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Vuosi 2020 alkoi Biopsi ry:llä vauhdikkaasti. Hallitus muodostui 11 jäsenestä, ja hallituksessa oli 
mukana jäseniä fuksista maisteriin. Lisäksi hallituksen ulkopuolisia vastaavia oli lähes saman verran. 
Toiminta aloitettiin heti tammikuussa, jolloin toimintamme runko alkoi muodostumaan ja ideatulva 
tuntui lähes loputtomalta. Uudet tuulet puhalsivat toimintamme eri osa-alueille. Maailman 
tapahtumat saivat kuitenkin biopsilaisetkin rauhoittumaan, kun vetäydyimme kotioloihin 
maaliskuun aikana. Keväällä toimintamme toteutui niiltä osin, kuin oli etänä mahdollista. Syksyllä 
uudet opiskelijamme saapuivat opiskelemaan bioteknologiaa ja jatkoimme toimintaamme 
turvallisesti rajoitusten puitteissa. 

Vuosi 2020 ei ollut mitä odotimme ja ainejärjestömme joutui uuteen tilanteeseen, kuten kaikki 
muutkin. Rajoittuneet tapahtumat, vähentyneet yhteiset hetket ja epävarmuus osoittivat meille 
sen, miten paljon ainejärjestömme tuokaan elämäämme. Syksyllä Biopsin oma Kerhis jouduttiin 
sulkemaan rajoitusten takia, mikä lisäkseen vielä konkretisoi aikaa, jossa elämme. 

Vaikka ainejärjestön jäsenillä on ollut vähemmän yhteisiä hetkiä keskenään ja muiden opiskelijoiden 
kanssa korkeakouluyhteisössämme, niin en kuitenkaan epäile sitä, etteikö näitä hetkiä päästäisi taas 
uudestaan kokemaan, kun tämä on jälleen turvallista. Silloin Labralaulu raikuu ja huolet ovat 
hetkellisesti tiessään. 

Toiminnassamme olemme kuitenkin edenneet ja tämän lisäksi toimintamme tänä vuonna 
mahdollisti toiminnan jatkuvuuden. Syyskokouksessa 2020 toimintaan valikoitui uusi hallitus, joka 
jatkaa bioteknologian opiskelijoiden elämän parantamista ja piristämistä! 

 

Lauri Ryyppö 

Puheenjohtaja 2020 
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HYVINVOINTI JA EDUNVALVONTA 

KOULUTUSPOLITIIKKA 

Biopsin vuosi 2020 koulutuspolitiikan suhteen oli uusien tuulien täyttämä. Tavoitteena oli kehittää 
koulutuspoliittista kommunikaatiota ja toimintaa, ja näissä asioissa edettiin paljon. Käyttöön 
otettiin mm. Kuukausittainen koulutus- ja sosiaalipoliittinen kirje, jossa käsitellään yliopiston 
työryhmien päätöksiä, ja tuodaan niitä helposti ja lähestyttävästi jäsenistön tietoon. 

Vuosi 2020 oli erinomainen myös halloped-edustuksen kannalta. Biopsilla olikin 2020 edustaja MET-
tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä ja kaksi varsinaista- sekä yksi varajäsen Bioteknologian ja 
biolääketieteen tekniikan suunniteluryhmässä. Opiskelijaedustus saatiin myös uuteen 
opintojaksopalautetyöryhmään. Hyvän markkinoinnin ansiosta Biopsi sai myös edustajat 
tiedekuntaneuvostoon kaudelle 2021–2022!  

2020 Biopsissa järjestettiin koulutuspolitiikkaan keskittyviä kyselyjä useampaan otteeseen. Keväällä 
otettiin työpöydälle opiskelijoiden koronajaksamiseen liittyvä kysely, jossa pyydettiin palautetta 
mm. Etäopinnoista ja siitä, kuinka niitä voisi saada opiskelijoiden kannalta paremmiksi. Työtä tehtiin 
myös uuden OPS:in eteen, jonka parantamiseksi järjestettiinkin laajamittainen kysely, johon saatiin 
myös hyvin vastauksia. Työ aloitettiin myös maisterien OPS kyselyn järjestämiseksi. 

Biopsi toimi 2020 myös yhteistyössä muiden MET-tiedekunnassa toimivien opiskelijajärjestöjen (eli 
TLK:n ja Bionerin) kanssa. Yhteisiä tapaamisia heidän ja tiedekunnan kanssa järjestettiinkin useampi. 
Yhteistyötä tehtiin mm. myös tiedekuntaneuvoston valintaehdotusten suhteen. Näiden lisäksi 
koulutuspoliittinen vastaava on ollut tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyksissä tutkinto-ohjelman 
henkilöstön kanssa. Lisäksi opetushenkilöstölle ja opiskelijoille järjestettiin School-kahvit, jossa 
opiskelijat pääsevät keskustelemaan opetushenkilöstön kanssa ajankohtaisista asioista hieman 
epävirallisemmassa ympäristössä. Tapahtumassa saatiinkin hyvää keskustelua mm. Tutkinto-
ohjelmavastaavan vaihtumisesta sekä Sisun aiheuttamista ongelmista niin opettajille kuin 
opiskelijoille. Tämän keskustelun kautta saatiinkin kehitystä aikaan! 

Työtä tehtiin myös opiskelijoiden ohjauksen eteen. Koulutuspoliittinen vastaava oli yhteydessä 
opintokoordinaattoriin, ja suunnittelimmekin yhdessä Biopsille omaa opintoneuvojaa tuomaan 
helpotusta opiskelijoiden HOPS:iin liittyviin pulmiin. Suuresta työstä huolimatta opintoneuvojaa ei 
saatu, mutta työ ei mennyt hukkaan. Kerätty palaute ja suunnitelma jäävätkin odottamaan otollista 
hetkeä, jolloin ainejärjestömme saa oman opintoneuvojan. 

