
 

Paljon onnea Fuksi 2021! 
 

Oikein suuret onnittelut saamastasi opiskelupaikasta ja tervetuloa bioteknologian kiehtovaan ja jännittävään 

maailmaan! Tämä läystäke on tehty juuri teitä uusia opiskelijoita varten, jotta pääsette heti tutustumaan 

meihin tuutoreihin. Sen lisäksi olemme listanneet tärkeää ja hyödyllistä tietoa alkava opintoja ja uutta 

elämäntilannetta ajatellen. 

Me tuutorit olemme täällä teitä varten. Opastamme teitä pääsemään opintojen alkuun, ja olemme teidän 

tukenne ja turvanne. Autamme parhaamme mukaan kaikissa mieltä painavissa asioissa, ja meidän 

avullamme pääsette takuulla jyvälle yliopistoelämästä. Älä siis epäröi olla meihin yhteydessä ennen 

opiskelujen alkua tai sen jälkeen! 

Facebookiin on tehty meille yhteinen ryhmä, ”Biopsin fuksit & tuutorit 2021-2022”, joten kipaisepa 

liittymässä sinne!  Sen avulla pääsette jo etukäteen tutustumaan uusiin opiskelijatovereihinne. Ryhmässä 

myös kokoamme ennen varsinaisten opintojen alkua WhatsApp-ryhmän helpompaa kommunikointia varten. 

Facebook-ryhmä on tarkoitettu sekä kandi- että maisterivaiheen fukseille, mutta WhatsApp-ryhmät ovat 

erikseen. Facebook-sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista ja se on WhatsAppin 

ohella oiva keskustelupalsta mieltä askarruttaville asioille. Jos et kuitenkaan käytä Facebookia, mutta haluat 

pysyä ajan tasalla, laita viestiä numeroon 0503038788 niin lisätään sinut WhatsApp-ryhmään! 

 

 

  



Yleistä 

 

Asuminen 
Asuntomarkkinat käyvät kuumimmillaan kesän lopulla/alkusyksystä, joten hakekaa asuntoa heti 

opiskelupaikan saatuanne. Tampereen opiskelija-asuntoja löytää TOASilta ja POASilta, joten niille kannattaa 

ehdottomasti laittaa hakemus menemään välittömästi. POAS:lla asunnot jaetaan tarveharkinnan mukaan, 

mutta TOAS:lla asuntoihin jonotetaan (eli jos teet hakemuksen huomenna etkä tänään, niin saatat olla 

jonossa vaikka 50 sijaa alempana, siksi kannattaakin kipin kapin mennä laittamaan sinne edes jonkinlainen 

hakemus! Hakemusta voi muokata myöhemmin mieleisekseen). Yksityisiltäkin markkinoilta voi vilkaista 

asuntoja, esimerkiksi osoitteista Oikotie tai Vuokraovi.com. 

Tampereelta löytyy niin opiskelija- kuin yksityisiä asuntoja eri puolelta kaupunkia. Kaupin kampus tulee 

olemaan pääasiallinen opiskelupaikka, mutta osa opinnoista tapahtuu Hervannan kampuksella. Asuntoja voi 

metsästää näiden kampuksien lähistöiltä, ja esimerkiksi tuutoreita asustaa niin keskustassa, Kalevassa, 

Ristinarkussa kuin Hervannassakin.  

 

Liikkuminen 
Tampereella liikkuminen on todella helppoa! Täältä löytyy hyvät kävely- ja pyöräilyreitit niin keskustan 

kupeesta, kuin vähän kauempaakin. Bussiyhteydet sekä uudet ratikkalinjat palvelevat lähes joka puolella 

Tamperetta. Suosittelemme hankkimaan Tampereen bussikortin netistä osoitteesta 

joukkoliikenne.tampere.fi tai keskustan myyntipisteeltä (Palvelupiste Frenckell – varaudu jonoihin).  

Bussikorttia tulet tarvitsemaan etenkin liikkuessasi Arvon ja Hervannan kampuksen väliä kesken 

koulupäivän. Tampereen kaupunkiliikenteen eli TKL:n Repa Reittiopas (https://reittiopas.tampere.fi) ja 

Nysse sovellus ovat erinomaisia työkaluja bussireittien selvittämiseen! 

Uutena liikkumisen muotona aloittaa syksyllä 9.8. Tampereen ratikka, jota täällä on jo kovasti odoteltu! 

Uudet ratikka- ja bussilinjat vahvistuvat kesän mittaan, mutta ainakin raitiolinja 1 ajaa Sorin aukio (keskusta) 

- Kaupin kampus ja linja 3 Hervanta - Pyynikintori -reittiä. Ratikassa toimivat samat maksuvälineet lippuihin 

kuin busseissa, joten bussikortti kannattaa tämänkin vuoksi hankkia. Sekä busseihin että ratikkaan tulee 

syksyyn 2021 mennessä lähimaksumahdollisuus lipunlukulaitteen yhteyteen, joten myös pankkikortilla voi 

maksaa kertamaksuja.  Ajankohtaiset tiedot eri reittivaihtoehdoista ja kulkemisesta Tampereella voi etsiä 

esimerkiksi osoitteesta nysse.fi. 

 

Biopsi Ry 
Biopsi Ry on Tampereen yliopiston Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö, eli juuri teidän uusi 

järjestönne! Biopsin tärkein tehtävä on ajaa meidän bioteknologian opiskelijoiden etuja ja oikeuksia, sekä 

järjestää vuoden mittaan jäsenistölleen erilaisia tapahtumia. Tulet varmasti olemaan paljon mukana 

ainejärjestötoiminnassa ja viralliseksi jäseneksi liittyminen tulee ajankohtaiseksi ensimmäisten viikkojen 

aikana. Rakkaan ainejärjestömme toimintaa voi seurata Instagramissa (@biopsiry), Facebookissa (Biopsi ry) 

ja nettisivuillamme https://biopsi.fi/. Nettisivuilta löytyy myös jäseneksi liittyminen -lomake, mutta se 

kannattaa täyttää vasta 1.8. jälkeen - näin vuosimaksua ei tule maksettua kahteen kertaan! 

