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Hallinto 

Hallitus 

Frans Ek, Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava 

Lauri Seppälä, Varapuheenjohtaja, tenttiarkistovastaava, nettisivuvastaava, 

excursiovastaava 

Tuulikki Suomela, Sihteeri, tasa-arvovastaava, hyvinvointivastaava 

Jenni Rapakko, Rahastonhoitaja 

Jenni Keränen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava 

Laura Lassila, Tapahtumavastaava, viestintävastaava 

Aino Ikonen, Tapahtumavastaava, sähköpostivastaava 

Kaisla Walls, Tuutorivastaava, kahvitusvastaava 

Essi Koho, Yrityssuhdevastaava 

 

Hallituksen varajäsenet 

Iiris Mustonen, Tuutorivastaava 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 

Timo Ahola, Blogivastaava 

Emma Pesu, Somevastaava 

Ella Lampela, Kulttuurivastaava 

Emmi Eskelinen, Ympäristövastaava 

Lyydia Saari, Vuosijuhlavastaava 

Lotta Kulmala, Liikuntavastaava 

Lotta Hiihtola, Loimu-vastaava 

 

Haalaritiimi: Ida Pehkurinen, Miina Hoikka, Tomi Viitanen, Tuulikki Suomela 



 

   

 

 

   

 

Tapahtumatiimi:  

Kalle Keisu, Katariina Taipalus, Lotta Hiihtola, Miina Hoikka, Petra Aaltonen ja Tomi 

Viitanen.  

Yritystiimi:  

Emma Pesu, Laura Mäkelä, Lotta Kulmala, Sini Saarimaa ja Ida Peuhkurinen. 

 

Hyvinvointi ja edunvalvonta 

Koulutuspolitiikka 

Tänä vuonna Biopsin koulutuspolitiikan sektorilla tullaan jatkamaan viime kaudella 
alkanutta panostusta jäsenistön kopoviestintään ja kopotietoisuuden lisäämiseen. 
Tavoitteena on edelleen pitää huolta siitä, että jokainen Biopsin jäsen on tietoinen 
heitä koskevista koulutuspoliittisista asioista ja päätöksistä, ja he tietävät kuinka 
kyseisiin päätöksiin voi vaikuttaa. Tavoitteena olisi myös ottaa uudelleen puheeksi 
viime vuonna kariutunut keskustelu Biopsin omasta LuK –puolen opintoneuvojasta. 

Tänäkin vuonna pidetään huolta siitä, että Biopsi täyttää hallopedien paikat erinäisissä 
ryhmissä. MET-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään, Bioteknologian ja 
biolääketieteen tekniikan suunnitteluryhmään, sekä Solut, Aineenvaihdunta, ja 
Aineenvaihdunta –opintojaksojen suunnitteluryhmiin rekrytoitiin jo uusia 
opiskelijajäseniä. Tarpeen mukaan rekrytoidaan syksyllä lisää. 

Tärkein työväline jäsenistön kopotietoisuuden lisäämisessä ja ylläpitämisessä on 
Biopsin kuukausittainen Kopokirje, joka sisältää yliopiston kuukauden tärkeimmät 
koulutuspoliittiset uutiset sekä lyhyet muistiinpanot kaikista yliopiston ryhmien ja 
päätöksentekoelimien (esim. Tiedekuntaneuvosto ja tutkinto-ohjelman 
suunnitteluryhmä) viimeisimmistä kokouksista, joissa Biopsilla on opiskelijaedustus. 
Kopokirjeen lisäksi koulutuspoliittisista uutisista informoidaan Biopsin 
viikkotiedotteessa sekä suomeksi että englanniksi. Akuuteista jäsenistön välitöntä 
huomiota vaativista asioista tiedotetaan erillisillä sähköposteilla myös suomeksi ja 
englanniksi. 

Jotta uudet opiskelijat saisivat yleiskäsityksen yliopiston koulutuspolitiikasta jo 
opintonsa aloittaessaan, syksyllä lukuvuoden alkupuolella järjestetään Fuksien 
kopoinfo. Kopoinfossa käydään lyhyesti läpi yliopiston yleiset päätöksentekoelimet 
(Konsistori, hallitus jne.) sekä MET-tiedekunnan ja oman tutkinto-ohjelmamme omat 
ryhmät (suunnitteluryhmä, opetuksen ohjausryhmä jne.) Infossa keskustellaan lisäksi 
edunvalvonnan ja opiskelijaedustajien tärkeydestä opiskelijoiden oikeuksien ja 
hyvinvoinnin varmistamisessa. 

Viime vuonna järjestettiin Biopsin kandidaattivaiheen opiskelijoiden OPS-
palautekysely. Tänä vuonna järjestettiin vastaava kysely Biopsin maisterivaiheen 
opiskelijoille. Kyselyn tuloksilla kartoitettiin maisteriopiskelijoiden tyytyväisyyttä 



 

   

 

 

   

 

maisteriohjelman opetukseen ja aikataulutukseen, sekä opiskelijoiden yleistä 
hyvinvointia. Kyselyn tulosten perusteella järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus 
bioteknologian maisteriohjelman opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa, jonka 
aikana käydään yhdessä läpi kyselyssä esille nousseita ongelmakohtia sekä mahdollisia 
ratkaisuja niihin. 

