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Hyvät kasvatustieteiden opiskelijat 
ja muut Wirikkeen lukijat. Kevät 

on stressaamisen ja kireiden hermojen 
aikaa. Deadlineja, lopputenttejä, koko-
uksia sekä  huolta siitä, ettei ole aikaa 
viettää aikaa ystäviensä ja perheensä 
kanssa, saatika harrastaa liikuntaa, 
tehdä käsitöitä tai muuten vaan hen-
gailla. Elämää ohjaa kiire, paineet ja 
muiden odotukset. Yhteiskunta haluaa, 
että putkahdamme maisteriputkesta 
mahdollisimman nopeasti ulos.

Ainahan saa haluta, mutta kaikkea ei 
voi saada. Opiskeluaikaa ei tarvitse elää 
putkessa, vaan kaikki mahdollisuudet 
kannattaa käyttää hyväksi. Pääaineen-
vaihto, vaihto-oppilasvuosi ulkomailla, 
opiskelijatoiminta tai vaikka uusi har-
rastus voi tuoda elämään yllättävän pal-
jon uutta sisältöä.

Kesää odotellessa voi tästä Wirikkees-
tä lukea, mitä Katko ja sen jäsenet ovat 
vuoden aikana tehneet ja saaneet ai-
kaan. Voi ajatella, että taas tuli yksi vuo-
si elettyä ja selvittyä. Jättäkää turhat 
huolet ja murheet narikkaan. Nauttikaa 
elämästä!

Riina

Pääkirjoitus
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Tuli talvi ja se kääntyi jossain vaiheessa kevääksi 
ja sitten tuli Vappu ja tuli Wirike! Voi sitä hieno-

utta ja odotuksen määrää! Katkolla on ollut mainio 
kevät, uusi hallitus astui puikkoihin vuoden vaih-
teen jälkeen ja vuosi polkaistiin käyntiin heti alkuun 
juhlistamalla kiinalaista uutta vuotta, ennätettiin 
juhlia laskiaista, tavata vaihtareita, keilata, kokous-
taa, tutustua työelämään, sitsata, käydä teatteris-
sa, opetella pokeria, kerätä ja saada palautetta, ta-
vata laitoksen väkeä, huolehtia hyvinvoinnista sekä 
risteillä. Huhhuh. Aika lista, eikä se siihen lopu.

Ainejärjestöaktiivin elämä onkin ollut sitten aika-
moista vientiä. Jäsenistölle tapahtumat saattavat 
näyttäytyä vain kalenterimerkintöinä ja hauskoina 
iltoina, mutta kuten eräät paikkakuntalaiset veljek-
set totesivat kerran ”Kaiken takana on nainen”. Tai 
Katkon tapauksessa yhdeksän ihanaa naista sekä 
kaksi yhtä ihanaa miestä, joita kaikkia haluan läm-
pimästi kiittää kuluneesta keväästä. Ilman teitä 
lukijat, jäsenet, me emme ole kuitenkaan yhtään 
mitään, joten vielä suuremmin haluan kiittää myös 
teitä kuluneesta keväästä.

Matkatessa kohti kesää kääntyy katse väkisin 
jo syksyyn. Syksyä muistellessa tulee taas 

mieleen ensimmäinen opiskeluvuosi. Ensimmäi-
sen kerran astuessani Educariumin ovista sisään, 
olin �0-vuotias naisenalku, joka ei yhtään tiennyt, 
mitä odottaa. Tai no tiesi vähän. Olin päässyt opis-
kelemaan kasvatustiedettä Turkuun ja pääsykoe-
kin järjestettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
puolella, joten itse kasvatustieteiden tiedekunnan 
rakennuksesta ei ollut mitään tietoa. Siinäpä se tie-
to sitten olikin. Takataskussani hatara käsitys siitä, 
että kyseessä olisi kasvatuksen kentälle valmistava 
tutkinto, astelin Educariumin ovista sisään loppuke-
sän kuumana päivänä. Ja se ensimmäinen päivä, 
se oli kuten ne muutkin ensimmäiset päivät missä 
tahansa, työpaikalla, uudessa harrastuksessa tai 
puolison kaveriporukan edessä. Täynnä selittämä-
töntä jännitystä siitä, mitä tapahtuu, miten minut 
otetaan vastaan ja ketä on vastassa. 

Uudet opiskelijat siis saapuvat jälleen, ja kuten 
elämän karvas kiertokulku toimii, on vanhempien 
opiskelijoiden heille tehtävä tilaa. Opiskeluaika on-

kin juuri kuten kesäloma, vapaailta, syntymäpäivä 
tai ilta parhaan ystävän kanssa, ketä ei ole nähnyt 
pitkiin aikoihin. Sitä odottaa niin paljon ja se menee 
kerta toisensa jälkeen liian nopeasti ohi. 

Siksi haluankin muistuttaa siitä, että uskallus asi-
oiden tekemiseen kantaa pitkälle. Ne muistot, joita 
näiden vuosien aikana hankimme kulkevat muka-
namme koko lopun elämää ja ovat osaltaan teke-
mässä meistä sellaisia, keitä olemme. Ne muistot 
ovat niitä, joihin voidaan sitten pimeinä työiltoina 
tai esikoisen vaipanvaihdon yhteydessä luoda hai-
kea katsaus ja huoahtaa onnesta. Joten toivon, että 
syksyllä, kun mahdollisuus näiden muistojen hank-
kimiseen tarjoutuu, niin lähde mukaan, ennakko-
luulottomasti ja omana itsenäsi.

Mutta sitä ennen nauttikaa kesästä! Ladatkaa 
akkuja, uikaa meressä, syökää jäätelöä ja 

tehkää jotain, mitä ette ole koskaan aikaisemmin 
tehneet. Uskaltakaa. Ja vielä sen verran, että te ket-
kä opiskelunne päätätte, tallettakaa muistoihinne 
mukaanne ystävyyttä, sillä se on tärkein asia, mitä 
voimme näistä vuosista mukaamme saada. 

Aurinkoista kesää kaikille ja uusille fukseille onnit-
telut opiskelupaikan johdosta!

Lotte

    Ja niin siinä kävi…
Puheenjohtajalta:
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Hallitusesittely

Hyvät opiskelijat, tässä Katkon hallitus vuodelle 2009!