 

TREY 
TREY on vuonna 2019 perustettu Tampereen yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen 

yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu. TREYllä on jäseniä yhteensä noin 18 000, jotka opiskelevat 

Tampereella, Turussa, Porissa ja Seinäjoella. Me kaikki muodostamme ylioppilaskunnan – TREYn. 

Ylioppilaskunnan organisaatiossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön keskuudesta joka toinen vuosi 

vaaleilla valittava edustajisto. Edustajisto nimeää hallituksen, joka käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. 



Päivittäisten palvelutoimintojen sekä pitkäaikaisen vaikuttamistyön toteuttamiseksi ylioppilaskunnassa 

työskentelee joukko asiantuntijoita ja toimistohenkilökuntaa. 

Tältä nettisivulta löytyy oikein hyödyllistä tietoa: https://trey.fi/jasenelle ! 

 

Ohjeita ennen opiskelun alkua  

 

1. Ota opiskelupaikka vastaan esim. Opintopolku.fi:ssä  

2. Aktivoi yliopiston tuni-tunnukset sekä sähköposti osoitteesta https://id.tuni.fi. 

3. Hae Tampereelta asuntoa ja täytä Kelan opintotukihakemus  

4. Hanki TREYn opiskelijakortti (ohjeet ja tilauslomake löytyy seuraavan linkin takaa: 

https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra). Kortilla saa Tampereella 

paljon etuja ja se toimii kulkukorttina yliopiston tiloissa.  

5. Liity ”Biopsin fuksit ja tuutorit 2021-2022” -Facebook -ja Whatsapp-ryhmiin! 

 

Opiskelu  

 

Kaupin kampus ja Arvo  
Kaupin kampus sijaitsee aivan Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYS:in kupeessa ja meidän 

opiskelurakennustamme kutsutaan Arvoksi. Arvolla opiskelevat Tampereen yliopiston puolelta 

bioteknologian ja biolääketieteen sekä lääketieteen ja terveystieteen opiskelijat, jotka muodostavat 

lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET). Kiinteistöä on laajennettu vuonna 2016, joten 

pääsemme nauttimaan uusista opiskelutiloista ja labroista. Lisäksi Arvolta löytyy kirjasto sekä 

opiskelijaravintola. 

Arvon osoite on Arvo Ylpön katu 34 ja sinne pääsee helposti keskustasta busseilla 1, 8, 28 ja 90 

(Perhetukikeskuksen pysäkki). Hervannasta pääsee bussilla 38 (TAYS Arvo) sekä vaihtaen ratikkalinjoja 3 ja 

1. Parhaat reitit bussilla kulkemiseen voi katsoa Repa Reittioppaasta.   

 

Varaslähtöpiknik 
Tuutorit järjestävät 22.8.2021 kello 15 alkaen, eli sunnuntaina päivää ennen koulun alkua, piknikin 

Sorsapuistossa. Tapahtuma on erittäin rento ja tarkoituksena onkin vain päästä vähän etukäteen 

tutustumaan toisiin fukseihin ja tuutoreihin. Piknik on myös oivallinen tilaisuus kysellä tuutoreilta mieltä 

askarruttavia kysymyksiä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle! Tarkempi sijainti ilmoitetaan 

WhatsAppissa ja porukan tunnistaa violettihaalarisista tuutoreista. Huonon sään sattuessa pyrimme 

järjestämään hengailun jossain muualla. 

 

Ensimmäinen päivä  
Kandidaatin tutkinnossa aloittavilla yliopistotaipale alkaa virallisesti maanantaina 23.8.2021 klo 13:00 Arvo-

rakennuksen pääaulassa.  

Maisterin tutkinnossa aloittavilla opiskelutaipale alkaa virallisesti tiistaina 24.8.2021 klo 12:00, myös Arvo-

rakennuksen pääaulassa.  



Violettihaalarisia tuutoreita on odottamassa teitä rakennuksen ulkopuolella, ja he ohjaavat teidät oikeaan 

paikkaan ensimmäisenä päivänä. 

 

Ensimmäiset viikot/Orientaatioviikot 
Ensimmäisille viikoille tuutorit ovat porukalla suunnitelleet useita eri tapahtumia, joten kannattaa varata 

aikaa runsaalle ja monipuoliselle ohjelmalle. Luvassa on muun muassa Tampere-kierrosta, ulkopelejä sekä 

hengailua ja tutustumista erilaisten illanviettojen merkeissä. Tuutorien järjestämien orientointipäivien 

aikana kierretään yhdessä Kaupin kampuksen lisäksi myös Tampereen yliopiston keskustan ja Hervannan 

kampus, jotta paikat tulevat varmasti tutuksi.  

Alustava ensimmäisen viikon aikataulu löytyy tämän läystäkkeen lopusta. Tulevien viikkojen aktiivisesti 

päivittyvä aikataulu tullaan jakamaan teille opintojen alettua.  