SOSIAALIPOTIIKKA 

Vuonna 2020 keskityttiin viestinnän parantamiseen myös sosiaalipolitiikan saralla. Käyttöön otettiin 
edellä mainittu kuukausittainen koulutus- ja sosiaalipoliittinen kirje, jossa käsitellään yliopiston 
työryhmien päätöksiä, ja tuodaan niitä helposti ja lähestyttävästi jäsenistön tietoon. Kirjeessä 
kerrottiin mm. sosiaaliturvan uudistuksesta, koronan aiheuttamista vaikutuksista opiskelijoihin, 
uudesta mielenterveys-strategiasta sekä yksityiskohtaisesti YTHS:n uudistuksesta. Tiedotettavaa 
vuonna 2020 oli sosiaalipolitiikan suhteen paljon, ja suurin osa siitä oli ainejärjestömme ulkopuolista 
asiaa. Tiedotusta toteutettiin Koulutus- ja sosiaalipoliittisessa kirjeen lisäksi erillisillä 
sähköpostiviesteillä, sekä Biopsin viikkotiedotteessa. 



 

HYVINVOINTI JA TASA-ARVO 

Hyvinvointivastaava järjesti yhdessä maisterien virkistysvastaavan kanssa maaliskuussa alkavan 
kevään piristykseksi Kerhiksellä leffaillan, joka oli avoin kaikille biopsilaisille. Leffaeväiksi saatiin 
Loimun paikallisyhdistyksen LATTE:n tarjoamia laskiaispullia ja popcornia. Syyskuun lopulla 
koronatilanne salli kokoontumiset ulkona, joten hyvinvointivastaava järjesti Biopsin paintball-
tapahtuman yhteistyössä toisen tapahtumavastaavista kanssa. Toive paintball-peleistä oli tullut 
hallitukselle jäsenistöltä. Pelien järjestäjäksi valittiin Sparta paintballvuokraamo ja paikaksi kyseisen 
firman Pirkkalan pelikenttä. Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma oli onnistunut ja osallistujia 
oli useilta vuosikursseilta yhteensä reilu parikymmentä henkilöä. 

Etäopiskeluun siirtyminen ja kokoontumisrajoitukset muuttivat opiskelijoiden arkea paljon. 
Valtakunnallisesti opiskelijoiden yksinäisyyden ja stressin havaittiin lisääntyneen, eivätkä 
biopsilaisetkaan olleet valitettavasti tämän suhteen poikkeus. Tämä kävi ilmi syksyllä toteutetusta 
Biopsin hyvinvointikyselystä, jolla haluttiin kartoittaa tarkemmin erityisesti sitä, miten biopsilaiset 
kokevat koronan myötä muuttuneen opiskelun ja vapaa-ajan vieton vaikuttaneen hyvinvointiinsa. 
Kyselyyn tuli yhteensä 39 vastausta melko tasaisesti kaikilta vuosikursseilta. Suurin osa biopsilaisista 
arvioi vointinsa kohtalaiseksi tai hyväksi, mutta moni kertoi koronatilanteen vaikuttaneen omaan 
jaksamiseen ja aiheuttaneen stressiä ja yksinäisyyden tunnetta. Etäopiskelua koskeneiden 
kysymysten vastaukset ja opiskelijoilta saatu palaute ja kehitysehdotukset lähetettiin eteenpäin 
opetushenkilökunnalle. Tuloksista tehtyä koostetta käytiin läpi hallituksen kokouksessa ja 
merkittävimpiä esiin nousseita asioita tuotiin esiin myös viikkotiedotteessa. 

Marraskuussa aktivoitiin jäsenistöä liikkumaan Biopsin iltalenkin muodossa. Hieman sateisessa 
säässä vain muutamia biopseja uskaltautui Kaupin lenkkipoluille, mutta luonnossa kävely ja 
keskusteluseura virkistivät mukavasti. 

Tasa-arvovastaava on pyrkinyt vuoden mittaan huolehtimaan jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta 
ja toiminut yhteistyössä TREY:n häirintäyhdyshenkilöiden kanssa mahdollisten häirintätilanteiden 
selvittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on esimerkiksi 
tapahtumissa tarkoittanut käytännössä sitä, että erityisruokavaliot huomioidaan ja alkoholiton 
osallistuminen on aina mahdollista. Nämä asiat ovat kuitenkin ainejärjestössämme jo ennestään 
hyvin tapahtumajärjestäjien tiedossa, joten asioihin ei ole ollut tarvetta puuttua. 

Jotta mahdollisista häirintätilanteista ilmoittaminen olisi jäsenille helppoa ja anonyymia, Biopsin 
tänä vuonna julkaistuille uusille nettisivuille luotiin lomake, jolla häirinnästä voi kertoa suoraan 
hallitukselle. Lomakkeella lähetetyt ilmoitukset tulevat nimettöminä hallituksen sähköpostilistalle 
ja niitä sekä tarvittavia toimenpiteitä voidaan käsitellä hallituksen kokouksissa. 

Osana syksyn hyvinvointikyselyä selvitettiin, kuinka moni vastaajista on kokenut tai nähnyt syrjintää, 
kiusaamista tai häirintää. Kyselyn perusteella kiusaamista on koettu vähän, mutta sitä kertoi 
nähneensä lähes neljäsosa vastaajista. Tasa-arvovastaavan keinot kiusaamisen ehkäisemiseksi ovat 
rajalliset, mutta toivottavaa on, että ikäviksi koetuista tilanteista ilmoitettaisiin matalalla 
kynnyksellä. Jäsenistöä muistutettiin tähän liittyen häirintälomakkeen olemassaolosta. 

HALLINTO 



 

Biopsi ry:n hallitus kokousti vuonna 2020 kaikkiaan 21 kertaa. Aluksi kokoustimme paikan päällä, 
mutta myöhemmin Zoomissa. Syksyn ensimmäiset kokoukset olivat myös lähikokouksia, kunnes 
jouduimme taas toimimaan Zoomin välityksellä. Kokouskutsut lähetettiin tänä vuonna hallituslaisille 
ja toimareille kannustaaksemme toimareita osallistumaan aktiivisemmin kokouksiin. Myös 
toimareiden kokousta lanseerattiin, jota myöhemmät hallitukset voivat myös kokeilla tarpeensa 
mukaan. 