Näitä kysyttiin:

1)Nimi 
�)Pääaine 
3)Vastuualueesi Katkossa ja mitä se pitää sisäl-
lään 
4)Parasta opiskelussa 
5)Huonointa opiskelussa 
6)Mitä paikkaa suosittelet Turussa 
7)Lempiruokasi Macciavellissa 
8)Kesäsuunnitelmasi 
9)Terveiset Wirikkeen lukijoilla (ja fukseille)

1) Lotte (Lode) Man-
ninen 
�) Kasvatustiede ylei-
nen sellainen 
 3) Puheenjohtaja, si-
sällään kyseinen pisti 
pitää muun hallituk-
sen kohtelemista kuin 
kukkaa kämmenellä ja 
jokapaikanhöylä-hen-
kistä toimintaa. Vähän 
kaikessa mukana, 
mutta periaatteessa ei missään. Kantaa kuitenkin 
jonkinasteista päävastuuta koko touhusta...eli pal-
jon unettomia öitä :) 
4) Akateeminen vapaus, ystävät ja mielenkiintoiset 
kurssit 
5) Jahas, jahas. Maanantain kasin luennot on aika 
veikeitä toisinaan... 
6) Montaakin. Diggailen kaikista puistoista ja Au-
rajokiranta on kesäisin ihan ykkösmesta. Samppa-
linnan maauimala kanssa, jokilaivat. Onhan näitä. 
Pois en vaihtaisi. 
7) Delissä tulee herkuteltua pihveillä toisinaan ja 
regular-puolelta ihan basic hernekeitto ja pan-
nukakku suurella määrällä hilloa tekee iloiseksi 
talven harmaina päivinä. 
8) Työharjoittelussa aherran alkukesän, loppu-
kesän vähän muissa duuneissa ja siinä välissä 
koetan lomailla Itärajan tuntumassa kotiseudulla, 
hiihdellen ja lautaillen vedessä.
 9) Kaikille oikein rentouttavaa ja mukavaa kesää! 
Fukseille ensi alkuun onnea opiskelupaikasta ja 
lämpimästi tervetuloa mukaan joukkoon! Toivon 
näkeväni suuren osan porukasta heti ensimmäisis-
sä syksyn kekkereissä!

 
1) Maiju Toivonen 
�) kasvatustiede nyt 
neljättä vuotta 
3) Varapj eli tuuraan, 
kun tarvitaan ja osal-
listun kopo-juttuihin ja 
sit pääduunina työelä-
mävastaavan hommat, 
jotka pitävät sisällään 
yhteydenpidon ammattijärjestö SPECIAAN, työelä-
mäpäivän järjestämisen, syksyllä mahdollisesti jon-

kun työelämään painottuvan excun jne... 
4) Akateeminen vapaus :) Eli vähäiset luennot, 
olemattomat kasin aamut ja itsenäinen opiskelu, 
joka mahdollistaa myös välillä vähän rennomman 
otteen. 
5) Varmaan se, että kaverit on niin hajallaan opin-
noissa, ettei yhteisöllisyyttä synny niin helposti 
ilman vapaa-ajan aktiviteetteja. Mut ne aktiviteetit 
vasta kivoja onkin! 
6) No tietty kesällä on ihan parasta jokilaivat! 
7) Hmm... Delistä saa hyvää pihvii aika halvalla :) 
8) Kesän vietän pääosin työharjoittelussa TUTKE:
ssa, lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja ke-
hittämisyksikössä. 
9) Mahtavaa kesää kaikille, ja tietty vappua sitä 
ennen! Fukseille vinkiksi, et akateemista vappua 
ei kannata skipata. Ja fukseille tervetuloa uuteen 
opinahjoon! Rohkeasti vaan mukaan tapahtumiin, 
niistä niitä kavereita saa :)

1) Jukka Väisänen 
�) Erityispedagogiikka 
3) Hyvinvointivastaa-
va, joka yrittää pysyä 
tietoisena hyvinvoin-
nista, yhdenvertaisuu-
desta jne. 
4) Oppiminen, monia-
laisuus ja tosi muka-
vat opiskelukaverit. 
5) Kiire ja aikataulujen 
yhteensopimattomuudet. 
6) Ravintola Koulu on ehkäpä se kaikista mielui-
sin. 
7) Kasvisvaihtoehto - muuhun kun en koskekaan. 
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8) Yritän olla hyvä työharjoittelija. 
9) Nauttikaa elämän iloista, itsestänne ja lähim-
mäisistänne. :)

1) Sonja Mikkola 
�) Kasvatustiede (aloitin �007) 
3) Sihteerikkö&tiedotusvastaava ja toimenkuvaan 
kuuluu pääosin pöy-
täkirjojen kirjoittelua 
ja jäsenistön pitämis-
tä ajan tasalla Katkon 
toiminnasta 
4) Pääaineen ja si-
vuaineiden mielenn-
kiintoisuus, monet 
suuntautumismah-
dollisuudet, opiskelun 
vapaus sekä iki-ihana opiskelijaelämä ja aine-
järjestötoiminta (plus näiden mukanaan tuomat 
ihmiset) 
5) Rahan puute (ja sen liiallinen kuluminen) sekä 
vapauden kääntöpuolena houkutteleva mahdolli-
suus laiskotteluun 
6) Kesällä jokiranta ja laivat sekä Ruissalo ja illan-
viettoon Edison, Bremer ja opiskelijabilepaikat 
7) Lähes kaikenlaiset keitot 
8) Festarit, Lontoo ja töitä, töitä ja töitä..ehkä joku 
tenttikin jopa 
9) Vauhdikasta, mutta rentouttavaa kesää kaikille 
ja syksystä sitten kaikki irti opiskelun ja Katkon 
toiminnan merkeissä!

1) Riina Viinikkala 
�) erityispedagogiikka 
3) Juhlavastaavan hom-
mia hoitelen, Katkon 
bilevastuu makaa alle-
kirjoittaneen ja Marin 
harteilla :) 
4) Pitkät aamut ja mu-
kavat illanvietot opis-
kelukavereiden kanssa. Tietenkin myös mahtavat 
opintososiaaliset etuudet. 
5) Opiskelu on ainaista iloa nimimerkillä ”vuodesta 
�00� opiskellut” :) 
6) Vartiovuorenmäki Vappuna ja aurajoen ranta-
mat. 
7) Deli-puolen ruuat ilahduttavat aina. 
8) Pääasiassa ahkeraa työssäkäyntiä ja rentoutta-
vaa mökkeilyä. 
9) Tervetuloa osallistumaan Katkon järjestämiin 
hulvattomiin karkeloihin! Kutsu koskee erityisesti 
uusia fukseja, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
mukaan vaan!