Ensimmäisen opiskeluviikon aikana on pakollisia orientoivia opintoja (BTK0003 Orientoivat opinnot), joissa 

teidät opastetaan hyvin alkuun yliopisto-opinnoissa. Heti alkuun luvassa on pakollisina opintoina 

kandifukseille BTK1015 Solut ja BTK1023 Laboroinnin perusteet.  Lisätietoa kursseista löytyy yliopiston 

opiskelijan oppaasta, osoitteesta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas. Kohdasta opetussuunnitelmat, 

Tampereen yliopisto, voi hakea vaikka BTK-alkuisella kurssitunnuksella. Kursseille voit ilmoittautua näin: 

1. Aktivoi tuni-tunnuksesi ja tuni-sähköpostisi osoitteessa https://id.tuni.fi/. 

2. Kirjaudu Sisuun osoitteessa https://sis-tuni.funidata.fi/. Käytä kirjautumisessa HAKA-kirjautumista 

ja valitse organisaatioksesi Tampereen korkeakoulut. Luo Sisussa oma HOPS (Henkilökohtainen 

OPiskeluSuunnitelma), minkä jälkeen voit ilmoittautua ensimmäisille kursseillesi.  

a. Lisäohjeita löytyy opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-

yliopiston-opiskelijan-opas/opintojen-suunnittelu-ja-sisu-info. 

- Mikäli kurssi-ilmoittautuminen ei onnistu tai SISU tuntuu hankalalta, kannattaa rohkeasti kysäistä 

tuutoreilta neuvoa! 

 

HUOM! Laboroinnin perusteet -kurssiin liittyen tässä vielä lyhyt muistilista asioista, joita tulet 

tarvitsemaan heti ensimmäisellä labrakurssilla:  

• Sisäkengät 

o Kenkien tulee olla puhtaat (voi olla myös vanhat puhdistetut) ja pysyä hyvin jalassa. 

Suositeltavaa on myös, että kengät eivät ole liukkaat tai kankaiset ja ne saa tarvittaessa 

otettua nopeasti pois.  

• A4-vihko, mieluiten nidottu, mutta jokin muukin vihko käy kyllä. 

• Ohut permanenttitussi 

• Labratakit saatte käyttöön yliopiston puolesta. 

Huomioithan vielä, että toisin kuin monilla muilla yliopistokursseilla, laboratoriokursseilla on pakollinen 

läsnäolo. Myös solut kurssin pienryhmätapaamiset ja pohdintaseminaarit ovat läsnäolopakollisia. 

Jos sinulla on aikaisempia opintoja, ota yhteyttä opintokoordinaattori Riitta Aallokseen (riitta.aallos@tuni.fi) 

tai tutkinto-ohjelman johtajaan Vesa Hytöseen (vesa.hytonen@tuni.fi). He hoitavat uusien opiskelijoiden 

hyväksilukemisasiat. Toki niitä ehtii hoitaa myös ensimmäisinä päivinä. 

 

  



Ensimmäinen vuosi  
Ensimmäisen vuoden aikana opintoja tulee olemaan niin Arvon kuin Hervannan kampuksella. Hervannan 

kampus sijaitsee aivan Hervannan sydämessä ja siellä pääsee helposti tutustumaan teekkarimaailmaan 

opiskelun ja huvin merkeissä. Kaikki tuutorit ja muut vanhemmat opiskelijat osaavat auttaa teitä Hervannan 

kurssitarjonnan kanssa, joten pyytäkää rohkeasti apua! 

Ainejärjestömme Biopsi järjestää ympäri vuoden erilaista toimintaa, johon Biopsin jäsenet ovat aina 

tervetulleita. Jotta pääset osalliseksi Biopsin kaikkiin tapahtumiin, suosittelemme liittymään Biopsin 

jäseneksi ja maksamaan pienoisen jäsenmaksun. Biopsilla on Arvolla kerhohuone eli Kerhis, jonne kaikilla 

bioteknologian opiskelijoilla on kulkuoikeus. Siellä opiskelijat saavat vapaasti hengailla ja keitellä kahvia tai 

vaikka pelata korttia tai pingistä. 

Biopseilla on ihanat violetit haalarit, joiden hankintaprojekti teillä fukseillakin alkaa syksyllä haalarivastaavan 

vetämänä. Haalarimerkkejä saa erilaisista tapahtumista, ja ihan vain ostamalla niitä ainejärjestöiltä tai 

nettikaupoista.  

Fuksivuonna keräätte fuksipassiinne suoritusmerkintöjä, fosfaatteja, joita saa ahkerasta osallistumisesta 

erilaisiin tapahtumiin, aktiivisuudesta, spontaaniudesta ja rehdistä luonnontieteilijämielestä. Fuksisyksyllä 

järjestetään fuksiaiset ja keväällä fuksivuosi päättyy ryömijäisiin, jolloin kruunataan vuoden Superfuksi. 

Vuoden suurimpia ja varmasti mielenkiintoisimpia tapahtumia ovat Fuksiaiset, Hämeenkadun Appro, 

erilaiset sitsit, Luonnontieteilijöiden jouluristeily, Biopsin Bikkumustat Bikkujoulut, MM-kyykkä, Ryömijäiset 

ja tietysti lukuvuoden kruunaava Wappu! Varaudu vuoteen ennakkoluulottomasti ja luonnontieteilijän 

seikkailumielellä, niin fuksivuodestasi tulee varmasti ikimuistoinen!     

 

Valinnaiset opinnot  
Valinnaiset opinnot ovat tutkintoon sisältyviä itse vapaasti valittavia opintoja. Niitä kuuluu luonnontieteiden 

kandidaatin (LuK) tutkintoon 35 opintopistettä koko tutkinnon laajuuden ollessa 180 op. Valinnaisia opintoja 

voit suorittaa omaan tahtiin itse parhaaksi katsomanasi aikana, mutta 35 opintopistettä on kuitenkin 

sellainen määrä, että sen suorittaminen vaatii sekä töitä että suunnittelua.    

Ensimmäiseen periodiin ei suositella otettavaksi valinnaisia opintoja. Saatte ensimmäisten päivien aikana 

opintojaksojen ajoitussuosituksen, jonka avulla voitte suunnitella valinnaisten opintojen aikataulua. 