Biopsin hallitusta koulutettiin muun muassa Treyn järjestämässä järjestöstartissa, jossa Tampereen 
ylioppilaskunta järjestää koulutuksia hallituksen eri toimijoille. Lisäksi rahastonhoitajamme ja 
puheenjohtajamme suoritti Treyn tukien velvoittaman ”Yhdistyksen hallinto ja talous” -kurssin. 

Vuoden aikana puheenjohtajisto kannusti myös hallituslaisia ja toimareita antamaan palautetta 
hallituksen toiminnasta, ja kyselyn ohessa he pystyivät myös toivomaan tapaamista, jossa esille 
tulleisiin aiheisiin perehdyttäisiin syvällisemmin. Palautetta pystyi tänä vuonna myös antamaan 
uusiutuneiden nettisivujen kautta. Myös perinteisiä palautteita esimerkiksi tietylle hallituslaiselle 
käytiin nimettömänä läpi hallituksen kokouksissa ja tarpeen tullen näihin palautteisiin vastattiin tai 
toimintaa muutettiin jäsenistön toiveiden mukaisesti. Yksi toiveista oli esimerkiksi hallitusten 
kokousaikojen yhdessä sopiminen Doodle-nettisivuston kautta. Näin kaikilla hallituslaisilla ja 
toimareilla oli samanarvoinen mahdollisuus vaikuttaa kokousajankohtiin. 

Tietystikään hallitus ja toimarit eivät ole yksin kantanut Biopsia harteillaan. Jäsenet ovat Biopsin 
toiminnan ytimessä ja heidän vuoksensa toimintaa ylipäätään on. Tänä vuonna yritystiimi, 
tapahtumatiimi, tuutorit, vujutiimi ja hallopedit ovat kantaneet toimintaamme läpi vuoden.  

Hallinnon jatkuvuutta edusti Biopsi ry:n syyskokous. Syyskokous on perinteisesti pidetty yhteydessä 
ainejärjestömme pikkujoulujen (BBB) kanssa. Vallitsevan tilanteen takia syyskokous ja BBB 
jouduttiin siirtämään Zoomiin pienellä varoitusajalla. Etäkokouksen pelot olivat kuitenkin 
tarpeettomia ja ainejärjestöllemme valittiin osaava hallitus, jossa on nuorempia ja vanhempia 
opiskelijoita. 

KANSAINVÄLISYYS 

Vuosi 2020 oli Biopsi ry:n kv-toiminnan kannalta haasteellinen pandemiatilanteesta johtuen; 
opiskelijavaihtojen keskeytyessä ja peruuntuessa Biopsin jäsenten kansainvälistymismahdollisuudet 
vähenivät ja Suomeen saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä väheni merkittävästi. 
Pandemiatilanne vaikeutti myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tilannetta, mikä johti 
tutkinnon aloittamisen lykkäyksiin ja perumisiin.   

Alkuvuodesta 2020 Biopsin kv-toiminta alkoi suunnitelman mukaisesti uusien vaihto-opiskelijoiden 
tervetulleeksi toivottamisella ja opastamisella uudessa yliopistossa ja kaupungissa, kansainvälisten 
opiskelijatutoreiden toimesta. Ennen vaihto-ohjelmien keskeytymistä kerettiin myös, 
suunnitelmien mukaan, järjestämään pienimuotoisia tapahtumia, kuten peli-iltoja ja laskiaspullien 
leivontaa, joissa vaihto-opiskelijoilla oli mahdollisuus ryhmäytyä, tutustua ainejärjestön muihin 
opiskelijoihin ja hieman myös suomalaiseen kulttuuriin.   

2020 syyslukukaudella Biopsin vastuulla ei ollut vaihto-opiskelijoita, ja kansainvälisiä tutkinto-
opiskelijoita saapui loppujen lopuksi hyvin pieni määrä. Edellisenä keväänä valittujen kv-tutorien 



 

tehtäväksi jäikin enimmäkseen neuvoa ja avustaa tutkinto-ohjelmaan valittuja kv-opiskelijoita 
heidän kysymyksissään opiskelujen aloittamiseen liittyen vallitsevassa pandemia tilanteessa.  

Varsinaisten kv-opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestäminen alkusyksystä, jolloin 
pienimuotoisten ulkotapahtumien järjestäminen oli pandemiatilanteen puolesta vielä turvallista, ei 
ollut mahdollista johtuen aloittaneiden opiskelijoiden pienestä lukumäärästä. Heitä kuitenkin 
informoitiin läpi syksyn Biopsin järjestämistä ulko- ja etätapahtumista, ja osallistuminen 
mahdollistettiin pitämällä tapahtumat ainakin osilta englanniksi. Myös Biopsin viestintä, 
tavoitteiden mukaisesti, säilyi kaksikielisenä (suomi ja englanti), mikä antoi kansainvälisille 
opiskelijoillemme mahdollisuuden pysyä ajantasalla ainejärjestömme toiminnasta. 

VIESTINTÄ 

SÄHKÖPOSTIVIESTINTÄ 

Vuonna 2020 Biopsin viestintä otti uusia askelia eteenpäin. Vanha ja hyväksi todettu viikkokirje sai 
jatkoa, ja lähti jäsenistölle joka sunnuntai. Sähköpostiviestintä sai myös lisää sisältöä 
kuukausittaisen koulutus- ja sosiaalipoliittisen kirjeen kautta. Viikoittaisessa viikkokirjeessä on 
keskitytty tiedottamaan jäsenistöä mm. tulevista tapahtumista, YTHS:n muutoksista ja 
koronatilanteesta. Viikkotiedotteessa on huomioitu myös ainejärjestömme kansainväliset jäsenet, 
ja sieltä löytyy myös kattava englanninkielinen osuus, jossa on huolehdittu kaiken oleellisen tiedon 
välittymisestä myös englanniksi. Mitä tulee alan yrityksiin, on viestinnässä tiedotettu mahdollisista 
pro-gradu paikoista ja tapahtumista, joihin yritykset osallistuvat toiminnallaan, kuten RekryLab ja 
Etä-yrityskahvit. 