1) Alina Inkinen 
�) aikuiskasvatustie-
de 
3) opintovastaava. 
opiskelijoiden edun-
valvontaa ja kaikkea 
opiskeluihin ja siihen 
liittyvää 
4) vapaa-ajantäyttei-
nen elämä. Jos vain 
osaa asennoitua oikein ja muistaa harrastavansa 
opiskelua täysin vapaaehtoisesti. 
5) ajoittain tenteissä ja kirjallisten töiden parissa 
iskevä tabula rasa. 
6) Pääkirjasto on hieno ja sen ympäristö myös. 
Ihmiset ovat löytäneet sen tarjoamat palvelut 
hienosti. Sinne kannattaa retkeillä ja ottaa paikka 
omaksi. Myös siellä oleva kahvila ja ilmojen sallies-
sa sen terassi ovat mukavia paikkoja.  
7) kasvispullat ja juustosämpylät 
8) kesällä aion opiskella ja vähän leireillä lasten 
kanssa. jatkaa vapaa-ajanviettoa siis.  
9) Ottakaa rohkeasti osaa ainejärjestön järjestä-
miin yhteisiin tapahtumiin. Isolla porukalla meillä 
on enemmän mahdollisuuksia ja kaikilla on muka-
vampaa!

 
1) Mari Liesjärvi 
�)Aikuiskasvatustiede 
3)Juhlavastaava Riinan 
kanssa ja se pitää sisäl-
lään kaikenmoisten kin-
kereiden suunnittelua 
ja järjestämistä.  
4)Vapaus... ei tarvii 
noudattaa 8-16 elämää. 
5)Tentit tuppaa pakkaantumimaan yhteen su-
maan... 
6)Ruokamielessä Bossaa, bilemielessä vissiin 
Pökee ja ulkoilumielessä Ruissalo pyörällä (+jätski 
perillä) 
7)Pannari :) Se tosin voisi joskus olla vähän kyp-
sempää. 
8)Ajattelin tehdä kevyesti 
töitä ja kasvattaa yrtte-
jä partsilla :) 
9) Kaikki reippaasti mu-
kaan kaikkiin tapahtu-
miin!!

1) Susanna Nieminen
�) Kasvatustiede
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3) Toimin hallituksessa tuutor-, kv- ja projektivas-
taavana. Tuutor- ja kv-vastaavuuteen kuuluu mm. 
yhteydenpito laitoksemme tuutoreihin ja kv-opis-
kelijoihin. Projektivastaavana teen kaikkea kivaa, 
mitä mieleen tulee... :) Alkuvuodesta aika kului 
mukavasti mm. Katkon palautekyselyn parissa.

4) Vapaus. On aika ihanaa, kun saa usein aika 
pitkälle itse määritellä mitä tekee, milloin tekee ja 
missä tekee - ja joskus voi olla tekemättäkin... Se 
tosin kyllä yleensä ennen pitkää kostautuu, joten 
sitä ei kannata ottaa tavaksi!

5) Stressi. Yllä mainittu vapaus aiheuttaa toisi-
naan myös stressiä, kun asiat tulee jätettyä viime 
tippaan tai sitten tulee haalittua vähän liikaa-
kin hommaa ja kaikki alkaa kasaantua... Mutta 
onneksi on kuitenkin Katko, joka järjestää paljon 
kivoja tapahtumia helpottamaan stressiä ainakin 
hetkellisesti! :)

6) Aurajoki kuuluu Turkuun aika olennaisesti ja 
varsinkin kesällä sen varrella kävely ja oleilu on 
ihan ehdoton juttu. Toki täältä löytyy myös paljon 
muuta nähtävää, kuten monet museot, joista Tu-
run linna vankityrmineen on ainakin oma suosik-
kini! 
7) Valmis ruoka on ihan kiva juttu… :) Valitetta-

vasti sitä ylellisyyttä ei aina tule kovin ahkeraan 
hyödynnettyä, joten en osaa vastata tähän sen 
tarkemmin.
8) Rentoutumista, töitä, hengailua, aurinkoa, jää-

telöä, hiukan lomaakin, ehkä joku pieni reissu...
9) Viettäkää kaikki mahtava, rentouttava ja ai-

nutlaatuinen kesä, jonka jälkeen on hyvä palata 
Katkolle viettämään ehkä vieläkin mahtavampaa 
ja ainutlaatuisempaa syksyä uusien ja upeiden 
fuksien kera! :) Ja fuksit tietysti haluan vielä toivot-
taa erityisen tervetulleiksi uusiksi katkolaisiksi!

1) Sini Kujanpää 
�)kasvatustiede 
3)index-vastaava eli 
toimin myös idex ry:n 
hallituksessa. Pouk-
koilen näiden kahden 
välillä :) 
4)kivaa on:) rento mei-
ninki ja oma vapaus on 
ykköstä! 
5)tylsät kurssit ja vaikeet tentit 
6)ööö mun koti on tosi kiva....! 
7)hernekeitto ja se pannari :P 
8)töitä ainakin joissain määrin ja niistä riippuen 
hengailua kamujen kans ja lököilyä. 
9)terveisiä vaan :D uusille fukseille sydämmellises-
ti tervetuloa katkolle!! Tääl on kivaa:)

Riina Paimen
1) erityispedagogiikka
�) Olen kulttuurivasta-
ava, eli järjestän jotain 
kultturellia tapahtu-
maa jäsenistöllemme 
pari kertaa vuodessa. 
Lisäksi puuhailen wiri-
ke-lehden parissa.
3) Vapaus
4) Vapauden mukanaan tuoma vastuu tarkoittaa 
joskus melkoista pinoa rästitehtäviä..
5) Aurajoen ranta, sekä ihana Kirjakahvila Vanhal-
la Suurtorilla! Myös uusi pääkirjasto on kiva.
6) Kasvispyörykät
7) Töitä postitätinä sekä festareita ja rentoa me-
noa
8) Hyvää kesää, älkää stressatko liikoja!

 
1) Tuomas Tuokko
�) Yleinen kasv.tiede
3) Talousvastaava ja lii-
kuntavastaava. Hoitelen 
katkon rahaliikennet-
tä ja kirjanpitoa sekä 
järjestän liikuntatapah-
tumia,  
4) rento opiskelijaelä-
mä 
5) en keksi
6) kesäistä toria 
7) lasagne 
8) Aion lomailla ja mopoilla 
9) Fukseille onnea opiskelupaikasta

1)Minea Wilo 
�)Yleinen kasvatustiede 
3)Ulkosuhde- ja projek-
tivastaava, pidän yhteyt-
tä yhteistyötahoihin ja 
olen mukana järkkää-
mässä projekteja 
4)opiskelijaelämä:) 
5)Rahattomuus 
6)Jokilaivat 
7)Rapeat kalapalat 
8)Mökkeily, festarit ja toivottavasti uusi työpaikka 
9)Aurinkoista kesää!!! 
Onnea fukseille opiskelupaikasta ja muistakaahan 
osallistua Katkon toimintaan!
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Mikä on AEGEE?
AEGEE on eurooppalainen opiskelijärjestö, joka 

tarjoaa nuorille mahdollisuuden matkustaa Euroo-
passa sekä tutustua uusiin kulttuureihin ja ihmisiin. 
AEGEE on poikkitieteellinen opiskelijajärjestö, jon-
ka päämääränä on edostää eurooppalaisten nuor-
ten välistä yhteistyötä, liikkuvuutta, sekä kulttuuri-
en välistä ymmärrystä.