Tuutorit suosittelevat lämpimästi tutustumaan sekä Hervannan että Keskustan kampuksen eri tutkinto-

ohjelmien opinto-oppaisiin ja tutkimaan eri vaihtoehtoja. Hervannan puolella voi opiskella esimerkiksi 

fysiikkaa, matematiikkaa tai ohjelmointia ja Keskustan puolella vaikkapa kauppatieteitä, psykologiaa tai 

kieliä. Huomaathan kuitenkin, että erityisesti Hervannan kampuksen opinnoissa (matematiikka, fysiikka, 

ohjelmointi) kursseilla saattaa olla muita kursseja esitietovaatimuksena. 

 

Maisterifuksi! 
Uusilla maisteriopiskelijoilla on syksyllä ensimmäisenä edessään Filosofian maisterintutkintoon johtavan 

erikoistumisvaihtoehdon valinta. Valittavana on kolme eri vaihtoehtoa, jotka ovat bioinformatiikka, 

molekyylibiologia ja soluteknologia. Lyhyesti bioinformatiikka soveltaa tietotekniikkaa, matematiikkaa ja 

tilastotiedettä biologisen datan analysoinnissa, molekyylibiologia keskittyy molekyylitason biologisiin 

prosesseihin erityisesti ihmisen biologian ja terveyden näkökulmasta, ja soluteknologia antaa kattavan kuvan 

solujen ja kudosten rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden hyödyntämisestä biolääketieteellisissä 

sovelluksissa (lisätietoa TUNI:n opiskelijan oppaasta). Opintoihin sisältyy jonkun verran pakollisia opintoja 

valitusta erikoistumisvaihtoehdosta riippuen, sekä valinnaisia opintoja, jotka ovat vapaasti valittavissa, 

mutta niihin löytyy myös suositeltuja kursseja opiskelijan oppaasta. Opinnot sijoittuvat pääasiassa Kaupin 

kampukselle, mutta joitain kursseja on myös Hervanta- ja Keskustakampuksella riippuen omista 

kurssivalinnoista, ja valinnaisia opintoja kannattakin oman mielenkiinnon mukaan katsoa kaikilta 

kampuksilta.  



Filosofian maisterin tutkinto-ohjelman opiskelijoiden orientaatiot alkavat tiistaina 24.8. klo 12-16 Arvo-

rakennuksessa Kaupin kampuksella. Kyseisenä päivänä on luvassa tutkinto-ohjelmainfo ja henkilökohtaisten 

opintosuunnitelmien teko.  

Kaikille uusille maisterivaiheen opiskelijoille on pakollinen kickoff-kurssi, jonka suorittaminen suositellaan 

aloittamaan määräaikansa puolesta heti, kun mahdollista. Lisäinfoa tästä saa maisterituutorilta 

(yhteystiedot alempana) sekä ensimmäisenä orientaatiopäivänä.  

Lisätietoa: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4647/4654?page=5482 

Kandidaatin aloittaville fukseille tarkoitetut tapahtumat ovat avoimia myös uusille maisteriopiskelijoille, 

mutta maistereille on luvassa myös omia tapahtumia, missä pääsee tutustumaan samassa vaiheessa oleviin 

opiskelijoihin. Niistä tietoa luvassa myöhemmin loppukesästä. Suosittelemme uusien maisteriopiskelijoiden 

liittyvän maistereille tarkoitettuun Whatsapp-ryhmään, johon löytyy ohjeet tämän läystäkkeen alusta. 

 

Koronaviruspandemian vaikutus syksyn aloitukseen 
Turvallisen opiskelun mahdollistamiseksi syksyllä opiskelujen alkaessa joudutaan noudattamaan rajoitteita. 

Tämä tulee näkymään siinä, että osa opinnoista järjestetään etäopetuksena. Tämän takia olisi tärkeää, että 

sinulla on käytössäsi tietokone. Etäopetus järjestetään osittain valmiiden opetusvideoiden avulla, mutta 

monet kurssit suosivat myös “live” luentoja ja tapaamisia. Etäkäytänteet selviävät kyllä opintojen alkaessa ja 

niiden käyttämistä ei kannata jännittää. Me tuutorit olemme myös tässä asiassa teidän apunanne! 

Niissä opinnoissa, joita ei ole järkevää tai mahdollista suorittaa etänä, kiinnitetään erityistä huomiota 

hygieniaan, turvaväleihin ja ryhmäkokoihin. Esimerkiksi laboroinnin perusteiden laborointiosio suoritetaan 

maskit kasvoilla. 

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta pyrimme tuutoriporukalla järjestämään ryhmäyttävää ja ohjaavaa 

toimintaa, jotta opintojen aloitus olisi sujuvampaa ja mieluisempaa teille uusille opiskelijoille. Kaikki toiminta 

on kuitenkin vapaaehtoista, joten kaikki voivat oman harkintakykynsä mukaisesti osallistua. Olisi kuitenkin 

tärkeää, että kukaan ei tulisi kipeänä tartuttamaan muita. Vaikka et pääsisikään osallistumaan paikan päällä 

järjestettävään toimintaan, järjestämme myös etänä infoja ja tapaamisia, joten kukaan ei varmasti jää yksin 

ongelmiensa kanssa! 

Pandemiatilanne kuitenkin muuttuu koko ajan ja näin ollen sitä rajoittavat toimetkin muuttuvat. Tämä 

läystäke on kirjoitettu kesällä ja on mahdollista, että tässä esitettyihin käytänteisiin tulee vielä muutoksia 

syksyn saapuessa. Parhaiten pysyt kärryillä seuraamalla aktiivisesti sekä yliopiston, että meidän tuutoreiden 

tiedotusta. 

 

Tärkeitä appejä sekä sivustoja korkeakouluopiskelijoille!  
 

Appit 

Erinäisistä sovelluksista voi olla hyötyä opiskelijaelämässä selviytymisen kannalta. Suosittelemme 

harkitsemaan viestisovellus telegramin lataamista. Telegram on aktiivisesti käytössä varsinkin Hervannan 

kampuksen puolella ja järjestöviestinnässä, ja usein opiskelijan tunnistaakin telegram -profiilista bion tekstin 

tai haalarikuvien perusteella.  