NETTISIVUT 

Vuonna 2020 Biopsin nettisivut uudistuivat kokonaan. Sivujen suunnittelu vaati paljon yhteistyötä 
niin toimivuuden suunnittelun, kuin sisällön toteuttamisen kannalta. Yhtenä suurena uudistuksena 
nettisivuille tehtiin palautelomake. Täten jäsenistön on helppo antaa palautetta järjestön 
toiminnasta, tapahtumista, tai mahdollisista negatiivista kokemuksistaan helposti ja turvallisesti. 
Nettisivuilta löytyy helposti myös hallituksemme yhteystiedot, joten yhteydenotto 
ainejärjestöömme niin alasta kiinnostuneiden mahdollisten opiskelijoiden, nykyisten opiskelijoiden 
tai yritysten kannalta on helppoa. Myös blogiosuus nettisivuilla säilytettiin, ja sinne tuotettiin uutta 
sisältöä! Hallitustoimintaa tuotiin lähemmäs jäsenistöä myös lisäämällä nettisivuille kokousten 
pöytäkirjat, sekä toimintakertomukset ja –suunnitelmat. Nettisivuille lisättiin myös tenttiarkisto 
jäsenistön hyödynnettäväksi. 

TAPAHTUMAT 

Toimintasuunnitelmaa laatiessa halusimme tähdätä tulevissa tapahtumissamme monipuolisuuteen, 
viihtyvyyteen ja poikkitieteellisyyteen. Vuoden alussa saimmekin ihanteidemme toteutuksen hyvin 
alulle, ja järjestimme yli sadan henkilön poikkitieteelliset Violetit sitsit yhdistäen ainejärjestöt sekä 
Kaupista ja TAMK:lta että Hervannan kampukselta. Tapahtumatiimissä toimi tänäkin vuonna kahden 
tapahtumavastaavan lisäksi noin kahdeksan tapahtumatiimiläistä. Excursio-, liikunta- ja 
kulttuuritapahtumille oli kullekin nimetty omat, hallituksen ulkopuoliset vastaavat. Maisterivaiheen 



 

opiskelijoille suunnatuista, kuitenkin koko ainejärjestölle avoimista tapahtumista vastasivat jälleen 
kaksi nimettyä maisterien tapahtumavastaavaa. Tapahtumista ilmoittaminen ja niihin 
osallistumiseen liittyvät kaavakkeet tarjotaan aina sekä suomeksi että englanniksi, koska haluamme 
tarjota koko jäsenistöllemme tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen.  

Loppukeväälle, erityisesti vapun ajalle ja jo loppusyksynkin puolelle oli kaavaitu useita 
poikkitieteellisitä tapahtumia, joista monet juonsivat juurensa ainejärjestöjen kanssa jo aiemmin 
toteutuneisiin yhteistöihin ja hyviin kokemuksiin. Menestykseksi todetut Lavatanssibileet oli määrä 
järjestää uudestaan, ja vappuna tutuksi muodostuneiden JooPupu-sitsien rinnalle oli tulossa toisen 
ainejärjestön Turusta adaptoima Trivial Perseet –formaatti, johon meitäkin oli pyydetty mukaan. 
Tapahtumia järjestettäisiin tasapuolisesti, alkoholittomia ja liikuntatapahtumia unohtamatta. 
Olemme vuosittain auttaneet esimerkiksi Bioner ry:tä ison, alkoholittoman ja menestyneen 
NamiAppro –kierroksen järjestämisessä. Kevätlukukaudella massiivisen vaikutuksen aiheuttanut 
pandemiatilanne alkoi näkyä erityisesti tapahtumien järjestämisessä maaliskuussa, ja valtaosa 
suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan.  

Seuraavassa listauksessa on mainittu myös joitain merkittäviä tapahtumia, jotka eivät olleet 
tapahtumatiimin järjestettävinä. Nämä on korostettu punaisella. 

Vuoden ensimmäinen tapahtuma järjestettiin 27.1. ja se oli jo perinteeksi muodostunut SBB-kyykkä 
Biopsin, Bionerin ja Skillan välillä. Tapahtumassa otetaan toisten ainejärjestöjen/kiltojen jäsenistä 
mittaa ja joukkueita oli yhteensä 24, 8 joukkuetta per ainejärjestö/kilta. Tapahtuman jatkot olivat 
teekkarisaunalla, jossa palkittiin myös kyykän voittaja joukkue. Tapahtuma onnistui hyvin.  

30.1. järjestettiin violetit sitsit. Ensimmäistä kertaa Tampereen kaikki violetti haalariset kokoontuvat 
yhteen sitsaamaan. Osallistujia oli huimat 150. Järjestäjiin kuului Biopsi, Hiukkanen ja TTO ja 
jokaisella oli 50 henkilön kiintiöt. Tapahtuma pidettiin Bommarissa ja jatkoina toimi tammikuun 
kolmio-bileet, johon saatiin erikseen ostettu liput ennakkoon Hiukkasen. Tapahtuma oli onnistunut 
pienistä järjestelyongelmista huolimatta. 

Helmikuussa maistereille suunnatussa illanvietossa maisteltiin viinejä ja pelailtiin rennosti 
lautapelejä. 3.2. ja 4.2. järjestettiin loppuun varattu, ohjattu tankotanssitunti, josta saatiin paljon 
positiivista palautetta.  Biopsilaiset osallistuivat tänäkin vuonna 8.2. järjestettyyn MM-kyykkään, 
sekä sarjoissa pelaillen että kaakaota omille ja muiden ainejärjestöjen pelaajille jaellen. Järjestimme 
Tamperelaisen HOAX-ravintolan Bonker-yökerhossa ravintoloitsijan kanssa yhteistyössä 
ainejärjestömme beer pong –turnauksen 13.2., jossa ravintola sponsoroi voittajia lahjakorteilla. 
Biopsilaiset ottivat toisistaan mittaa 18.2. Megazonessa laser-sodassa. 20.2. juhlittiin kaverisitsejä, 
joihin ainejärjestömme jäsenet pääsivät tuomaan oman ystävänsä tutustumaan sitsikulttuuriimme. 
Kaverisitseihin kulunut budjetti oli odotettua pienempi, mikä toimi tärkeänä muistutuksena siitä, 
että järjestäjien on syytä pyrkiä parhaansa mukaan arvioimaan tapahtumaan menevät kulut, ja 
säätämään osallistumismaksut sen mukaisiksi.  