AEGEEn toiminta koostuu projekteista ja tapahtu-
mista eri puolilla Eurooppaa: kursseja, juhlia, semi-
naareja, kulttuurivaihtoja ja kesäkursseja. Toimin-
taa riittää ympäri vuoden. AEGEElla on paikallista 
toimintaa yli �40 yliopistokaupungissa ympäri Eu-
rooppaa mukaanlukien Turussa.

Kenties suosituin osa  AEGEEn toiminnasta ovat 
Summer University -kurssit. Nämä kesäkurssit eivät 
kuitenkaan ole akateemista opiskelua. Opintopis-
teiden sijaan saat kursseilta muita kokemuksia: 

”rentoa kesäelämää kaksi viikkoa”
”tutustut toiseen kulttuuriin ja elämäntapaan ikäis-
tesi nuorten esittelemänä jossakin toisessa Euroo-
pan maassa”
”Opit uutta hauskalla tavalla!”
”Saatat innostua uuden kielen opiskelusta”
”Biletystä, aurinkoa, unohtumattomia kokemuksia”

Vaihtoehtoina on 84 kurssia Portugalista Kau-
kasukselle ja Saksasta Maltalle. Teemoja riittää ym-
päristönsuojelusta kielikursseihin ja extreme-urhei-
lulajeihin. Kurssien hinta on max 90 euroa/viikko 
sisältäen majoituksen, ohjelman ja vähintään yh-
den lämpimän aterian päivittäin -sekä seuraa mai-
niosta osallistujaporukasta. Hakuaika 30.4.�009 
saakka.

Itse vietin kokemusrikkaan kaksiviikkoisen AE-
GEE-kesäkurssin Pariisissa viime kesänä ja voin 
todella suositella tällaiseen mahdollisuuteen tarttu-
mista! Pariisi avautui uudella tavalla kun paikalliset 
opiskelijat näyttivät lempipaikkojaan ja majoittivat 
meitä kotonaan.

Myös AEGEE-Turku järjestää tänä vuonna kesä-
kurssin yhdessä Helsingin ja Tallinnan kanssa, jo-
ten jos lähtö ulkomaille ei kesällä luonnistu niin 
kansainväliseen tunnelmaan voit päästä helposti 
mukaan viettämällä aikaa tänne kesäkurssille eri 
maista tulevien opiskelijoiden kanssa. 

lisätietoa:
http://org.utu.fi /muuopisk/aegee

Jos haluat tietää enemmän AEGEE-Turun toimin-
nasta voit myös lähettää mailia osoitteeseen: ae-
gee-turku@utu.fi

täydellinen lista kesäyliopistoista:
http://www.aegee.org/su

Esittelyssä TYYn alayhdistys:
 
AEGEE Turku/Åbo
Association des Etats 
Généraux des Etudiants de l’Eu-
rope
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Moi moi, 
We are the English Erasmus students 

who have been kindly looked after by bril-
liant Marika Kangas during our stay here in Turku. 
When asked to write about our experience in Turku 
the first thing that came to mind was the cultural dif-
ferences that are quite obvious to us English. Such 
as not being able to cross the road when we want 
to, not having polite small talk on the bus with the 
person sat next to you and the lack of the use of the 
word Thank you/ please or Kitos. However, despite 
these things we have enjoyed how lovely and helpful 
you Finns are especially when we are stood in the 
supermarket looking at the many labelled Finnish 
cans of food in despair for not being able to read 
your language!  (We did go to Finnish for foreigners 
and 1 out of the 4 of us passed the exam…we did 
try Honest!)

Staying in student accommodation in the student 
village has been very helpful to meet new friends 
and find out more about Finland and obviously to 
have great parties! We were also very surprised at 
the way you are subsidised as students you are very 
lucky, as we are on a four year course are likely to 
come out with £�0, 000 worth of debt each. With 
studying at the Educarium it was also very good for 
us to be close to the university and we think your 
public transport is amazing compared to our often 
late English trains and buses. How everything keeps 
working even during the snow is very efficient-very 
Finnish.

The lectures we have received here have been 
very different in style to the ones we would receive 
back home, as our lectures for our course of BA Pri-
mary Education are very interactive whereas here 
they were on topics partially related to education 
and were very theoretical. It was a very steep but re-
warding learning curve for us to be involved in these 
lectures and we all agree it has furthered our lear-
ning immensely.

As for the tea, it would be nice if when English 
people came over they could buy some PG Teabags 
at a reasonable price as us English can’t survive 
with out a good brew! We have tried your Finnish 
delicacies but unfortunate we much prefer our own 
fish and chips and can not wait to return to them, 
But I guess that would explain why you Finns are 
so thin and tall as you are a very healthy and ath-
letic nation. Which leads us to finish on your snow 
sports and how envious we are that you can ice-
skate, sledge and ski when ever you want when you 
have snow you are very lucky.

Thanks and good bye to all our new friends.
Jemma, Hollie, Damien, Holly and Jade

P.s We love the reflectors and are hoping to start a 
new trend on our return to England.

An English Tea Party in Turku
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Kasvatustieteilijä
Itämeri-lähettiläänä
Kerro lyhyesti itsestäsi.

- Olen �1-vuotias ja opiskelen toista vuotta pää-
aineenani kasvatustiedettä ja sivuaineina erityis-
pedagogiikkaa ja sosiologiaa. Kotoisin olen ihan 
Turusta.

Miksi lähdit Luonto Liiton Itämeri -koulutukseen?

– Kiinnostuin Itämeri-lähettilään hommasta, sillä 
olen kiinnostunut ympäristöstä ja ihmisen vaiku-
tuksesta siihen. Lisäksi halusin saada lisää tietoa 
Itämeren tilasta, jonka saastuminen on mielestäni 
ollut liiaksi vaiettu asia. Paras asia tietenkin Itäme-
ri-tuntien pitämisessä on nuorten kanssa työsken-
tely ja heidän Itämeri-tietoutensa kasvattaminen.

Oletko aiemmin ollut mukana Luonto Liiton tai 
muiden luonnonsuojelujärjestöjen toiminnassa?

– En ole ollut aiemmin Luonto Liiton toiminnassa 
mukana mutta itämerikoulutus sai minut kiinnostu-
maan toiminnasta, sillä joukossa on voimaa.

Mitä koulutus piti sisällään?

– Koulutuksessa käytiin läpi opetettavaa materi-
aalia, joka oli erittäin hyödyllistä. Lisäksi saimme -
vinkkejä tuntien pitämiseen.

Oletko jo käynyt esiintymässä koululuokille?

– En ole vielä käynyt Itämerivierailulla kouluilla. 
Ajatus kouluissa vierailemisesta ei kuitenkaan kau-
heasti huolestuta tai jännitä.