Maisterien OPS-kyselyssä esiinnousseen opinto-ohjauksen puutteen paikkaamiseksi 
Biopsi järjestää yhdessä tiedekunnan kanssa kaikille kandidaattivaiheen opiskelijoille 
suunnatun maisterivaiheen pääaineinfon. Infossa käydään läpi jokainen 
maisterivaiheen pääsuuntaus: bioinformatiikka, soluteknologia ja molekyylibiologia. 
Kustakin pääaineesta pitää esitelmän sekä kyseisen suuntauksen professori että 
suuntauksen opiskelija. Esitysten lisäksi jätetään tarpeeksi aikaa katsojien 
kysymyksille. Infon tarkoituksena on vastata syksyllä maisteriopintonsa aloittavien 
opiskelijoiden kysymyksiin ja tarjota käytännön tietoa esimerkiksi valinnaisten 
opintojen suunnittelusta, ja projektityö- sekä gradupaikan hakemisesta. Lisäksi, 
syksylle lukuvuoden alkuun harkitaan uusien maisteriopiskelijoiden opinto-
ohjaustilaisuutta. Tilaisuudessa uusilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus kysyä 
heränneitä kysymyksiä ja esimerkiksi koota kurssisuunnitelma vanhempien 
opiskelijoiden ohjauksen avulla. 

Toinen keino, millä esille noussutta opinto-ohjauksen puutetta maisterivaiheessa 
lähdetään paikkaamaan, on uusille maisteriopiskelijoille tarkoitettu Graduinfo ennen 
joulua. Graduinfossa käydään opetushenkilökunnan avulla läpi gradun ja sen 
tekemisen periaatteet ja perusteet. Sen lisäksi, graduaan tekevä/jo tehnyt opiskelija 
pääsee kertomaan kokemuksistaan ja jakamaan vinkkejä graduaan aloitteleville 
maisteriopiskelijoille. 

 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikan saralla keskitytään jäsenistön tiedottamiseen paikallisista ja 
valtakunnallisista asioista viikkotiedotteen avulla sekä suomeksi että englanniksi. 
Esimerkiksi tämän vuoden kohokohdasta eli kuntavaaleista tullaan tiedottamaan 
TREY:n ohjaamalla tavalla viikkotiedotteen kautta ja tarvittaessa suoraan 
sähköpostiviestinnän avulla. Tavoitteena on tuoda biopsilaisille välineet 
sosiaalipoliittisten ajankohtaisten aiheiden seuraamiseen helposti saataville. 

 

Hyvinvointi ja tasa-arvo 

Biopsi pyrkii tukemaan jäsenistönsä hyvinvointia muun muassa virkistävien 

tapahtumien ja koulutuspoliittisen vaikuttamisen kautta. Viime vuonna tehdyn 

hyvinvointikyselyn perusteella monet Biopsin jäsenet ovat stressaantuneita ja kokevat 

koronatilanteen vaikuttaneen hyvin negatiivisesti jaksamiseensa. Tässä 

poikkeuksellisessa tilanteessa hyvinvoinnin tukemisen tärkeys korostuu. 



 

   

 

 

   

 

Tänä vuonna Covid-19 taudilta suojautuminen on otettava huomioon kaikessa Biopsin 

toiminnassa. Tapahtumia järjestetään pääasiassa etänä ja kasvokkain järjestettävissä 

tapahtumissa noudatetaan Pirkanmaalla kulloinkin voimassa olevia 

kokoontumisrajoituksia. Turvavälit huomioidaan, maskien käyttöä suositellaan 

vahvasti osallistujille ja Biopsi voi myös kustantaa osallistujille maskit ja käsidesiä. 

Myös hallituksen kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina. Yliopistolla kulloinkin 

käytössä olevista koronatoimista informoidaan jäsenistöä viikkotiedotteissa. 

Sosiaaliset suhteet ja opiskelijayhteisöön kuuluminen ovat tärkeä osa monen 

opiskelijan hyvinvointia ja näihin tulee pandemian keskelläkin kiinnittää huomiota. 

Viime vuoden hyvinvointikyselyn vastauksissa tapahtumien ja kavereiden puute olivat 

merkittävien opiskeluun vaikuttavien tekijöiden joukossa. Virkistäviä tapahtumia 

pyritään järjestämään siinä missä edellisinäkin vuosina, koronaturvallisuus 

huomioiden. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ryhmäytyminen on erityisen tärkeää, 

joten heille järjestetään joitain omia tapahtumia. Myös maisteriopiskelijat ovat 

toivoneet omia tapahtumia ja heille on sellaisia suunniteltukin. 

Monet opiskelijat kokevat yliopisto-opiskelun stressaavaksi ja asiaan vaikuttavat usein 

puutteet kurssien aikataulutuksessa, työmäärässä ja viestinnässä. Tilannetta pyritään 

parantamaan koulutuspoliittisella vaikuttamisella. Tähän kuuluvat muun muassa 

opiskelijaedustuksen varmistaminen yliopiston suunnitteluryhmissä, OPS 

palautekyselyt ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen tutkinto-ohjelman 

vastuuopettajien kanssa. 

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä tasa-arvon toteutuminen järjestössä ovat 

tärkeitä osia jäsenten hyvinvoinnin tukemista. Biopsin tapahtumat ovat häirinnästä 

vapaita ja tasa-arvoiseen tapahtumien järjestämiseen on luotu erilliset ohjeet. 