Toinen paljon käytetty applikaatio on Kide.app, jonka kautta myydään lippuja lukuisiin opiskelijatapahtumiin 

mukaan lukien syksyn alussa järjestettävään Syysfestiin (liput jo myynnissä) sekä NamiApproihin. Myös 

puhelimeen ladattava opiskelijakortti Pivon kautta voi pelastaa kiperissä tilanteissa! Kide.appin kautta 

myydään myös esimerkiksi haalarimerkkejä, ja niitä rohmuaville suosittelemme lämpimästi myös 

Facebookista löytyvää Haalarimerkkitori -ryhmää, jossa järjestöt ja yksityishenkilöt kauppaavat mitä 

hauskempia merkkejä haalareita koristamaan. 



Tampereella on myös sovellus Tampere, joka sisältää esimerkiksi Tampere tunnetuksi -passin erilaisina 

alennuksineen ja tarjouksineen. Sovelluksesta löytyy myös tietoa mm. joukkoliikenteestä, kierrätyspisteistä 

sekä tapahtumista. 

Ja tietysti myös Moodlen mobiiliversio helpottaa opiskelua huomattavasti, sillä monien kurssien materiaalit 

ja aikataulut löytyvät kyseisestä paikasta! 

Sivustot 

Jo aiemmin mainittu https://trey.fi/ sisältää paljon uudelle opiskelijalle hyödyllistä tietoa. Myös Tampereen 

yliopiston intraa https://intra.tuni.fi/ tulet tarvitsemaan, ja se sisältää kasan linkkejä muille tärkeille 

sivustoille kuten opiskelijan oppaaseen, kirjaston hakupalveluun tai listaan opiskelijaravintoloiden 

lounasmenuista. Myös SportUnin tarjontaan kannattaa tutustua osoitteessa https://sites.tuni.fi/sportuni/ . 

SportUni tarjoaa laajat urheilumahdollisuudet ja hyvät tilat liikuntaharrastuksiin opiskelijaystävälliseen 

hintaan, tarjoten muun muassa kuntosalit, ryhmäliikuntaa, erilaisia kursseja ja tiloja liikuntajärjestöille. 

Lisäksi Tampereen kaupunki on juuri avannut uudet sivut opiskelijoille osoitteessa 

www.tampere.fi/opiskelijat. Sivustolta löytyy paljon koottua tietoa opiskelijoille suunnatuista palveluista ja 

vapaa-ajan toiminnasta.  

 

  



Tuutorisi 

Moikka! Mun nimi on Kaisla, ja toimin tänä vuona Biopsin toisena 

tuutorivastaavana. Syksyllä ikähaarukkaan iskee 21 vuotta, ja aloitan 

opintojeni kolmannen vuoden. Olen muuttanut tänne Espoosta, ja 

nyttemmin kotiutunut Kalevaan. Vapaa-aikaani vietän kokkailemalla 

(koronapandemian ensimmäisen kevät osui ja upposi tällä saralla), 

salilla taikka kavereiden kanssa kahvittelulla. Olen myös kehittänyt 

asuntooni hyvän varaston kasvillisuutta, jota yritän pitää elossa.  

Todella paljon onnitteluja saadusta opiskelupaikasta!! Tsemppiä paljon 

opintojen aloitukseen, olemme täällä teidän tukenanne ja olemme 

kehitelleet myös paljon kaikkea hauskaa tapahtumien muodossa, jotta 

päästäisiin tutustumaan toisiimme mahdollisimman hyvin. Jos tulee 

jotain kysyttävää opintojen alusta tai oikeastaan mistä tahansa vain, 

mulle voi laittaa viestiä tulemaan. Minut saa kiinni esim. WhatsAppilla 

numerosta 0503038788 tai spostilla osoitteesta kaisla.walls@tuni.fi. 

Syksyllä nähdään!  

 

Hello ja oikein paljon onnea opiskelupaikan nappaamisesta myös mun 

puolesta! Mun nimi on Iiris ja toimin toisena tuutorivastaavana 

alkavalla lukukaudella. Muutin tänne Helsingistä syksyllä 2019 ja näin 

alkaa siis kolmas vuosi Biopsilla. Nykyään asustelen Hervannassa juuri 

valmistuneen ratikkalinjan vieressä. Vaikutan Biopsin lisäksi ympäri 

yliopistoa esimerkiksi liikuntajärjestöissä ja mut saattaakin bongata 

pyörimästä eri kampuksilla. Varsinkin fuksivuoden alku on täynnä hyviä 

muistoja ja odotankin että päästään järkkäämään omat 

lempparitapahtumat kuten fuksisitsit ja fuksiaiset teidän kanssa! 

Ollaan tosiaan kaikki täällä teitä varten, joten kysykää rohkeasti, jos on 

mitään mielen päällä esimerkiksi asunnon löytämiseen liittyen. Viestiä 

voi laittaa numeroon 0505050227, osoitteeseen iiris.mustonen@tuni.fi 

tai vaikka telegramissa @mustiir. En malta odottaa teidän 

tapaamistanne, ensimmäisiä fuksitapahtumia sekä Tampereen ja 

yliopiston esittelyä! Ihanaa loppukesää, nähdään pian! 

 

Heipparallaa! 