Miten kannustaisit muitakin lähtemään mukaan 
Itämeri-toimintaan?

- Itämeri on ainutlaatuinen korvaamaton meri, jota 
emme halua menettää. Suomi on Itämeren valuma-
alueella, joten meidän toiminnallamme on suora 
vaikutus Itämeren tilaan. Jokainen meistä voi siis 
vaikuttaa teoillaan siihen heikentääkö vai paran-
taako osaltaan Itämeren tilaa. Parempi tiedostaa 
asia nyt kuin vasta sitten kun on liian myöhäistä.

Riina Paimen
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Kasvatustieteitä opiskelleiden ja opiskelevien 
urapolut ovat monipuolisia toimialoja ja työ-

tehtäviä tarjoavia. Oman urapolun luominen on mo-
nesti kiinni omista mielenkiinnon kohteista ja hen-
kilökohtaisista ominaisuuksista. Työllistymiseen 
kannattaa suhtautua siten, että moni työnantaja on 
kiinnostunut juuri sinun osaamisestasi ja urapolus-
tasi.

Työnantajana voi toimia valtio, kunta, yritys tai jär-
jestö. Toimiasemat ovat ainakin osittain

organisaatiokohtaisia, mutta kasvatustieteitä 
opiskellut työnhakija voi sijoittua toimiasemaltaan 
muun muassa ylimpään johtoon, keskijohtoon, 
asiantuntija-asemaan, toimihenkilöksi, opetuksen 
pariin tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

Myös varsinaisissa työtehtävissä on vaihtoehtoja. 
Kasvatustieteiden koulutuksen omaavan henkilön 
on mahdollista työllistyä muun muassa hallinto-
, suunnittelu ja kehitystehtäviin. Myös opetus- ja 
koulutustehtävät ovat kasvatustieteellisellä alalla 
yleisiä työtehtäviä. Tutkimustehtävät tarjoavat kas-
vatustieteilijöille osaltaan mielenkiintoisia työllisty-
misvaihtoehtoja. Johto- ja esimiestehtävät, konsul-
tointi, asiakastyö, toimistotehtävät, markkinointiin 
ja myyntiin liittyvät tehtävät sekä viestinnälliset työ-
tehtävät tuovat lisäväriä kasvatustieteilijän työteh-
tävävaihtoehtoihin.

Työllistymisen kannalta on hyvä valmistautua 
siihen, että työnantajalla on toiveita työnte-

kijän osaamisesta. Hankittu koulutus on tietysti 
tärkeä samoin kuin työnhakijan aktiivisuus työn-
haussa. Myös alan työkokemuksesta on hyötyä työl-
listymisessä. Työnantajaa usein kiinnostaa myös 
muu työkokemus, joten ansioluettelo on hyvä kir-
joittaa valmiiksi työnhakua varten. Hyvän ansioluet-
telon kirjoittamisesta on tietoa erilaisissa lähteissä 
runsaasti saatavilla. Tärkeää on kuitenkin saada 
ansioluetteloon selkeästi esille oma osaaminen ja 
työkokemus. Työnantajaa saattaa kiinnostaa myös 
opiskellut sivuaineet ja pro gradun aihe.

Varsinaista työhaastattelua ajatellen kasvatus-
tieteilijän kuten muidenkin työnhakijoiden on hyvä 
valmistautua kertomaan omasta osaamisestaan ja 
koulutustaustastaan sekä koulutuksen mukanaan 
tuomista ammatillisista valmiuksista. Moni työnan-
taja arvostaa työntekijän kykyä itsenäiseeen työs-
kentelyyn, mutta myös hyviä tiimityötaitoja. Kuten 
opiskelussa myös työelämässä arvostetaan hyviä 
tiedonhankintataitoja ja organisointitaitoja sekä ky-
kyä ongelmanratkaisuun.

Jo opintojen aikana on mahdollisuuksien mu-
kaan hyvä pohtia omia mielenkiinnon kohtei-

ta niin työnantajan kuin työtehtävienkin osalta ja 
esimerkiksi työharjoittelujen avulla pohtia erilaisia 
vaihtoehtoja omaan työllistymiseen. Työnhakuun 
kannattaa valmistautua laatimalla hyvä ja selkeä 
hakemus sekä ansioluettelo ja työhaastatteluun 
lähteä reippain mielin kertomaan omasta osaa-
misesta ja motivaatiosta työllistymiseen ja työnte-
koon.

Työsuhde voi olla vakituinen, määräaikainen tai 
osa-aikainen, mutta työsopimus tulee aina laatia 
kirjallisena ja se kannattaa lukea läpi ennen allekir-
joitusta. Palkasta kannattaa mahdollisuuksien mu-
kaan neuvotella. Kuten työnantajalla myös työnteki-
jällä on työsuhteessa vastuunsa ja velvollisuutensa, 
joista molempien osapuolien on huolehdittava.

Suvi Ylikylä
KM, valtiotieteiden yo.

Kasvatustieteilijät
työelämässä
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Leffojen katsominen on viime aikoina jäänyt mui-
den kiireiden takia vähemmälle, joten kun Osca-
reiden aika koitti, voin häpeäkseni myöntää, etten 
ollut alkuaankaan kärryillä siitä, minkälaisia eloku-
via on tällä kertaa palkintoja tavoittelemassa. Seu-
raavana päivänä otsikot kuitenkin huusivat Slum-
dog millionairen nimeä ja sen kahdeksan Oscarin 
saavutusta, joka tuntui yllättävän kaikki. Joten kun 
elokuvateatteriin asteli kyseistä pätkää katsomaan, 
ei oikein tietänyt, mitä odottaa. Joku oli aikaisem-
min puhunut intialaisesta Haluatko miljonääriksi 
–formaatista ja osittain sitä odotti mumbailaisen 
Lasse Lehtisen ilmestymistä Bollywoodin henkeen 
valkokankaalle pelonsekaisin tuntein. Toisin kuiten-
kin kävi. Tarinan alkuun 18-vuotiasta Jamal Mali-
kia piestään henkihieveriin epäiltynä huijauksesta 
paikallisessa Haluatko miljonääriksi tv-ohjelmassa. 
Kuulusteluihin raahattu nuori mies kertoo oman kos-
kettavan tarinansa kaksituntisen elokuvan aikana. 
Tarinan aikana selviää, kuinka intialaisen slummiky-
län kasvatti kykenee pärjäämään yltiöpäisen hyvin 
ohjelmassa esitettyjen kysymyksien ristipaineessa. 
Jamal kertoo raskaan ketomuksensa lapsuudesta 
aikuisuuden portille, seikkailuista veljensä Salimin 
kanssa, Latika-tytöstä, lapsuuden ihastuksesta, jo-
hon Jamal rakastuu ja tämän menettää. Jokainen 
Jamalin kuulusteluissa kertoma kertomus paljastaa 
vastauksen ohjelmassa esitettyyn kysymykseen ja 
pitää näin katsojan mielenkiintoa läpi elokuvan yllä. 
Tarinaa punotaan hiljalleen kasaan ja elokuva on-
kin kaikkea muuta kuin ennalta arvattava. Pelkkää 
vuolasta kyynelten virtaa ei ole kuitenkaan odotet-
tavissa, vaan lupa nauruun myönnetään myös. 