Esimerkiksi erityisruokavaliot ja alkoholittomat vaihtoehdot huomioidaan jo hyvin. 

Myös kv-opiskelijoille pyritään takaamaan mahdollisuus tapahtumiin osallistumiseen 

ja kaikki viestintä tapahtuu sekä suomeksi että englanniksi. Mahdollisesta häirinnästä 

kertominen pyritään tekemään helpoksi. Biopsin nettisivuilta löytyvää 

häirintäyhdyslomaketta on muokattu selkeämmäksi ja sen löytäminen nettisivuilta on 

tehty intuitiivisemmaksi. Lomakkeen voi täyttää myös anonyymisti. Lisäksi uusille 

jäsenille tullaan vuoden alussa kertomaan, kehen ottaa yhteyttä kiusaamis- ja 

häirintätilanteissa. 

Biopsi tiedottaa ajankohtaisista hyvinvointiin liittyvistä asioista viikkotiedotteissa. 

Vuoden lopulla tullaan myös toteuttamaan hyvinvointikysely, jolla kerätään tietoa 

jäsenistön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn tuloksista 

informoidaan Biopsin jäsenten lisäksi yliopiston henkilökuntaa ja Biopsin seuraavan 

vuoden hallitusta, jotta tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijoiden hyvinvoinnin 

parantamisessa. 

 



 

   

 

 

   

 

Kerhohuoneen viihtyvyys ja hankinnat 

Biopsi ry:n jäsenillä on käytössään Kaupin kampuksella sijaitseva kerhohuone 
(tuttavallisemmin Kerhis), jossa normaalitilanteessa voi opiskella ja myös rentoutua 
opintojen välissä. Kerhiksellä on jäsenistölle tarjolla ilmaista kahvia ja teetä, ja myös 
siellä olevasta kioskista voi ostaa pientä maksua vastaan välipaloja, herkkuja ja 
juotavaa. Myös Biopsi ry:n haalarimerkkien ostaminen onnistuu Kerhiksellä. Siellä 
järjestetään myös usein pienempiä tapahtumia, kuten peli- ja elokuvailtoja. 
Kerhohuoneen käyttäjiä löytyy jokaiselta vuosikurssilta, ja se on normaalisti myös 
kesäisin Arvon tutkimusryhmissä työskentelevien biopsilaisten ahkerassa käytössä. 

Kerhohuoneen siisteydestä ja erilaisista hankinnoista, kuten kahvivarastoista ja 
kioskin antimista vastaa/vastaavat Kerhohuone- ja hankintavastaava(t). Tähän 
(Näihin) tehtävään ei kuitenkaan ole vielä löydetty ketään, joten etsintä jatkuu. 
Pandemian aikana kerhohuone on suljettuna yliopiston linjauksen mukaan (ainakin 
31.7.2021 asti). Mikäli koronatilanne syksyllä antaa myöden, avataan kerhohuone taas 
normaalisti. 

Biopsi tukee Reilua Kauppaa toiminnallaan, joten yrityskahveilla ja vuosijuhlilla 
tarjotaan Reilun Kaupan kahvia.  

 

Kansainväliset asiat 

Koska Biopsi ei ole saanut rekrytoitua itselleen kansainvälisyysvastaavaa, pyritään 
kansainvälisyyteen panostamaan huomattavasti enemmän muilla osa-alueilla 
toimihenkilön puutteen kompensoimiseksi. Biopsi yrittää vielä rekrytoida tehtävään 
toimihenkilöä. Kansainvälisyyteen panostetaan erityisesti mm. viestinnässä ja 
tapahtumissa sekä vuosijuhlilla. 
 

Alumnitoiminta 

20-vuotisen taipaleensa kunniaksi Biopsi ry alkaa elvyttää omaa alumnitoimintaansa. 
Toiminta aloitetaan keräämällä alumnien tietoja ylös rekisteriin nettisivuille luotavan 
alumnilomakkeen kautta. Heille on tarkoitus alkaa tiedottamaan Biopsi ry:n 
tarjoamista tapahtumista ja toiminnasta alumneille erityisen alumnikirjeen muodossa, 
joka lähetetään erillisen sähköpostilistan avulla. Alumneille tiedottamisessa käytetään 
myös sosiaalisia medioita, kuten Facebookia.  

Alumneille luodaan ainakin kiintiöt erilaisiin tapahtumiin, kuten vuosijuhlille ja jos 
rekisteristä saadaan kerättyä tarpeeksi kattava syyskuuhun mennessä, voidaan heille 
mahdollisesti järjestää oma tapahtuma (kuten saunailta) jo tämän toimikauden 
aikana. Biopsi ry:lle on myös tarkoitus valita vuosijuhlilla ensimmäistä kertaa vuoden 
alumni, joka valitaan esim. muiden alumnien antamien äänten avulla. Jo 



 

   

 

 

   

 

valmistuneilta biopsilaisilta on tarkoitus alkaa keräämään uratarinoita (alumnitarinat), 
joissa kerrotaan heidän työllistymisestään. Nämä tarinat on tarkoitus laittaa esille 
nettisivuille luotavaan alumnipankkiin, josta sekä nykyiset opiskelijat, että 
mahdollisesti alalle pyrkivät saisivat tietoa työllistymisestä. Tarinat käännetään myös 
englanniksi, jotta myös vaihto-opiskelijat saisivat jonkinlaisen käsityksen 
bioteknologian alan työllistymismahdollisuuksista Suomessa. Seuraavaan hallituksen 
alumnitoimintaa varten luodaan erillinen alumnivastaavan pesti, jotta toiminta ei 
katkea. 
 