 

Täällä esittäytyy tuutorinne Katariina, tutummin Kata. Ikää on kertynyt 

mittariin 21 vuotta ja opiskeluissa starttaa toinen vuosi eli yhden 

välivuoden vietin Subwayssa patonkeja pyöritellen. Tänne Tampereelle 

muutin Ilmajoen lakeuksilta, mikä todennäköisesti kuuluu puheesta 

vielä näin vuodenkin jälkeen. Kämpän löysin Tammelasta ja sijainnista 

en hevillä luovu! Vapaa-ajalla aika kuluu lenkkeillen, Netflixin parissa tai 

kavereiden seurassa. Näiden lisäksi kuulun Biopsin tapahtumatiimiin, 

joten osa ajasta kuluu myös erinäisten tapahtumien ja pirskeiden 

suunnitteluun sekä järjestämiseen. 

 

Lopuksi vielä suuret onnittelut opiskelupaikasta ja hurjasti tsemppiä 

alkaviin opintoihin! Parhaani mukaan auttelen kaikissa mahdollisissa 

kysymyksissä ja yhteyttä voi ottaa jo kesän aikana niin Whatsappin 



(puh. 0403557391), sähköpostin (katariina.taipalus@tuni.fi) tai instagramin (@katariinahelena) kautta. 

Tervetuloa Biopsiin! "#$% 
 
 

Moikka uudet fuksit! Ensimmäiseksi haluan onnitella pääsystä meidän 

tutkinto-ohjelmaamme!  

Mä olen Kalle ja vuosia on kertynyt reippaat 22 vuotta, elikkäs 99-

syntynyt nuori mies täällä. Omasta taustasta sen verran, että olen 

valmistunut lukiosta vuonna 2018 ja muutaman välivuoden jälkeen 

pääsin opiskelemaan bioteknologiaa Tampereelle. Olen kotoisin vähän 

etelämmästä eli Hyvinkäältä ja sieltä matkustin sitten Ranta-Tampellan 

kulmille. Tampere on aivan mahtava kaupunki, eli olette kyllä 

onnekkaita, kun pääsette muuttamaan tänne! Fudista on tullut 

harrastettua 7-vuotiaasta asti, mutta nyt muuton takia joutui 

jättämään vanhan joukkueen ja täytynyt etsiä muita liikuntamuotoja. 

Vapaa-aikaani vietän kavereiden ja perheen kanssa hengailuun sekä 

taulujen maalaaminen on alkanut kiinnostamaan. Matkustaminen ja 

hyvä ruoka viinilasin kanssa on myös lähellä sydäntä! 

Toimin osana tapahtumatiimiä ja olen todella innoissani, että päästään kehittämään teille fukseille kaikkea 

(toivottavasti) kivaa tekemistä. Mahtavaa päästä tutustumaan teihin sitten syksymmällä! Nyt nauttikaa 

kesästä täysin rinnoin sekä keräilkää voimia syksyn opintoja varten! :D 

Muhun saa parhaiten yhteyttä Whatsappin (0442526018) tai instagramin DM:n (@kalle.keisu) kautta, eli jos 

on mitä tahansa mielen päällä, niin rohkeesti voi kysästä! J 

 

Moikka! Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja ihana saada sut 

Biopsi-porukkaamme! 

Mä oon Miina 21-vuotias toista vuotta bioteknologiaa opiskeleva 

biopsilainen. Asustelen Hervannassa poikaystäväni kanssa ja alkujaan 

olen muuttanut tänne kaksi vuotta sitten kotikaupungistani Porvoosta. 

Olen viettänyt Tampereella siis yhden välivuoden ennen opintojen 

alkamista henkilökohtaisen avustajan hommissa, joita olen jatkanut 

vielä opiskeluidenkin aikana. Käyn salilla, hiihdän ja lenkkeilen, mutta 

todellinen lajiuskollisuuteni kuuluu muodostelmaluistelulle, jota olen 

harrastanut pienestä pitäen ja jatkanut Tampereelle muutettuani. 

Käytän vapaa-aikaani myös kirjojen lukemiseen, leffojen katsomiseen, 

true crime -podcastien kuuntelemiseen ja tietenkin ystävien kanssa 

hengailuun. Olen mukana ainejärjestömme Biopsin toiminnassa 

tuutoroinnin lisäksi tapahtumatiimissä ja kerhisvastaavana, joka teille 

varmasti tulee vielä tutuksi paikaksi! 

Onnittelut vielä opiskelupaikan saamisesta! Mulle saa laittaa viestiä matalalla kynnyksellä, mistä tahansa 

mitä mieleen tulee. Mut tavoittaa numerosta: 0452075240, instagramista @miinaah_ ja sähköpostista: 

miina.hoikka@tuni.fi. Odotan innolla, että tavataan elokuussa! 

 



Hejsan uusi fuksi, ja onnittelut minunkin puolesta opiskelupaikasta! 

Mun nimi on Emmi ja ikää tulee kesällä täyteen 20 vuotta. Oon asunut 

nyt vuoden Kalevassa ja oon viihtynyt täällä tosi hyvin! Tampereelle 

muutin Kuopiosta, ja täytyy sanoa että Tampere on osoittautunut just 

täydelliseksi kaupungiksi savolaiselle nuorelle. Opinnoissa mulla alkaa 

toinen vuosi, jota odotan innolla. Etenkin labrakurssit on olleet mun 

mieleen. Tää vuosi on mennyt kuntoutellessa polvea tenniksessä 

sattuneen haaverin ja sitä seuranneen leikkauksen jäljiltä, ja oonkin 

alkanut pyöräilemään. Siinä samalla tutustuu kyllä hyvin uuteen 

kotikaupunkiin. Myös musiikki on lähellä sydäntä, ja kotona mulla soikin 

jotain musiikkia lähes koko ajan. Lisäksi kaikenlainen kulttuuri 

museoista teatteriin kiinnostelee. Oon tänä vuonna kans Biopsin 

ympäristövastaavana, joten kaikenlaista kivaa pientä hommaa riittää 

opiskelujen oheen.  

Muhun saapi olla yhteydessä joko viestillä (044 2048190), instagramin kautta (@_emmimatilda_) tai 

sähköpostilla (emmi.eskelinen@tuni.fi). Vastailen mielelläni kaikenlaisiin kysymyksiin jo kesän aikana! 