Mikä tästä yhdestä tarinasta tekee sitten kah-
deksan Oscarin arvoisen? Tämän päivän elokuva-
tarjonta tuntuu koostuvan pitkälti Hollywoodissa 
tuotetuista ”aivot narikkaan ja menoksi” –leffoista, 
jotka kyllä viihdyttävät ja tarjoavat pakokeinoa to-
dellisuudesta, mutta eivät liiemmin laita katsojan 
ajatus- tai arvomaailmaa koetukselle. Kyseinen elo-
kuva kykenee kuitenkin tämän tekemään, olemalla 
samalla aikaa myös viihdyttävä ja näyttämällä sen 
karun tosiasian, että asiat eivät ole kaikkialla yhtä 
hyvin kuin meillä. Elokuvan musiikki saalisti kaksi 
Oscaria ja on hyvä osoitus siitä, kuinka musiikin 
keinoin, toisinaan jopa seesteiseen kuumaan intia-
laiseen maisemaan, voidaan hetkessä tuoda jänni-

tettä, joka saa katsojan pitämään tuolistaan kiinni 
entistä kovempaa. Ainutlaatuinen tarina ja hieno 
kerronta takaavat katsojalle sen, että jotakin ennen 
kokematonta on siis tarjolla. Näyttelijäkaarti oli al-
lekirjoittaneelle täysin tuntematonta ja elokuva ei 
missään nimessä ratsasta suurien tähtien nimissä, 
hyvä näin. Intialaisen castingin valitseminen lisää 
aitoa tunnelmaa ja säilyttää elokuvan viattomuut-
ta ja aitoutta, jotka ovat kyseisen elokuvan ehdo-
ton valttikortti. Tekijäjoukko ei ole muutenkaan pal-
jolti maineella mässäillyt, vaikka elokuvan ohjaaja 
Danny Boyle onkin noussut suuremman yleisön 
tietoisuuteen jo 1990-luvun yhden kulttielokuvan, 
Trainspottingin myötä. 

Kaiken kaikkiaan Slumdog Millionaire on unohtu-
maton elokuvaelämys, jota voi ehdottomasti suosi-
tella juuri sen Hollywoodin hömpän vastapainoksi, 
mitä elokuvateattereissa tänä päivänä on niin pal-
jon tarjolla. Jos elokuva saa kahden tunnin aikana 
katsojansa käymään läpi tunneskaalan naurusta 
kyyneliin, on se onnistunut enemmän kuin hyvin 
tehtävässään. 

Lotte Manninen

Katko goes movies
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Hyvä lukija, oletko ajatellut, että voisit vaikuttaa 
opiskelijoiden elämään muutenkin kuin juttelemal-
la kavereidesi kanssa? Silloin voisit harkita valio-
kuntatyöskentelyä.

Valiokuntatyö saattaa kuulostaa suureelliselta, 
vaikka se onkin ihan arkipäiväisen opiskelijaelä-
män ja sen oheistapahtumien luomista. Valiokun-
nat ovat TYYn alaisia ja niitä on seitsemän. Tällä 
hetkellä katkolaisia on ainakin edunvalvonta-, kan-
sainvälisessä, kulttuuri- ja ravintolavaliokunnassa. 
Lisäksi toiminnassa ovat alayhdistys-, kehitysyhteis-
työ- ja ympäristövaliokunnat.

Itse henkilökohtaisesti olen toiminut vuonna 
�008 ravintolavaliokunnassa ja tänä vuonna �009 
pääsin edunvalvontavaliokuntaan. Valiokunnassa 
halusin olla mukana voidakseni antaa neuvoja ja 
tietotaitoani opiskelijakollegoille. Jotta motivaatio 
näyttäisi konkreettisemmalta, päätin kysyä vuoden 
�008 TYYn hallituksen puheenjohtajan ja nykyisen 
kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja Laura Hei-
nosen mielipidettä.

- Olin TYYn hallituksen traditiovastaavana vuonna 
�007 valmistelemassa kulttuurivaliokunnan perus-
tamista ja viime vuonna seurasin valiokuntatyös-
kentelyä hyvin läheltä TYYn hallituksen puheenjoh-
tajana. Olin mukana valiokuntien perustamisessa 
ja miettimässä niiden toimintamuotoja ja -käytäntö-
jä yhdessä valiokuntapuheenjohtajien kanssa. Kun 
hallitusvuodet olivat päättymässä olin edelleen va-
kuuttunut, että valiokuntatoiminta on arvokasta ja 
niissä opiskelijat pääsevät tekemään itseään kiin-
nostavia asioita ja uudistamaan TYYn toimintaa ja 
miksei politiikkaakin, kertoo Laura.

Valiokuntatyöskentelyyn voi lähteä mukaan ihan 
tuoreenakin opiskelijana. Itsellänikin toki oli järjes-
tö- ja yhdistyskokemusta taustalla, mutta yliopis-
tomaailmassa olin vain ollut edustajistovaaleissa 
ehdokkaana. Ravintolavaliokunnassa mukana ole-
va Riina Paimen on tämän hetken esimerkki ensim-
mäisen vuoden opiskelijasta:

- Jo opiskelujen alussa tuntui siltä, että olisi hie-
noa vaikuttaa yliopistoon opiskelijanäkökulmasta. 
Mukaan lähtemistä ei kannata pelätä, sillä vanhem-
milta opiskelijoilta oppii paljon, toteaa Riina.

Valiokunnan valitseminen ei ole helpoin tehtävä, jos 
kiinnostuksia on moneen suuntaan. Itsekin pohdin 
viime vuonna valintaani ja kysyin neuvoja kavereil-
tani. Niiden perusteella hain ravintolavaliokuntaan. 
Tänä vuonna sitten hain edunvalvontavaliokuntaan, 
koska se tuntui ehdottomasti läheisimmältä itselle-
ni. Kuitenkin valinta on henkilökohtainen ja siihen 
vaikuttaa moni seikka.

- Kulttuurivaliokunnan valitsin traditiovastaavan 
taustani vuoksi, koin, että minulla on näkemystä, 
miten valiokunta toimisi parhaiten sen sektorin 
kannalta. Olen aina ollut myös tosi innokas tapah-
tumanjärjestäjä, opiskelijatapahtumien suunnitte-
luun ja organisointiin hurahdin tietysti jo Katkossa. 
Olen tehnyt erilaisia tapahtumia ja muita projekteja 
myös työkseni ja minulla oli ideoita Kulttuurivalio-
kunnan toimintaan, kertoo Laura.