Viestintä 

Viestinnän tavoitteena on välittää Biopsin jäsenistölle opiskelijoiden arkeen liittyvistä 
asioista, kuten tapahtumista ja koronarajoituksista. Viestintä tapahtuu sekä 
viikkotiedotteen että yksittäisten koottujen infosähköpostien välityksellä. Kaikki 
informaatio välitetään jäsenistölle sekä suomeksi että englanniksi, jotta viestintä on 
tasa-arvoista myös vaihto-opiskelijoidemme osalta.   

Viikkotiedote on jaettu vastaavuuksien mukaan osioihin, kuten tapahtumat, joita eri 
vastaavat täydentävät viikoittain sekä suomeksi että englanniksi. Viikkotiedotteen 
ulkoasun tavoitteena on edustaa Biopsia sen violetin värimaailman kautta.  

Viestinnässä hyödynnetään myös Biopsin nettisivuja sekä sosiaalista mediaa, kuten 
Facebookia ja Instagramia. Näitä varten on valittu nettisivuvastaava ja somevastaava. 
Myös näissä kanavissa on huomioitu vaihto-opiskelijat, sillä viestintä tapahtuu 
suomeksi ja englanniksi. Somevastaava ja tapahtumavastaavat tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta tarpeellinen tapahtumiin liittyvät informaatio saavuttaa kaikki 
jäsenemme mahdollisimman hyvin.  

 

Loimu 
Biopsi jatkaa vuonna 2021 yhteistyötään Loimun ja tämän Tampereen 
paikallisyhdistyksen LATTE:n (Loimun akateemiset Tampereella) kanssa. Loimu 
sponsoroi Biopsin excursioita ja haalareiden hankintaa sekä tarjoaa 
työelämäkoulutusta. Vastaavasti Biopsi tiedottaa jäsenistölleen Loimun tapahtumista 
ja uutisista, esimerkiksi leffailloista, excursioista ja koulutuksista. 

Biopsilaisen näkökulmasta Loimulla on edelleen merkittävä rooli 
työelämätiedonlähteenä ja eräänlaisena tieteenalakohtaisena ura- ja 
rekrytointipalveluyksikkönä. Loimu on myös mukana tukemassa Biopsin jäsenien 
verkostoitumista Loimun eri alojen opiskelijoiden kanssa niin Tampereella kuin 
valtakunnallisestikin. 

Biopsin LATTE:n ja Loimun yhteyshenkilönä toimii Lotta Hiihtola. Tämän lisäksi Loimun 
Tampereen kampuspromoottorina toimii Biopsin jäsen Rosa Karvonen ja LATTE:n 



 

   

 

 

   

 

hallituksessa on mukana Biopsin jäseninä Miina Vulli (Puheenjohtaja), Mimosa 
Peltokangas, Satu Jäntti ja Lotta Hiihtola. 

 

Ympäristö 
Ympäristövastaava huolehtii, että ainejärjestön toiminnassa huomioidaan ekologinen 
ja ympäristöystävällinen näkökulma. Tapahtumissa ja hankinnoissa suositaan 
ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä vaihtoehtoja. Kerhohuoneella käytetään 
kestomukeja, jotta ylimääräisen jätteen määrä pysyy vähäisenä. Kierrätykseen 
kiinnitetään edelleen huomiota tapahtumissa sekä kerhohuoneella kampuksen 
mahdollisuuksien mukaisesti. Ympäristövastaava pyrkii aktiivisesti edistämään 
ainejärjestön toimintaa ympäristöasioiden eteen ja täten Biopsille päivitetään 
ajantasaiset ympäristötavoitteet nettisivuille. Ympäristöasiat pyritään tuomaan 
näkyviksi jäsenistölle hyödyntäen esimerkiksi sosiaalista mediaa. Kansainvälisyys 
huomioidaan tiedottamalla ympäristöasioista myös englanniksi sekä kerhohuoneella 
että sosiaalisessa mediassa. 

 

Tapahtumat 

Pyrimme ainejärjestömme tapahtumissa viihtyvyyteen, poikkitieteellisyyteen, tasa-
arvoisuuteen sekä kansainvälisyyteen. Tapahtumia on järjestetty poikkitieteellisesti, 
esimerkiksi Keskustan, Hervannan ja Kaupin kampuksien sekä Tampereen 
Ammattikorkeakoulun ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa. Tavoitteenamme on jatkaa 
samoin tavoin poikkeustilanteesta huolimatta, mahdollistaaksemme 
verkostoitumisen myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.  

Biopsi ry järjestää sekä omatoimisesti että yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa 
myös alkoholittomia- ja liikuntatapahtumia, kuten Biopsin etäpeli-ilta ja talvirieha. 
Ainejärjestömme on mukana auttamassa Bioneria poikkitieteellisten NamiApprojen 
järjestämisessä. Lisäksi loppuvuonna Iltakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävät 
Poikkitieteelliset Lavatanssibileet tarjoavat loistavan mahdollisuuden 
verkostoitumiselle koko korkeakouluyhteisön kesken.  