5.3. oli fuksivuoden huipentuma eli ryömijäiset. Ne pidettiin tavanomaisesti Hervannan kampuksen 
ympäristössä ja tapahtumassa fuksit pääsevät kiertämään tuutorien pitämiä rasteja. Ilta huipentuu 
yhteiseen tapahtumaan ja vuoden superfuksin palkitsemiseen. 10.3. järjestettiin LATEn sponssaama 
leffailta Arvolla. Paikalla oli noin 15 henkilöä ja tarjolla oli laskiaispullaa. 



 

7.–9.8. päästiin ensimmäisen kerran kevään jälkeen järjestämään isompaa tapahtumaa jäsenistölle 
perinteisen Biopsi Goes Mökki -tapahtuman puitteissa. Tänä vuonna tapahtumatiimi varasi mökin 
Juupajoelta ja mökkeilijöitä oli noin 20, joille matka kustansi 20 €, johon tuli vielä harmillisesti päälle 
10 € siivousmaksu rasvajäljistä terassilla. Biopsi osallistui myös reissuun sponssaamalla osan mökin 
hinnasta. Mökkiolympialaiset myös järjestettiin ja osallistujat tykkäsivät yhteisestä toiminnasta. 
Biopsin panoseura tarjosi myös osallistujille panemiaan oluita. 

Vaikka maailman tilanne lähti taas huononemaan syksyä kohden mentäessä, fukseille saatiin 
tuutorien toiminnan avulla järjestettyä ryhmäyttävää toimintaa rajoitukset huomioiden. Fuksit 
pääsivät tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin kuitenkin fuksisitseillä 25.8. jossa noudatettiin 
myös hallituksen asettamia rajoituksia. Teemana oli kesän peruttujen tapahtumien kunniaksi 
festarit.  

Vielä hyvien ulkoilmojen salliessa 2.9. järjestettiin tutustumispiknik, jossa fuksit ja vanhemmat 
opiskelijat pääsivät tutustumaan paremmin toisiinsa. Piknikillä oli tarjolla pientä syötävää, 
grillattavaa sekä viime vapulta jääneet panoseuran tekemät simat. Tapahtumassa myös oli tarjolla 
erilaisia pihapelivälineitä sekä Beer Pong pöytä. Osallistujia oli päälle 20 ja tapahtuma oli ilmainen. 
Yhteisiä pelejä olisi voinut olla enemmän, jotta vuosikurssien välistä tutustumista olisi tapahtunut 
enemmän. 10.9. vietimme ulkona Puistositsejä yhdessä Cortex ry:n ja Reettorit ry:n kanssa. 
Pyynikillä oleva iso, katettu katsomo teki ulkositseistä toimivan konseptin, ja ilta sujui mukavasti 
sovelletulla sitsikaavalla. Puistositsit toimivat keväältä syksylle siirrettyjen vappusitsien korvikkeena. 
Fukseja ei osallistunut sitseille, koska tapahtuma oli edellisen lukuvuoden “jäänne”. 

Koska tiukemmat rajoitukset astuivat taas voimaan, yritettiin järjestää jäsenistölle etätapahtumia 
mm. nettipeli-iltojen muodossa, mutta osallistuja määrät näissä eivät olleet tarpeeksi suuret, jotta 
pelailija olisi saanut aikaiseksi.  

Biopsi ry:n 19-vuotis vuosijuhlia vietettiin poikkeuksellisesti etätapahtumana, jossa jäsenet 
kokoontuivat pienissä ryhmissä etäyhteyden ääreen seuraamaan suunniteltua tapahtumaa 
puheineen ja erilaisine peleineen. Etävujut onnistuivat hyvin. Jäsenet saivat noutaa kerhikseltä 
etukäteen vujukassin, joka sisälsi herkkuja, haalarimerkin ja vujuihin liittyviä koristuksia.  

Kulttuuri 

Vuonna 2020 Biopsille perustettiin kulttuurivastaavan virka, jotta Tampereen kulttuuri korostuisi 
Biopsi ry:n toiminnassa entistä enemmän. CoVid-19 pandemian vuoksi vuoden aikana saatiin 
järjestettyä yksi kulttuurillinen tapahtuma. 6.10. järjestettiin teatterireissu Tampereen 
Ylioppilasteatterin esitykseen nimeltä Aikuiskauppa. Teatterireissulle lähtijöitä oli noin 15 ja 
tapahtuma oli onnistunut. Tapahtumassa oli huomioitu hallituksen asettamat rajoitukset, sillä salin 
katsomopaikkoja oli rajoitettu 50 paikkaan turvavälien ylläpitämiseksi. Myös kasvomaskeja 
suositeltiin käytettävän koko esityksen ajan.  

MAISTERITAPAHTUMAT 

Maisterien virkistysvastaavat järjestivät vuoden aikana tapahtumia, jotka olivat koko jäsenistölle 
avoimia mutta suunnattu erityisesti maisterivaiheen opiskelijoille. Keväällä ennen 
koronapandemiaa järjestettiin Kerhiksellä peli- ja viini-ilta, josta tuli paljon positiivista palautetta. 
Tapahtumaa saatiin sponsoroimaan alamme ammattiliitto Loimu sekä Biopsi. Syyslukukauden 



 

alussa järjestettiin Sorsapuistossa maisterien piknik, jossa uudet ja vanhat maisteriopiskelijat 
pääsivät tapaamaan ja tutustumaan toisiinsa. Vuoden päätteeksi vietettiin etänä maisterien 
pikkujouluja Zoomissa. Ohjelmassa oli rentoa jutustelua sekä bingoa, johon Biopsi sponsoroi pienet 
palkinnot. 