Mukavia kesäpäiviä ja kohta nähdäänkin orientaatioviikkojen parissa! 

 

Moi! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa meidän biopsilaisten 

joukkoon! 

Mä oon Sini, syksyllä 21 vuotta täyttävä ja toista opiskeluvuotta 

aloittava bioteknologian opiskelija. Muutin Mikkelistä opintojen alussa 

tänne Tampereelle Ristinarkkuun/Jankaan, jossa edelleen asustelen. 

Mä tykkään kaikennäköisestä liikunnasta, esimerkiks kuntosalilla 

käymisestä ja pyöräilystä, ja koripalloa oon valmentanut ja harrastellut 

joitakin vuosia. Valmentaminen kyllä jäi uuteen kaupunkiin 

muuttamisen takia. Vapaa-aikaa vietän myös kavereiden kanssa, 

piirtäen/maalaten, sarjoja katsellen tai lueskellen kirjoja (jos siihen 

jaksaa löytää aikaa). 

Jos tulee mitään kysyttävää, niin vastaan mielelläni! Laittakaa viestiä 

WhatsAppissa (0451241090), Telegramissa (@sinithu) tai sähköpostilla 

(sini.thusberg@tuni.fi). Kivaa päästä tapaamaan teidät, syksyllä nähdään! 

 



‘alo! Onnea opiskelupaikasta! 

Mä oon Seeri ja alotan syksyllä toista vuotta opinnoissani. Vähän 

myöhemmin tuun vihdoin myös täyttämään 21, mutta enpähän oo niin 

vanha kuin ystäväni. Harmillisesti en tähän voi kopioida puolta tekstiä 

Katalta ja toista puolta Miinalta, kuten yleensä oon näitä kouluhommia 

hoitanut, mutta kaipa tämä jotenkin luonnistuu itsekin. 

Oon kotosin Porvoosta, josta sitten muutin yhen välivuoden jälkeen 

Tampereelle Annalaan. (En oikeastaan suosittele sitä kenellekään, 

koska yöllä kotiin pääseminen on aina vähän projekti, mutta jos siitä 

huolimatta päätät muuttaa tänne, niin voidaan ainakin sitten kärsiä 

yhdessä!) Tapasin harrastaa brassijujutsua ennen koronaa ja 

toivottavasti pääsen alottamaan senkin uudestaan lähiaikoina. Muuten 

vapaa-ajalla teen asioita vähän laidasta laitaan, jos en oo häiritsemässä 

Katan opiskelua. 

Jos tämän kaaoottisen tekstin jälkeen haluaa ehdottomasti lähestyä mua, kun on jotain mielenpäällä (ja 

ehdottomasti saa!) tai haluaa muuten vaan tutustua, mut saa todennäköisimmin kiinni wapista (eli puh. 

0451261921) - tai, jos aivan pakko on, niin mahdollisesti ehkä hyvällä tuurilla telegramistakin. Tuni-

sähköpostia en todennäköisesti kesällä availe, jos ei ole aivan ehdottoman pakko.  

Moi! Heti näin alkuun paljon onnea uudesta opiskelupaikasta ja 

tervetuloa Biopsiin! 

Mä oon Petra, 20-vuotias ja opiskelen toista vuotta bioteknologiaa. Oon 

aina asunut Tampereella, tarkemmin Epilässä, joten jos oot uusi täällä, 

multa saa ehdottomasti tulla kyselemään apuja uuteen kaupunkiin 

tutustumisessa! Vapaa-ajallani tykkää käydä salilla, pelailla futista ja 

tietenkin viettää aikaa kavereiden kanssa. Oon myös mukana 

ainejärjestön tapahtumatiimissä suunnittelemassa ja järjestämässä 

Biopsin kaikkia kivoja tapahtumia ja illanviettoja.  

Odotan innolla teihin kaikkiin tutustumista ja jos tulee ihan mitä vaan 

kysyttävää niin ottakaa rohkeesti yhteyttä! Parhaiten vastaan 

WhatsApissa (p. 0442111020), Instagramissa (@petraaaltonen) tai 

sähköpostilla (petra.aaltonen@tuni.fi). Nähdään elokuussa! 

 



Heips! Onnea kaikille fukseille opiskelupaikasta myös minun puolestani, 

varsinkin uusille maisteriopiskelijoille, joiden tuutorina saan kunnian 

tänä vuonna toimia! 

Olen Riina, tuutoriporukan kiintiövähemmistön eli y-sukupolven 

edustaja ja kolmannen vuoden maisteriopiskelija. En siis valmistunut 2 

vuoden tavoiteajassa, vaan monenlaisten vaiheiden, kuten pääaineen 

vaihdoksen myötä valmistumiseni on siirtynyt vuodella, minkä vuoksi 

päätin myös lähteä auttamaan uusia maisteriopiskelijoita opintojen 

alussa, nyt kun omia opintoja ei enää ole niin paljon jäljellä ja 

kokemusta on kahdesta eri pääaineesta! "#$%  

Olen ollut yliopiston tutkimuslabroissa töissä sekä Kuopiossa, josta olen 

kotoisin ja josta valmistuin aikoinaan bioanalyytikoksi ja jossa jatkoin 

opintojani töiden ohessa biotieteiden kandiohjelmassa, sekä viimeisen 

vuosikymmenen ajan täällä Tampereella eturauhassyövän 

tutkimusryhmissä, eli tässä samassa tiedekunnassa, jossa nyt myös maisteriksi opiskelemme. Talon tavat 

ovat siis enemmän kuin tuttuja siltä osin, mutta opiskeluun liittyvissä asioissa, etenkin ainejärjestön 

toimintaan ja opiskelijatapahtumiin liittyen, olen lähes yhtä untuvikko kuin te fuksitkin, mutta onneksi 

meidän nuoremmat tuutorit ovat niissä eksperttejä ja ovat luvanneet ottaa myös maisteriopiskelijat siipiensä 

suojaan, joten ei huolta senkään suhteen! "#$%  

Mulle voi laittaa viestiä numeroon 0504318737 (kaikenlaisia viestisovelluksia löytyy, mutta WhatsApp lienee 

varmin) tai sähköpostilla (riina.kylatie@tuni.fi), myös Instagram (@rkylatie) toimii! Saa laittaa viestiä jo 

kesällä, mutta viimeistään sitten elokuussa nähdään! "#$%  

Moikka kaikille ja onneksi olkoon opiskelupaikan saannista!!  