Tapahtumissamme noudatetaan Biopsin tasa-arvovastaavan laatimia ohjeita tasa-
arvoiseen tapahtumien järjestämiseen, varmistaaksemme sen, että osallistujat 
viihtyvät ja kukaan ei joudu kiusaaminen ja syrjinnän kohteeksi. Myös vaihto-
opiskelijat on huomioitu tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumista viestiminen ja 
osallistumiseen liittyvät lomakkeet tarjotaan aina sekä suomeksi että englanniksi, jotta 
osallistuminen on kaikille mahdollista.  

Järjestäminen tapahtuu kahden Biopsi ry:n hallituksessa olevan tapahtumavastaavan 
ja tapahtumatiimin voimin. Tapahtumatiimiin kuuluu vuonna 2021 kuusi henkilöä. 
Lisäksi Biopsi ry:n hallitus sekä sen ulkopuoliset toimihenkilöt ovat mukana 



 

   

 

 

   

 

järjestämisessä, jotta yhä useammat vahvuusalueet pääsevät etuoikeuksiinsa 
hyödyttämään koko ainejärjestöä. Esimerkiksi urheilutapahtumista vastaa 
liikuntavastaava sekä excursioista excursio-vastaava. 

Seuraamme jatkuvasti THL:n suosituksia ja ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen 
sekä otamme osallistujien turvallisuuden huomioon jokaisessa tapahtumassamme. 
Huomioimme tämän tapahtumakalenterissa siten, että olemme laatineet korvaavia 
tapahtumia koko vuoden ajalle. Pyrimme kuitenkin pitämään tapahtumat 
poikkitieteellisinä tilanteen sallimalla tavalla.  

 

20-v vuosijuhlat 

Ainejärjestömme täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja sen kunniaksi on tarkoituksena 
juhlistaa ainejärjestömme pitkää taivalta isommilla vuosijuhlilla. Tapahtumaa on 
suunniteltu marraskuun lopulle ja toivon mukaan maailman tilanne olisi hellittänyt 
loppu vuoteen mennessä sen verran, että päästään juhlistamaan 20-vuotiasta Biopsia 
paikan päällä. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, tapahtuma toteutetaan samaan 
tyyliin, kuin viime vuoden vuosijuhlat, eli etätapahtumana pienissä ryhmissä 
videoyhteyden välityksellä. 

Tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä vuosijuhlien yhteydessä toisen Tampereen 
yliopiston ainejärjestön, Reettorit ry, kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on saada 
apukäsiä juhlien toteuttamiseen, joka taas tarjoaa molemmille ainejärjestöille tukea 
ja apua järjestelyyn sekä rakentaa tiiviimpää yhteistyötä ainejärjestöjemme välille.  

Pyöreät vuosijuhlat ovat myös tärkeät sosiaalistumisen ja poikkitieteellisyyden osalta, 
koska tapahtumaan kutsutaan sisarainejärjestöjämme sekä ainejärjestöjä, joiden 
kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja toivomme tulevaisuudessa myös toimia 
yhdessä. Isommat vuosijuhlat ovat myös tärkeä alumnitoiminnan kannalta. 

Kansainvälisyys on otettu juhlissa huomioon myös. Kaikki kutsut ja informaatio 
lähetetään sekä suomeksi että englanniksi ja itse juhlassa puheet ja esitykset pyritään 
joko pitämään englanniksi tai tarjotaan käännösmahdollisuus esimerkiksi 
käsiohjelmassa. 

 

Liikunta  

Liikunta- ja hyvinvointitapahtumien järjestäminen painottuu etenkin loppuvuoteen, 

mikäli pandemiatilanne sen sallii. Pääpaino tänä vuonna on jäsenistön 

kannustamisessa omatoimiseen liikuntaan esimerkiksi erilaisten somepostausten 

avulla. Liikuntavastaava tekee yhteistyötä sekä tapahtumatiimin että somevastaavan 

kanssa koskien erilaisia tapahtumia tai lajikokeiluja. Tavoitteena on tarjota jäsenistölle 

mahdollisuus tutustua erilaisiin liikuntalajeihin sekä parantaa yleistä hyvinvointia. 



 

   

 

 

   

 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lajikokeiluja ulkotiloissa. Ulkolajikokeiluihin 

kuuluvat esimerkiksi pesäpallo ja retkiluistelu. Sisätapahtumien järjestämisen ollessa 

mahdollista, tarkoitus olisi mahdollistaa tutustuminen erilaisiin lajeihin laidasta 

laitaan. Mahdollisia lajikokeiluja sisätiloissa olisivat esimerkiksi tanssitunti ja 

sulkapallo. Lajikokeilut voivat olla joko maksullisia tai maksuttomia lajista riippuen.  