Omasta hakeutumisestaan ravintolavaliokuntaan 
Riina kertoo seuraavaa:

- Minulle tärkeitä asioita ovat ruuan ekologisuus ja 
eettisyys, sekä kasvisruuan hyvä saatavuus ja laa-
tu. Ajattelin, että ravintolavaliokunnan kautta voisin 
vaikuttaa näihin asioihin  Unican ravintoloissa, mai-
nitsee Riina.

Parhaimmillaan valiokuntatyö tuo uusia kontak-
teja, uusia ideoita ja myös uusia luottamustoimia. 
Omasta puolestani voin suositella lämpimästi kai-
kille, joita opiskelijaelämään vaikuttaminen kiin-
nostaa.

Jukka Väisänen

Katkolaisia valiokuntatyössä
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Akateemisen opiskelijaelämän HOPS

Normaalien opintopisteiden rinnalla voi itsekseen 
kerätä myös vähän erilaisia pisteitä. Vuosien aikana 
on mahdollista kartuttaa tietämystään myös opis-
kelijaelämän ihanuuksista. Tässä kohdassa niin 
Katko kuin muutkin ainejärjestöt ovat valmiit autta-
maan. Katso ja ihastele mitä kaikkea on tarjolla

Kandidaatin tutkinto 180 op

Kieli- viestintä- ja metodiopinnot �6 op: 
Fuksivuosi! Erityisen pakollinen ja läsnäoloa vaati-

va. Sisältää kahdet kastajaiset (Katko ja Index) 10 
op, Aurasoudut 3 op, fuksien tutustumisillan 5 op ja 
muun fukseille suunnatun ohjelman 11 op

Näiden lisäksi vuosittain myös..

Perusopinnot �5 op:
Baaribileet 10 op ja sitsit 15 op, molempia Katkon 

järjestäminä noin �-3 vuodessa plus muiden järjes-
töjen kemuja

Aineopinnot 35 op
Pikkujoulut 5 op, laskiainen 5 op, kasvatustieteili-

järisteily 5 op, vappu 5 op,  viini- ja juustoilta 5 op, 
peli-ilta 5 op sekä pyöräretki 5 op

 
Sivuaineet 50-60 op
Hyvinvointipäivä 5 op, Wirikkeen toimituskuntaan 

osallistuminen ja osallistuminen TYY:n tai muiden 
järjestöjen (esim. Index tai muut Suomen kasva-
tustieteiden ainejärjestöt) järjestämään ohjelmaan 
kasvattaa opintopisteitä

Orientointi työelämään �0-�4 op
Työelämäpäivä ja alumnisitsit 10 op sekä excursi-

ot, joita on 1-� vuodessa 10-14 op
 
Muut opinnot 10 op-�4 op 
Pisteitä voi saada osallistumalla lisää vuosittaisiin 

joko perinteisiin tai sitten yksittäisiin tapahtumiin, 
antamalla palautetta, olemalla innostunut tai osal-
listumalla mahtavaan ainejärjestötoimintaan esi-
merkiksi liittymällä Katkon tai Indexin hallitukseen 

tai esim. TYY:n toimintaan. Nämä korjaavat kaikki 
pisteet kotiin itsestään.

Maisterin tutkinto 120 op

Kieliopinnot 5 op
Syventävät opinnot 70 op (myös opinnäytetyö 40 

op)
Muut opinnot 45 op

Maisterin tutkinto vedetään samalla periaatteella, 
tosin ehkä enemmän keskittyen opiskelun työelä-
mäläheisempään puoleen...ja ehkä valmistumis-
läheisempäänkin. Mikään ei kuitenkaan estä tule-
masta mukaan mihin tahansa, lajitovereitaan siellä 
vaan tapaa.

Kuitenkin akateeminen opiskelijaelämä tarjoaa 
mahdollisuudet huimiin meriitteihin. Sen yhdistämi-
nen opiskeluun on luonnollisesti aina pieni haaste, 
mutta lopulta kyllä hoidettavissa. Toisin kuin arvo-
sanat, tunnuksina ovat haalarimerkkien kohonnut 
määrä sekä toisille kohonneet maksa-arvot. 

Näin ollen tulkaa mukaan Katkolle keräämään 
akateemisen opiskelijaelämän kartuttamia opinto-
pisteitä

Katkon opastusta fukseille
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Katkon perinteinen palautetilaisuus ja siihen 
liittyvä palautteen kerääminen noudattivat 

tänä vuonna uutta formaattia. Jotta yhä useamman 
opiskelijan ääni saataisiin kuuluviin, päätettiin ke-
rätä opintokokonaisuuksia, opinto-ohjausta ja opis-
kelukäytäntöjä koskevaa palautetta sähköisesti 
Webropol-kyselyn avulla. Linkki kyselyyn lähetettiin 
kasvis-listalle. Palautteen läpikäyntiä varten Katko 
järjesti pelkästään opiskelijoille suunnatun keskus-
telutilaisuuden sekä opiskelijoiden ja laitoksen hen-
kilökunnan yhteisen palautetilaisuuden.

Palautelomakkeessa oli kaikille yhteinen osio, jos-
sa oli kysymyksiä opinto-ohjaukseen, kurssi-ilmoit-
tautumiseen, ryhmäkokoihin, tenttikäytäntöihin, 
tiedonkulkuun sekä opintojen työelämärelevanssiin 
liittyen. Lisäksi kysymyksiä oli kaikista opintokoko-
naisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot) 
kunkin pääaineen osalta sekä Orientointi työelä-
mään –kokonaisuudesta ja kieli-, viestintä- ja meto-
diopinnoista. Lisäksi aine- ja syventävien opintojen 
kohdalla oli erikseen kysymyksiä proseminaarista 
tai pro gradusta. Palautelomakkeessa oli sekä mo-
nivalinta- että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vasta-
si kaiken kaikkiaan 99 kasvatustieteiden laitoksen 
pääaineopiskelijaa (aikuiskasvatustiede 19, erityis-
pedagogiikka 30 ja kasvatustiede 50 pääaineopis-
kelijaa). 