TUUTOROINTI 

Lukuvuoden 2020–2021 tuutorointiin valmistautuminen alkoi jo helmikuussa tuutorihaun myötä. 
Tuutorihaku suoritettiin TREY:n kautta. Hakijoita oli paljon ja lopulta valituksi tuli 12 tuutoria, joiden 
joukosta löytyi myös yksi maisterituutori. Maisterituutori on ainejärjestössämme melko uusi rooli, 
mutta toimintakuvaa kehitetään koko ajan ja tänäkin vuonna maisterituutorin olemassaolo koettiin 
erittäin hyödyllisenä lisänä tuutorointiin. Keväällä tuutorit osallistuivat TREY:n järjestämään 
koulutukseen moodle alueen kautta ja tuutorivastaava kävi tämän lisäksi hovin järjestämissä 
koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksissa. 

2020 keväällä suomeen levinnyt CoVid-19 pandemia hankaloitti arvattavasti myös tuutorointia ja 
syksyn suunnittelua. Turvallisuuden takaamiseksi kaikki tuutorien kokoukset keväällä ja kesällä 
järjestettiin etäyhteyksin ja syksyn orientaatioviikon ja tapahtumien osalta suunnitelmia jouduttiin 
miettimään hyvin tarkasti. Suunnittelua hankaloitti myös epävarmuus syksyn tilanteesta ja 
rajoituksista. Tuutorivastaava myös suunnitteli orientaatioviikkojen aikataulua yhteistyössä 
tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorin Riitta Aalloksen kanssa. Viime vuonna fuksien tuutorointi 
alko kaksi päivää ennen varsinaisen orientaatioviikon alkua, mutta tätä ei koettu tarpeelliseksi tänä 
syksynä ja päädyttiin pitämään pelkästään orientaatioviikkoa edeltävänä sunnuntaina fuksien 
varaslähtöpiknik. 

Jo kesällä fuksien tulevaa opiskelun aloitusta sujuvoitettiin lähettämällä heille tuutoriläystäke, josta 
löytyy paljon hyödyllistä tietoa uudelle opiskelijalle tutkinto-ohjelmasta, TREY:sta, Tampereella 
asumisesta ja kulkemisesta sekä orientaatioviikkojen kulusta. Tuutoriläystäkkeeseen oli myös 
koottu kaikkien tuutorien esittelyt ja koronainfo. Fukseille myös muodostettiin WhatsApp ja 
Facebook ryhmät, joissa jaettiin ajankohtaista tietoa ja vastattiin fuksien kysymyksiin. 

Orientaatioviikot alkoivat kandifukseilla 17.8. tutkinto-ohjelmainfolla ja ainejärjestön 
tervetulotilaisuudella. Tilaisuudessa tuutorit esittäytyivät ja fuksit jaettiin 5–6 hengen tutorryhmiin, 
joilla kullakin oli 2 vastuutuutoria. Tutorryhmille tehtiin omat WhatsApp ryhmät ja syksyn aikana 
ryhmiä hyödynnettiin mm. kampuskierroksia tehtäessä ja kuulumisia kyseltäessä. 
Ainejärjestössämme ei ole aikaisemmin jaettu fukseja tutorryhmiin, koska fukseja ei ole kuin noin 
30, mutta tänä vuonna ryhmiä kokeiltiin osittain koronavirustilanteen takia ja yli puolet ryhmistä 
koki omat vastuutuutorit ja pienfuksiryhmän hyödyllisenä.  

Maisterifukseilla orientaatioviikot alkoivat 18.8. heille ja kansainvälisille opiskelijoille suunnatulla 
tutkinto-ohjelmainfolla ja ainejärjestön tervetulotilaisuudella. Tilaisuus ja yleisesti ottaen kaikki 
viestintä maisterituutorien kanssa pyrittiin käymään englanniksi, jotta kansainvälisetkin opiskelijat 
saavat saman infon kuin kansalliset opiskelijat. Tilaisuudessa tuutorivastaava ja maisterituutori 
esittäytyivät ja kertoivat ainejärjestöstä ja sen toiminnasta sekä opiskeluun liittyvistä käytännön 
asioista. 



 

Sekä maisterifukseille että kandifukseille järjestettiin omat kampuskierrokset kaikilla kolmella 
kampuksella ja autettiin sähköisiin järjestelmiin tutustumisessa, sekä opiskelijakortin noutamisessa. 
Tuutorit myös järjestivät tykätyn Tampereen kaupunkikierroksen ja vierailun SportUnin 
toimipisteellä sekä pieniä infotilaisuuksia kirjaston käytöstä, Exam tenttimisestä, tulostamisesta ja 
tilojen varaamisesta kampuksilta. Tämän lisäksi tietenkin tuettiin fukseja vastaamalla heidän 
kysymyksiinsä. 