 

Excursiot 

Syksylle 2021 on suunnitteilla kotimaanexcursio Pääkaupunkiseudulle ja sen 

lähettyville. Excursion pituudeksi on suunniteltu kahta päivää ja se pyritään 

toteuttamaan yhdessä Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden 

kanssa. Mahdollisia vierailukohteiksi suunniteltuja yrityksiä ovat muun muassa 

Thermo Fisher, Herantis Pharma ja Blueprint Genetics Oy. Yritysvierailujen lisäksi 

aiotaan järjestää oheistoimintaa bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kanssa, 

kuten esimerkiksi sitsit. Kohdeyritykset pyritään mahdollisuuksien mukaan 

valitsemaan niin, että esittelyt saadaan myös tarvittaessa englanniksi, jotta myös 

vaihto-opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua ekskursiolle. 

Syksyllä on tarkoitus järjestää myös pienempi päiväexcursio vuosijuhlaviikon 

yhteydessä, joka suuntautuu Tampereen ja mahdollisesti sen lähiseudun yrityksiin. 

Mahdollisia yrityksiä olisivat esimerkiksi Modulight ja Fimlab.  

Tänä vuonna on myös tarkoitus aloittaa yksityiskohtaisempi ulkomaanexcursion 

suunnittelu, joka mahdollisesti päästäisiin toteuttamaan keväällä 2022. Excursion 

kohteeksi on suunniteltu Tukholmaa, jossa on paljon alaamme läheisesti liittyvää 

yritystoimintaa. Mahdollisia yritysvierailun kohteita ovat muun muassa Dimyd 

Medical Ab, Celluminova ja TCER AB. Lisäksi yritetään mahdollisesti saada kontaktia 

paikalliseen alaamme liittyvään opiskelijatoimintaan ja Karoliiniseen instituuttiin, 

joidenka avulla voitaisiin saada hieman enemmän tietoa esimerkiksi työskentelystä 

kohdemaassa. Excursiolle on lähtökohtaisesti tarkoitus ottaa ensin maisterivaiheen ja 

kolmannen vuosikurssin opiskelijoita ja sitten nuorempia, mikäli paikkoja jää yli. 

 

Tapahtumakalenteri vuodelle 2021 

Biopsin itse järjestämät tapahtumat on lihavoitu violetilla, ja yhteistyökumppanit 
suluissa. 

Tammikuu 
● RekryLAB, yritystapahtuma (Hiukkanen, MIK, YKI, Bioner ja Skilta) 

Helmikuu 
● Biopsiskaba 
● Fuksien kämppäappro 
● Talvirieha 



 

   

 

 

   

 

Maaliskuu 
● Biopsin etäpeli-ilta 
● Kaupin ainejärjestöjen miitti (TLK, Salus ja Bioner) 
● Ryömijäiset, fuksivuoden kohokohta, jossa paljastetaan vuoden Superfuksi 
● Bioner vs. Biopsi etäbeerpong -turnaus (Bioner) 
● Talvirieha 

Huhtikuu 
● Vappukalenterin kokoaminen 

● Biopsiskaba - Wappu edition 
● Wappusitsit (Cortex ja Reettorit) 
● Biopsin Wappupiknik  
● Amazing Race (Spatikka) 

Toukokuu 
● Biopsin Euroviisuraati 

Kesäkuu, heinäkuu 
● Uimareissu 

Elokuu (Fuksit saapuvat) 
● Biopsi Goes Mökki, jäsenille suunnattu lukuvuoden aloitus yhteisellä mökillä 
● Fuksien orientointi 
● Fukseille kaikenlaista tapahtumaa, rajoitusten mukaan esim. piknik, ulkopelejä 

muiden ainejärjestöjen kanssa, etä speed dating 

Syyskuu 
● Fuksitapahtumia, rajoitusten mukaan esim. sitsit, saunailta, peli-ilta, fuksiaiset 
● KV-tapahtumia, suunnattu erityisesti KV-opiskelijoille 
● Namiapprot, Biopsi auttaa Bioneria 

● Fuksisuunnistus, Biopsilla mahdollinen rasti 
● Maisterien ilta, rajoitusten mukaan joko etänä tai livenä 

Lokakuu 
● Hämeenkadun Appro 

● Kauppisitsit (TLK, Salus) 

● Kämppäappro, kierretään biopsilaisten asuntoja 
● Biosauna (Bioner) 
● Mahdollinen ekskursio Pääkaupunkiseudulle (Inkubio) 
● Ympäristöaiheinen hyväntekeväisyystapahtuma 

Marraskuu 
● 20-vuotis Vuosijuhlat 
● Poikkitieteelliset lavatanssibileet (Iltakoulu), koko Tampereen 

korkeakouluyhteisölle, rajoitusten salliessa 
● 3 x 2 = 6, pubirundi, rajoitusten salliessa 
● Vaihtoehtoisesti etätapahtumana esim. etäkokkausilta, drinksuilta ja peli-ilta 

● Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeily 

Joulukuu 
● Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut 
● Glögi-ilta, rajoitusten mukaan joko etänä tai livenä 

 

Tuutorointi 



 

   

 

 

   

 

Tuutorivastaavina lukuvuodella 2021–2022 toimii yksi hallituksen virallinen jäsen ja 
yksi varajäsen. Tuutorihaku suoritettiin tänäkin vuonna TREY:n lomakkeen kautta ja 
valituksi tuli kahdeksan (8) tuutoria sekä yksi (1) maisterituutori. Tuutoroinnin 
tavoitteena on saada uudet opiskelijat integroitua sekä koko yliopistoyhteisöön että 
ainejärjestöömme, ja avustaa heitä opintojen aloituksessa. Tuutoroinnin on myös 
tarkoitus tarjota tukea ja yhteisöllisyyttä aloittaville opiskelijoille.  

