestetään
tapahtumia
jäsenistölle,
madalletaan
tapahtumien

osallistumismaksuja sekä toteutetaan mahdollisesti yksi tai useampi excursio. Osa
kahvituksen tuloista säästetään tulevia 20-vuotis -vuosijuhlia varten.

Yrityssuhteet
Yrityssuhteiden hoitamisessa ainejärjestöämme edustaa yritystiimi. Yritystiimi koostuu
Biopsi ry:n yrityssuhdevastaavasta, sekä kolmesta yritystoimihenkilöstä. Lisäksi
yritystiimissä on yksi varahenkilö, joka tarpeen tullessa auttaa yritystiimiä esimerkiksi
jonkun jäsenistä puuttuessa.
Hallituskaudella 2020 yritystiimin tavoitteena on syventää Biopsi ry:n sekä alan
yritysten välistä yhteistyötä tuomalla yrityksiä yhä enemmän opiskelijoidemme tietoon
muun muassa järjestämiemme tapahtumien muodossa (Yritysaamukahvit, Biosauna,
RekryLab, excursiot yrityksiin yhteistyössä excursio-vastaavamme kanssa), sekä
tuomalla uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille meidän puoleltamme, esimerkiksi
mahdollisuudella tukea nettisivuprojektiamme, ja samalla saada näkyvyyttä
opiskelijoidemme keskuudessa nettisivujemme kautta. Samalla jatkamme myös
alamme yritysten kartoittamista, sekä laajennamme edellisten vuosien yritystiimien
keräämää tietokantaa potentiaalisista yhteistyökumppaneista.
Yritysaamukahvit
Yritysaamukahvit ovat yhteistyössä Health Hubin kanssa järjestettävä tapahtuma, jossa
tarkoituksena on esitellä kahden bioalan yrityksen toimesta heidän toimintaansa, sekä
kertoo työllistymismahdollisuuksista heidän yritykseensä harjoittelumahdollisuuksien
ohella. Tapahtumat ovat aiemmin olleet noin 30 hengelle suunnattuja, ja niihin on
kutsuttu myös Bioner ry:n jäseniä. Tätä menettelymallia pyritään jatkamaan myös tällä
hallituskaudella. Tavoitteena on järjestää vähintään yhdet yritysaamukahvit syksyllä
2020, mutta tilanteen salliessa pyritään tapahtuma järjestämään vähintään kaksi
kertaa, jotta opiskelijoilla olisi etenkin loppuvuodesta myös mahdollista saada yhteyksiä
alamme yrityksiin.
Biosauna
Biosauna on Bioner ry:n ja Pollex ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma,
jossa tarkoituksena on esitellä alan yrityksiä järjestöjemme opiskelijoille. Yrityksiä
pyritään saamaan mukaan kolme kappaletta siten, että jokainen järjestö hankkii yhden
yrityksen tapahtumaan. Seuraava Biosauna on tarkoitus järjestää maaliskuussa 2020, ja
seuraavan kerran syksyllä 2020, ajankohdan tarkentuessa lähempänä. Kevään
tapahtumasta kaavaillaan noin 100:n osallistujan suuruista, ja tavoitteena on saada
mahdollisimman laajasti alamme työllistymismahdollisuuksia tarjoavia yrityksiä
paikalle.
RekryLAB

RekryLAB on rekrytointitapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Hiukkasen, Bionerin,
MIKin, YKIn ja Skillan kanssa. Tapahtuma järjestetään 13.1.2021, ja tapahtuman
tavoitteena on tarjota ainejärjestöjen ja kiltojen opiskelijoille mahdollisuuksia löytää
kesätyöpaikkoja, diplomityö/gradupaikkoja tai muita kontakteja alojen yrityksiin, sekä

tarjota tietysti yrityksille mahdollisuus löytää omat unelmatyöntekijänsä
monitieteellisestä kävijäjoukosta. Vastuualueet tapahtuman järjestämiseen liittyen
jaetaan ainejärjestöjen/kiltojen välillä.