Informaation jakamisen ja käytänteiden opettamisen lisäksi iso osa tuutorointia on fuksien 
ryhmäyttäminen. Ryhmäytymiselle oli tänä syksynä hyvin haastavat olosuhteet, kun tavoitteena oli 
välttää isompien ihmismassojen kohtaamisia erityisesti sisällä. Ainejärjestömme etuna oli onneksi 
tässä vähäinen fuksimäärä ja onnistuimme järjestämään pidetyt aloitussaunan ja fuksisitsit rajatulla 
osallistujamäärällä sisätiloissa heti alkusyksystä. Tämän lisäksi järjestimme useampia 
ulkotapahtumia (sillispiknik, tutustumispiknik, fuksikyykkä ja fuksiaiset) syksyllä, jotta 
mahdollisimman monella olisi miellyttävää osallistua aktiviteetteihin. Järjestetyt tapahtumat olivat 
yleisesti avoimia sekä maisteri että kandifukseille ja infot lähetettiin aina sekä suomeksi että 
englanniksi. Tämän lisäksi maisteriopiskelijoille järjestettiin erillinen maisteripiknik, jossa 
maisterifukseilla oli mahdollisuus tutustua muihin maisteriopiskelijoihin. Koronaturvallisuudessa 
onnistuttiin hyvin, tapahtumissa oli aina tarjolla käsidesiä ja turvavälien pitämiseen kiinnitettiin 
mahdollisuuksien mukaan huomiota. Erityisen hyvät turvajärjestelyt olivat fuksivuoden 
kruunaavassa ryömijäisissä, joka toteutettiin kahdessa osassa: ensimmäinen pienryhmissä ulkona ja 
toinen kokonaan etänä. Tänä vuonna poikkitieteellisiä tapahtumia ei saatu järjestettyä, koska 
pidettiin koronaturvallisuutta ensimmäisenä prioriteettina. Kaikkiin tapahtumiin oli myös 
mahdollisuus osallistua alkoholittomana ja erikoisruokavaliot huomioitiin. 

Haasteista huolimatta, tuutorointi sujui kokonaisuudessaan hyvin. Ainejärjestössämme on pitkään 
pyritty valitsemaan tuutoreiksi joukko erilaisia tuutoreita, koska myös fukseja on erilaisia persoonia 
ja tämä osoittautui jälleen tuutorointimme vahvuudeksi. Tuutorimme jaksoivat koko syksyn pitää 
hymyn kasvoilla ja innon tekemisessä ja tämä välittyi fukseihinkin. Tuutoroinnin kautta fuksit ovat 
saaneet kavereita ja päässeet tutustumaan opiskelijayhteisöön, mikä on erityisen tärkeää tänä 
vuonna kun luontaista kanssakäymistä ei tule päivittäin luennoilla ja kampuksilla paikanpäällä 
käydessä.  

YRITYSYHTEISTYÖ 

Yritysyhteistyö aloitettiin vuonna 2020 heti tammikuussa yritystiimin muodostamisella. Tiimiin 
valikoitui yrityssuhdevastaavan lisäksi kolme toimihenkilöä ja yksi varajäsen. 

Tiimin toiminta alkoi vuoden toiminnan suunnittelulla. Uudistimme edellisen tiimin suunnittelemia 
yhteistyövaihtoehtoja, ja muutimme ne erikseen nimetyiksi yhteistyöpaketeiksi (Biocollab, 
Bioveralls ja Biovisibility). Toimme pakettien mukana yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia 
muun muassa nettisivumainosten sekä Biopsin Kerhikselle asetetun kunniataulun muodossa. 

Keväällä oli tarkoitus järjestää Biosauna-tapahtuma 31.3. yhdessä Bionerin ja Pollexin kanssa. Tämä 
kuitenkin peruuntui koronatilanteen johdosta. Lisäksi suunnitteilla oli yhdessä excuvastaavan 
kanssa excursio Helsinkiin, jossa tarkoituksena oli käydä Thermo Fisher Scientificillä ja Orionilla, 
mutta tämä peruuntui myös. Tuodakseen kevääseen hieman yritysmaailmaa opiskelijoiden 



 

nähtäville yritystiimi järjesti Yritysetäkahvit-nimisen etätapahtuman toukokuun 8. päivä. 
Tapahtumassa esiintyivät Charles River, MedEngine ja DelSiTech. 

Biopsin nettisivujen keväisen uudistumisen myötä loimme myös yritysyhteistyölle oman sivustonsa 
nettisivujen alle. Sivuilta yritykset saavat kaiken tarpeellisen tiedon yhteistyöpaketeistamme sekä 
ketä yritysyhteistyön suhteen kannattaa tavoitella. 

Nettisivujen valmistuttua yritystiimi keskittyi markkinoimaan yhteistyöpakettejaan yrityksille. 
Edellisen vuoden yritystiimi oli tehnyt todella kattavaa listausta yrityksistä, jota hyödynnettiin ja 
jatkokehitettiin tämän vuoden toiminnassa ja dokumenttina tulevien vuosien toiminnalle. 
Toimintaa koordinoitiin haalaritiimin kanssa. 

Syksyllä yritystiimi jatkoi vielä yhteistyökumppanien hankkimista yhdessä haalaritiimiläisten kanssa. 
Kerhohuoneelle teetettiin kunniataulu johon Biocollab-paketin ottaneet yritykset saivat logonsa, ja 
jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää joka vuosi pelkällä printin vaihdolla. Lisäksi järjestettiin 
Yritysetäkahvit 2.0, tällä kertaa kahden päivän tapahtumana 14.–15.12. Esiintyjinä olivat UPM 
Biomedicals, Kuopio Center for Gene and Cell Therapy, Thermo Fisher Scientific ja Grundium. 

Biopsi oli myös toista kertaa mukana järjestämässä RekryLAB-tapahtumaa yhdessä Bionerin, 
Hiukkasen, MIKin, Skillan ja YKIn kanssa. Tapahtuma jouduttiin muuttamaan messumuodosta 
webinaaritoteutukseen vallitsevasta tilanteesta johtuen. Biopsi hankki tapahtumaan yhden 
yrityksen, Bayerin. RekryLABin suunnittelu ja toteutus tapahtuivat tasaisesti koko vuoden aikana. 

Vuonna 2020 oli tavoitteena järjestää myös ulkomaanexcursio, jossa olisi käyty tutustumassa 
kohteen paikallisiin yrityksiin. Tarkoituksena oli suunnata Ruotsiin, mutta koronan pilattua 
suunnitelmat päätettiin lopulta siirtää suunnitelmat tulevan vuoden tiimille/excursiovastaavalle, 
jotka voivat jatkaa tapahtuman suunnittelua koronan hellitettyä. Myös Helsingin excursiota 
suunniteltiin siirrettävän keväälle, mutta lopulta tämäkin suunnitelma peruuntui, ja vastuu 
siirretään seuraaville. 