Tuutorien kanssa on tarkoitus tavata kevään mittaan useamman kerran, rajoitusten 
mukaan joko fyysisesti tai luultavimmin etäyhteydellä. Tarkoituksena on kevään ja 
kesän mittaan muodostaa uusien opiskelijoiden käyttöön tulevia fuksipasseja, 
tuutoriläystäkkeitä, orientaatioviikkojen aikatauluja sekä aloittaa syksyn suurimpien 
tapahtumien suunnittelua. Tapahtumien suunnittelussa otetaan hyvin huomioon 
muuttuvat rajoitukset ja pyritään ideoimaan yhdessä mahdollisia korvaavia 
tapahtumia perinteisille lähitapahtumille, joihin jokaisen uuden aloittavan opiskelijan 
olisi matala kynnys osallistua. Tuutoreiden kesken jaetaan vastuualueet tasaisesti ja 
huolehditaan siitä, että kaikki tehtävät tulevat 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. Uudet opiskelijat tullaan myös jakamaan 
pienempiin tutorryhmiin, joille muodostetaan omat keskusteluryhmät WhatsAppiin 
syksyn alussa.  

Juuri ennen kuin fuksit saapuvat, järjestetään tuutoreille vielä tapaaminen, jotta kaikki 
ovat 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, jos se vain on rajoitusten 
puitteissa mahdollista. Tämän jälkeen järjestetään ryhmäyttävää toimintaa, kuten 
keilailua ja ruokailuja yhdessä. Näiden tapahtumientavoitteena on ryhmäyttää fuksit 
ja saada heidät osaksi yliopistomaailmaa. Vaihtoehtoisia etätapahtumia ovat mm. 
kokkailuillat, yhteiset elokuvaillat sekä tietovisan kaltaiset etätapahtumat. Myös 
omissa tutorryhmissä voidaan rajoitusten sen mahdollistaessa nähdä fyysisesti, 
esimerkiksi piknikin tai muun ulkotekemisen merkeissä. Orientointiviikon 
tapahtumissa huomioidaan myös se, että fukseilla opiskelu alkaa jo orientointiviikolla, 
joten pyritään siihen, että tapahtumat eivät häiritse opiskelun rytmiä.  

Syksyn aikana järjestettäviä tapahtumia, jos vain mahdollista, ovat mm. saunaillat, 
peli-illat, etkot, liikuntatapahtumat, kämppäapprot, fuksisitsit ja fuksiaiset. 
Tuutorointi jatkuu keväällä mm. fuksivuoden huipentuman, ryömijäisten tapahtuman 
välityksellä. Fukseille lähetetään loka-marraskuussa anonyymi palautelomake, jonka 
perusteella kehitetään tuutorointia. 

 



 

   

 

 

   

 

Nettisivut ja blogi 

Viime vuonna julkaistuja Biopsi ry:n uusia nettisivuja on tänä vuonna tarkoitus 

kehittää entisestään. Nettisivujen webhotellipaketti päivitetään, jotta nettisivuille 

saataisiin lisää tehoja ja samalla vanhojen nettisivujen verkkotunnuksen sopimus 

irtisanotaan. Jo viime vuonna aloitettua toimintaa, kuten tenttiarkiston ylläpitoa ja 

hallitusten kokousten pöytäkirjojen lisäämistä nettisivuille jatketaan. Lisäksi 

nettisivuilla olevia palautepohjia on tarkoitus kohdentaa paremmin (esimerkiksi 

luomalla erillinen häirintälomake).  

Nettisivuille luodaan ns. galleriaosio, josta löytyy tietoa edellisten hallitusten 

kokoonpanoista, ainejärjestön edellisiä logoja ja kuvia vuosien varrelta. Myös alumnit 

saavat nettisivuille oman osionsa, josta löytyy lomake alumniksi liittymistä varten ja 

tietoa Biopsi ry:n tulevasta alumnitoiminnasta. Alumnitoiminnan seurauksena 

saatavia alumnien työllistymistarinoita yms. lisätään myös nettisivuille, jotta 

esimerkiksi alalle mahdollisesti hakevat saisivat konkreettista tietoa mahdollisista 

työllistymismahdollisuuksista. Nettisivuille on lisäksi tarkoitus tehdä sivu, jolla 

kerrotaan tarkemmin järjestön ympäristöasioista ja tavoitteista. Sivujen 

englanninkielisyyttä lisätään, jotta vaihto-opiskelijat saisivat niistä ja muutenkin 

toiminnastamme enemmän irti. 

Vuonna 2021 Biopsi ry pyrkii kehittämään ja aktivoimaan blogitoimintaansa useiden 

säännöllisten päivitysten avulla. Blogin tarkoitus on tuoda ainejärjestötoimintaa esille, 

niin jäsenistölle kuin jäsenistön ulkopuolisillekin, kirjoituksilla ainejärjestön 

toiminnasta, tapahtumista ja muista opiskelijaelämän seikoista. Blogi toimii myös 

kanavana ammattiliitto Loimu ry:lle, jonka tuottamia päivityksiä julkaistaan blogissa 

noin viisi kappaletta vuodessa. Niiden tarkoituksena on tiedottaa opiskelijoita 

ammattiliiton toiminnasta, ja siihen liitetyistä eduista, jo ennen valmistumista. 

