BIOLOGIAN OLYMPIALAISET
IBO, International Biology Olympiad
IBO on laaja kansainvälinen biologian kilpailu, joka järjestetään vuosittain heinäkuussa jossain
IBO:n jäsenmaassa. Kilpailu kestää viikon, ja siihen sisältyy sekä taitoja (Practical I-IV) että
tietoja (Theoretical A-B) mittaavat kilpailupäivät. IBO:ssa on mukana yli 50 maata ja määrä
kasvaa vuosittain muutamalla.
Kilpailijat ovat osallistuvien maiden biologiakilpailuissa menestyneitä koululaisia. Kunkin maan
joukkue koostuu yleensä neljästä kilpailijasta ja 2-3 aikuisesta, jotka toimivat kansainvälisen juryn
jäseninä, joka muun muassa hyväksyy kilpailun sisällön, sekä kääntävät kilpailutehtävät oman
maansa kielelle.
IBO:n päämääränä on innostaa opiskelijoita biologian opintoihin ja edistää ajatusten vaihtoa sekä
kansainvälisiä ystävyyssuhteita biologiasta kiinnostuneiden nuorten välillä. Kahden kilpailupäivän
lisäksi biologian olympialaisten ohjelmaan sisältyy retkeilyjä, juhlia ja vapaata yhdessäoloa.
IBO:ssa jokainen saa kavereita ympäri maailmaa - asuvathan kaikkien osallistujamaiden
opiskelijat koko viikon samassa majoituspaikassa erillään aikuisista.

Miten opiskelija voi osallistua
Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjestää vuosittain tammikuun puolivälissä
KANSALLISEN BIOLOGIAKILPAILUN. Biologian opettaja ilmoittaa lukion liiton sivujen kautta
lomakkeella kunakin vuonna sovittuun määräaikaan mennessä (yleensä tammikuun toisella
viikolla). Kilpailutehtävät saatteineen ja vastaussuosituksineen lähetetään kouluun
yhteyshenkilön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen PDF-tiedostoina muutamia päiviä ennen
kilpailua. Halutessaan kilpailun saa myös paperiversiona.
Opettaja järjestää kilpailun tiettynä ilmoitettuna ajankohtana, korjaa vastaukset alustavasti ja
palauttaa ne liiton toimistoon loppuarviointia varten. Kansallisen kilpailun 40 tehtävää ovat
monivalintakysymyksiä.
Kymmenen parhaiten menestynyttä oppilasta pääsee Helsingin yliopiston järjestämään kahden
viikon pituiseen VALMENNUKSEEN (toukokuun puolivälissä), jonka päätteeksi valitaan neljä
osallistujaa Suomen olympiajoukkueen jäseniksi. Olympialaistoiminnan rahoittavat
Opetusministeriö ja Opetushallitus. Kansalliseen kilpailuun osallistuminen on kouluille

maksutonta. Samoin sekä valmennus että varsinaiset olympialaiset ovat osallistuville
opiskelijoille matkoineen ja asumiskustannuksineen maksuttomat.

Miten Suomi on menestynyt
Suomi on ollut mukana kansainvälisessä kilpailussa 1990-luvun loppupuolelta ja menestynyt
eurooppalaisittain hyvin. Kansainväliset kilpailut on järjestetty ja järjestetään:






















1997 Turkmenistan, Asgabat (2 pronssimitalia)
1998 Saksa, Kiel (2 pronssimitalia)
1999 Ruotsi, Uppsala (hopea- ja pronssimitali)
2000 Turkki, Antalya (pronssimitali)
2001 Belgia, Bryssel (hopeamitali ja 2 pronssimitalia)
2002 Latvia, Riika (pronssimitali)
2003 Valko-Venäjä, Minsk (pronssimitali)
2004 Australia, Brisbane (2 pronssimitalia)
2005 Kiina, Peking
2006 Argentiina, Rio Cuarto (2 pronssimitalia)
2007 Kanada, Saskatoon (3 pronssimitalia)
2008 Intia, Mumbai (2 pronssimitallia)
2009 Japani, Tsukuba (4 pronssimitallia)
2010 Etelä-Korea, Changwong (3 pronssimitalia)
2011 Taiwan, Taipei 2011 (hopeamitali ja 2 pronssimitalia)
2012 Singapore, Singapore (3 pronssimitalia ja kunniamaininta)
2013 Sveitsi, Bern
2014 Uusi-Seelanti, Hamilton
2015 Tanska
2016 Vietnam
2017 Iran

Mistä lisätietoa
Lisää tietoja IBO:sta voi saada IBO:n Prahan toimiston sivuilta ja Tuomas Aivelolta
(tuomas.aivelo (at) helsinki.fi).
Lisää tietoja KANSALLISESTA BIOLOGIAKILPAILUSTA saa näiltä kotisivuilta, Biologian ja
maantieteen opettajien liiton toimistosta, Eira Poraselta (eira.poranen(at)suomi24.fi) tai Matias
Lommilta (matias.lommi(at)gmail.com).
Kilpailusta tiedotetaan myös BMOLin kotisivuilla, Tiedotteessa ja Naturassa.