Mä oon Tomi ja opiskelen toista vuotta bioteknologiaa! Oon 19-

vuotias elikkäs tuutoriporukan nuorin. Olen harrastanut ja harrastelen 

todella paljon kaikenlaista mm. boulderointia, avantouintia ja pianon 

soittoa ja mut saa helposti mukaan kokeilemaan kaikkea! Vapaa-ajalla 

muutoin kuin harrastuksien parissa (epämääräinen urheilu ja 

kokkailu), olen usein joko kavereiden kanssa tai katsomassa netflixiä. 

Tosiaankin skippasin intin ja tulin suoraan lukiosta opiskelemaan 

tänne. Muutin, eritysiesti monille pojille tutusta, Parolasta Tampereen 

Ranta-Tampellaan, jossa olen viihtynyt todella hyvin!  

Jos mikä tahansa asia ihmetyttää taikka haluutte saada varaslähdön 

meihin tutustumisessa niin mulle voi laittaa viestiä instagramissa 

@viitasen_tomi "#$%  

Tässä vielä vikaksi tahdon sanoa kaikille, että muistakaa rentoutua älkääkä turhaan ressatko turhista! 

  



 

ALUSTAVA AIKATAULU 

Aikataulu sekä luokkahuoneet saattavat vielä muuttua, ja mahdollisimman tarkka aikataulu jaetaan 

opintojen alkamisen päivänä. Alustava aikataulu ja muuta infoa löytyy osoitteesta 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4647/4654?page=5482. Ohessa kuitenkin vielä tämän 

hetken tiedot (kandi-merkinnät suunnattu kandiopiskelijoille, maisteri-merkinnät vastaavasti 

maisteriopiskelijoille ja iltaohjelmat kaikille aloittaville opiskelijoille): 

Maanantai 23.8.2021: 

• Kandiopiskelijoiden kokoontuminen Arvo-rakennuksen pääaulassa klo 13 

• 13:00-14:45 Arvo, F115 Henkilökunnan ja ainejärjestön tervetulotilaisuus ja tutkinto-ohjelman info 

(kandi) 

• 15:00-16:00 Arvo, F115 SISU-opintosuunnitelman esittely ja teko (kandi) 

• 16:00-16:30 Kaupin kampuskierros tuutorien ohjeistuksella (kandi) 

• Vapaamuotoista iltaohjelmaa tuutoreiden kanssa 

Tiistai 24.8.2021: 

• 9:00-11:00 Arvo, F114 SISU:n ja HOPSin tekoa sekä Moodlen videoiden läpikäyntiä (kandi) 

• 11:00-12:00 yhteinen ruokailu tuutoreiden kanssa 

• Maisteriopiskelijoiden kokoontuminen Arvo-rakennuksen pääaulassa klo 13 

• 12:00-16:00 Arvo, F115 tutkinto-ohjelman info ja HOPSin tekoa (maisteri) 

• 16:00-16:30 Kaupin kampuskierros tuutorien ohjeistuksella (maisteri) 

• 17:30 -> Aloitussauna Kaupin saunalla (lisätietoa lähempänä tapahtumaa WhatsAppin välityksellä!) 

Keskiviikko 25.8.2021: 

• 9:00-10:00 KopoSopo esittely (Arvo) 

• 10:00-11:00 Yhteinen lounas tuutoreiden kanssa 

• 11:00-12:00 Arvo, Keltainen sali (F025) Lääketieteen ja terveysteknologian johdon ja uusien 

opiskelijoiden yhteinen tapaaminen, mukana sekä luonnontieteen että tekniikan puolen opiskelijat 

(kandi ja maisteri) 

• 12:00-12:30 haalarien sovitus (kerhis)  

• 13:30 tapaaminen keskustakampuksella, kampuskierros ja opiskelijakorttien haku (kulku 

kampukselle joko itsenäisesti tai tuutorien kanssa Kaupin kampukselta esim. ratikalla) 

• 15:30 -> Tampereen kaupunkikierros ja Pyynikin munkkiexcu (varaa mukaan bussikortti ja 2e rahaa 

näkötornille)  

Torstai 26.8.2021: 

• 9:00 -> Kampuskierros Hervannassa ja kulkukorttien haku 

o Hervannan kampuksen tiloissa on monta opiskelijaravintolaa ruokailuun sekä rauhallisia 

tiloja, joissa katsoa etäluentoa. Kierros järjestetään siten, että on mahdollista palata kotiin 

ennen laboroinnin perusteiden luentoa, mutta myös kampuksella voi koronatilanteen 

mukaan oleskella 

• 12:00-15:00 Laboroinnin perusteet -kurssin ensimmäinen, pakollinen luento etänä (kandi) 

• 21:00 -> Kolmiot (opiskelijabileet) 

o 18:00 -> yhteiset etkot, kaikki ovat tervetulleita vaikkei lippuja kolmioille saisikaan tai 

muutenkaan jatkaisi iltaa 



Perjantai 27.8.2021 

• 8:00-15:00 Arvo, E229 ja E226 Laboroinnin perusteet, laboratoriotyöskentely pakollinen 

osallistuminen (kandi) 