 

Varainhankinta 

Varainhankintatiimit 

Haalaritiimi  

Haalaritiimi alkaa keväällä yhteistyössä yritystiimin kanssa suunnittelemaan 
seuraavan vuoden haalarien sponsoripaikkoja. Yritystiimin kanssa sovitamme 
haalareihin sponsorit, joiden kanssa ylläpidämme ja aloitamme laajempaa yhteistyötä. 
Haalaritiimi täydentää haalareita yksittäisillä sponsoreilla. Tavoitteena on saada 
haalarit hankittua lukuvuoden 2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoille syksyyn 
mennessä. Pyrimme loppukevääseen mennessä päättämään yritykset, joille tarjotaan 
sponsoripaikkoja ja kesän loppuun mennessä saamaan sopimukset valmiiksi. Tilaus 
tehdään alkusyksystä haalaritiimin uusien jäsenten kanssa, jotta he pääsevät mukaan 



 

   

 

 

   

 

omien haalareidensa suunnitteluun. Ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka tulevat 
mukaan haalaritiimiin, perehdytetään jatkamaan tiimin toimintaa seuraavalle 
vuodelle. 

 

Yritystiimi 

Yritystiimi käsittää Biopsi ry:n yrityssuhdevastaavan ja viisi yritystoimihenkilöä. 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 yksi yritystiimin jäsen on myös haalaritiimin 
vetäjä, minkä avulla 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 

 

Kahvitukset 

Biopsi ry järjestää seminaarikahvituksia Kaupin kampuksella, ja toiminta jatkuu 
tilanteen salliessa. Kahvituksista saaduilla tuloilla järjestetään tapahtumia jäsenistölle, 
madalletaan tapahtumien osallistumismaksuja sekä toteutetaan mahdollisesti yksi tai 
useampi ekskursio.  

 

Yrityssuhteet 

Yrityssuhteiden hoitamisessa ainejärjestöämme edustaa yritystiimi. Yritystiimi 
koostuu Biopsi ry:n yrityssuhdevastaavasta sekä viidestä yritystoimihenkilöstä. 
Hallituskaudella 2021 yritystiimin tavoitteena on syventää Biopsi ry:n sekä alan 
yritysten välistä yhteistyötä tuomalla yrityksiä yhä enemmän opiskelijoidemme 
tietoon muun muassa järjestämiemme tapahtumien muodossa (Yritysetäkahvit, 
Biosauna, RekryLab, excursiot yrityksiin yhteistyössä excursio-vastaavamme kanssa), 
sekä tuomalla uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille meidän puoleltamme, 
esimerkiksi mahdollisuudella tukea nettisivuprojektiamme ja vuosijuhliamme, ja 
samalla saada näkyvyyttä opiskelijoidemme keskuudessa. Samalla jatkamme myös 
alamme yritysten kartoittamista, sekä laajennamme edellisten vuosien yritystiimien 
keräämää tietokantaa potentiaalisista yhteistyökumppaneista. 

 

Yritysetäkahvit 



 

   

 

 

   

 

Yritysetäkahvit, aiemmin yritysaamukahvit, on tapahtuma, jossa tarkoituksena on 
esitellä bioalan yrityksien toimesta heidän toimintaansa, sekä kertoa 
työllistymismahdollisuuksista heidän yrityksissään harjoittelumahdollisuuksien ohella. 
Koronapandemian myötä tapahtuma on järjestetty viime hallituskaudelta lähtien 
etänä, mikä takaa rajoittamattoman osallistujamäärän ja toisaalta myös yritysten 
tavoitettavuuden kauempaakin. Yritysetäkahveille on kutsuttu myös Bioner ry:n ja 
Pollex ry:n opiskelijoita, ja tätä toimintamallia jatketaan edelleen. Tavoitteena on 
järjestää vähintään yhdet yritysetäkahvit sekä keväällä 2021 että syksyllä 2021, mutta 
tilanteen salliessa pyritään tapahtuma järjestämään useamminkin, mikäli yrityksiä 
saadaan mukaan tapahtumaan ja tapahtuma herättää opiskelijoiden keskuudessa 
mielenkiintoa. Tavoitteena on myös yhdistää yritysetäkahveihin kansainvälisyyttä ja 
excursio-henkeä etäaikana pyytämällä yritysten ulkomaisten toimien esittelyä ja 
tuomaan siten myös uutta näkökulmaa ja kiinnostusta tapahtumaan. 

 

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. Yritysetäkahvien lisäksi Biosauna toisi 
poikkitieteellisyyttä ja yhä laajempaa näkemystä ainejärjestömme toimintaan ja sen 
jäseniin. Biosaunan järjestämisestä ei ole ollut vielä suunnitelmaa koronatilanteen 
aiheuttaman epävarmuuden vuoksi, mutta tilanteen salliessa on toivottavaa järjestää 
tapahtuma esimerkiksi syksyllä 2021. 

 

RekryLAB 

RekryLAB on rekrytointitapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Hiukkasen, 
Bionerin, MIKin, YKIn ja Skillan kanssa. Tapahtuma järjestetään alustavasti 19.1.2022, 
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. 