Kuluneena vuonna Biopsilla oli yhteensä 15 yritysyhteistyökumppania, joista rahallisesti mukana oli 
11 yritystä, ja lisäksi tapahtumissa mukana vielä 4 muuta yritystä. 

VARAINHANKINTA 

Seminaarikahvitukset toimivat tärkeänä osana ainejärjestömme varainhankintaa. Kahvitukset 
pyörivät jäsenistömme avulla, joka kahvittaa ja leipoo tarjottavat Arvolla järjestettäviin 
seminaareihin. Koronapandemian takia kahvitukset jäivät maaliskuussa kuitenkin tauolle, ja 
odotetut tulot jäivät paljon odotettua pienemmiksi. Varainhankintaa saatiin tasapainotettua 
yritystiimin hankkimien sponsorien kautta. Suurimmat varainhankintaa vaativat menot olivat 
fuksien haalareiden hankinta sekä 20-vuotis vuosijuhliin säästäminen. 

YRITYSTIIMI 

Yritystiimi aloitti uudistettujen yhteistyöpakettien myynnin yrityksille uusien nettisivujen 
valmistuttua. Pakettien myyntiin keskityttiin kesällä ja syksyllä. Yleisesti ottaen Biocollab-pakettia, 
joka sisälsi vuosijuhlasponsoroinnin, haalarisponsoroinnin, nettisivusponsoroinnin ja kunniataulun, 



 

markkinoitiin yritystiimin toimesta, kun taas Bioveralls-pakettia ja sen kylkeen Biovisibility-pakettia 
myytiin enemmän haalaritiimin toimesta. 

Pakettien myynti oli ajallisesti hieman myöhässä edellisen vuoden aikatauluun nähden johtuen 
nettisivujen kehitykseen kuluneesta ajasta, mutta yhteistyösopimuksia saatiin lopulta myytyä 
kuitenkin hyvä määrä. Lisäksi LähiTapiolan kanssa saatiin solmittua erillinen yhteistyösopimus omilla 
ehdoillaan. RekryLABiin saatiin myös yksi yhteistyösopimus. 

Yritystiimin myymä Biocollab-paketti tuotti yhteensä 3500 €, jonka lisäksi erillissopimuksista saatiin 
vielä 500 €. 

HAALARITIIMI 

Kuluneena vuonna jatkettiin edellisen vuoden haalaritiimin aloittamaa tapaa, jossa edellisen 
vuosikurssin edustajat hankkivat tuleville fukseille haalarisponsorit ja tilaavat haalarit. Haalaritiimi 
myi Bioveralls-pakettia, ja siihen mukaan Biovisibility-paketin tuomaa nettisivumainostilaa. Näillä 
saatiin tuotettua 900 €. Haalaritiimin ja yritystiimin myynnit menivät kuitenkin osittain päällekkäin, 
sillä yritystiimin myymässä Biocollab-paketissa myytiin myös haalarimainostilaa, ja lisäksi 
haalaritiimiläisten toimesta saatiin myytyä myös yksi Biocollab-paketeista. Haalareita tilattiin 37 
kappaletta, ja ne kustansivat noin 2175 euroa. Haalarit katettiin täysin haalaritiimin sekä yritystiimin 
myymästä haalarimainostilasta. 

KERHOHUONE JA PALVELUT  

Heti alkuvuodesta 2020 Biopsin kerhohuone sai pientä päivitystä sisustukseen, ja kerhohuoneen 
viihtyvyyttä pyrittiin parantamaan. Kioskin valikoimaa myös päivitettiin ja tuotteisiin lisättiin noin 
20 % kate. Kate lisättiin tuotteisiin, jotta kioski ei jatkaisi tappiollista toimintaa. Kerhohuone ja kioski 
oli aktiivisesti jäsenistön käytössä koronapandemian alkuun asti. Keväällä yliopiston tilojen ollessa 
suljettuna opiskelijoilta kerhohuone ja kioski oli myös kiinni. Kesän ajan kerhohuone ja kioski oli 
kuitenkin käytössä taas jäsenistölle. Yliopistolla työskenteleville jäsenille kioskin toiminta olikin 
kesän ajan erittäin hyödyllistä ravintola Arvon ollessa täysin kiinni koko kesän. Kioskin välipalat 
auttoivat jaksamaan työskenteleviä jäseniä töiden venyessä pitkään laboratoriossa.   
 
Syksyllä opetuksen alkaessa kerhohuone ja kioski pidettiin avoinna. Kerhohuoneen käyttäjiä 
seurattiin viikoittain mahdollisten korona-alistumisten vuoksi sekä tilan väkimäärä rajattiin myös 
suosituksien mukaiseksi. Joulukuussa kerhohuone ja kioski suljettiin Trey:n linjausten mukaisesti. 
Koronapandemian aikana kerhohuone on toiminut tärkeänä fyysisenä tukipisteenä 
järjestötoiminnalle. Kerhohuoneen avulla on voitu jakaa vaatetilauksia ja fuksien haalareita 
turvallisesti kontaktittomasti.   
 

TENTTIARKISTO 

Biopsilla on aikoinaan kerätty tenttejä omaan tenttiarkistoon, mutta tenttiarkiston ylläpitäminen on 
jäänyt viime vuosina vähälle huomiolle. Tähän asiaan haluttiin uusien nettisivujen myötä muutosta 
ja hallitus päätyi siihen, että nettisivuille halutaan luoda Biopsin oma tenttiarkisto. 
Tenttiarkistovastaava selvitti keväällä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöltä, millaisia lupia 



 

opetushenkilökunnalta tulee saada tenttien keräämistä ja julkaisemista varten. Nettisivuille luotiin 
tenttiarkistosivu, jolle tenttiarkistovastaava kävi lisäämässä aiempaan tenttiarkistoon kerätyt tentit. 
Jäsenistöä myös informoitiin sähköpostitse siitä, että tenttiarkisto on jälleen toiminnassa ja uusia 
tenttejä voi lähettää tenttiarkistovastaavalle, joka selvittää tarvittavat luvat ja hoitaa tenttien 
lisäämisen nettisivuille. 

 