 Pääsääntöisesti laitoksen opintokokonaisuudet 
saivat myönteistä palautetta. Monipuoliset opetus-
menetelmät saivat kiitosta, mutta erityisesti erityis-
pedagogiikan ja kasvatustieteen perusopinnoissa 
massaluentojen tilalle toivottiin vaihtelevampia 
opetustapoja. Syventävissä opinnoissa erityisala-
opintoihin kaivattiin enemmän muita kuin kirjatent-
timahdollisuuksia. Paikoin opintojen suorittamiseen 

toivottiin lisää joustavuutta esimerkiksi kieli- ja vies-
tintäopintojen ja gradun kohdalla sekä kirjatenttien 
tekemiseen. Opinto-ohjauksen kohdalla erityises-
ti henkilökohtaisen opinto-ohjauksen lisäämisel-
le nähtiin olevan tarvetta. Opintojen työelämäre-
levanssi nähtiin melko hyvänä, mutta opetukselta 
toivottiin silti vieläkin enemmän kosketusta työelä-
mään. Lisäksi opintoihin kaivattiin työelämässä tar-
vittavia taitoja, kuten projektinhallinta-, esimies- ja 
atk-taitoja. Orientointi työelämään –kokonaisuus 
sai paljon kiitosta ja se koettiin erittäin tärkeäksi 
osaksi tutkintoa. Tosin pitkään esillä ollut tutkin-
toon kuuluvan pakollisen harjoittelun kanditutkin-
toon sijoittuminen maisterintutkinnon sijaan sai jäl-
len kritiikkiä. Kaiken kaikkiaan ruusujen ja risujen 
lisäksi esiin nousi myös kehitysehdotuksia. 

Kyselyn tuloksia esiteltiin palautetilaisuuksissa 
paikalla olleille opiskelijoille ja henkilökunnal-

le ja ne herättivät paljon kiinnostusta sekä vilkas-
ta keskustelua. Tiivistelmä tuloksista toimitettiin 
koko laitoksen henkilökunnalle ja se on ollut myös 
opiskelijoiden nähtävillä Relanderissa. Osia koko 
palautteesta toimitettiin lisäksi opetussuunnitel-
matyöryhmälle sekä laitoksen johdolle. Tietyt esille 
nousseet asiat tullaan varmaan huomioimaan no-
peammin kuin toiset, osa taas on resurssikysymyk-
siä, joihin vaikuttaminen on vaikeampaa. Tärkein-
tä on kuitenkin, että opiskelijoiden ääni on saatu 
näinkin laajasti kuulumaan. Siksi suuri kiitos vielä 
kaikille palautekyselyyn osallistuneille! Pilottiko-
keiluksi kyselyyn osallistui kiitettävä määrä laitok-
semme opiskelijoita, joiden vastauksilla pitäisi olla 
painoarvoa. Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä vai-
kuttamisella pystymme kaikki opiskelijoina varmas-
ti tulevaisuudessakin kantamaan oman kortemme 
laitoksemme opetuksen kehittämiseen!

Katkon palautekysely 2009
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Jälleen kevät toi mukanaan Katkon perinteisen 
työelämäpäivän! Tänä vuonna konseptia muu-

tettiin hieman ja mukana oli alumnien puheiden li-
säksi workshop-työskentelyä. Tavoitteena oli lisätä 
vuorovaikutusta alumnien, henkilökunnan ja opis-
kelijoiden välillä, ettei koko päivä menisi ihan yk-
sinpuheluksi. Workshop-työskentelyä oli vetämässä 
koulutuspäällikkö Lauri Luoto Haus kehittämiskes-
kuksesta. Lisäksi pienryhmiä olivat ohjaamassa 
Minna Ahola SPECIA ry:stä, Erkki Härkönen Turun 
akateemisista rekrytointipalveluista ja kehityspääl-
likkö Janne Virtala Itellalta. Pienryhmät keskittyivät 
sisällöllisesti hieman eri aihealueisiin, sillä Minnan 
porukka keskittyi opintojen työelämävastaavuuteen, 
Erkin ryhmä kasvatustieteilijöiden työllistymiseen 
ja Jannen ryhmä kasvatustieteilijöiden tavoitteisiin 
työelämässä. Hieman yllättäen yhteenvedossa tuli 
esille, että kaikissa ryhmissä oli pyöritelty jonkun 
verran samojakin teemoja, kuten itseluottamuksen 
tärkeyttä sekä oman osaamisen rakentamista ja 
”myymistä”. En tiedä muiden ryhmien työskentelys-
tä, mutta omassa ryhmässäni ainakin saatiin hyvää 
reflektiivistä keskustelua aikaan. Pilottikokeilun jäl-
keen voi todeta, että workshop-työskentelyyn olisi 
voinut varata enemmänkin aikaa, sillä keskuste-
lua olisi voinut jatkaa pidempäänkin. Lopuksi Lau-
ri haastoi meidät vielä tekemään henkilökohtaisen 
lupauksen, mitä aiomme tehdä tavoitteidemme 
eteen. Uskoisinkin, että workshop-työskentely oli 
ihan kivaa vaihtelua päivään!

Lisäksi seminaariin saapuivat kertomaan työs-
tään alumnimme Katri Heikkilä, joka toimii Iitta-

lan henkilöstöpäällikkönä sekä toinen alumnimme 
Emilia Saarisalo, joka toimii henkilöstönkehittäjänä 
Nordkalkilla. Saimmekin aika kattavaa kuvaa hen-
kilöstötoiminnoista erilaisissa yrityksissä. Lisäksi 
saimme kuulla jäsenistön toiveesta myös erityis-
pedagogiikan alan mahdollisesta työpaikasta, kun 
meillä opiskeleva Reetta Koivunen kertoi työstään. 
Reetta työskentelee Mannerheimin lastensuojelulii-
ton alaisuudessa toimivassa Kuntoutus- ja kehittä-
miskeskus Huvituksessa kuntoutustyöntekijänä ja 
antoi vinkkejä erityispedagogiikan alasta kiinnostu-
neille. Toivottavasti paikalla olleet erityispedagogii-
kan opiskelijat saivat esityksestä hyötyä irti. Semi-

naarissa oli paikalla noin 30 henkeä, kiitos kaikille 
osallistuneille! Toivottavasti saatiin päivän aikana 
vahvistettua taas edes vähän kasvatustieteilijän 
identiteettiämme!

Ilta huipentui vielä alumnisitseihin, joilla oli mah-
dollisuus verkostoitua vähän vapaammissa mer-

keissä alumnien kanssa. Harmiksemme emme 
saaneet paikalle ollenkaan henkilökuntaa kutsuis-
ta huolimatta, mutta onneksi paikalle saapui kym-
menisen innokasta alumnia! Ilta sujui leppoisas-
ti toisiimme tutustuen, opiskeluaikojen hauskoja 
muistoja kerraten, syöden, juoden ja laulaen. Pai-
kalla olikin tosi kivasti porukkaa, melkein 30 sitsaa-
jaa! Allekirjoittaneen illan kohokohtia olivat ainakin 
alumnien pantomiimi Kauniista ja Rohkeista, SPE-
CIA:n tarjoama juomakierros sekä pöydän alle juo-
tu alumni ;). Oli ihan hauskaa esittää myös mimii-
kan henkeen Yhdysvaltain presidentinvaaleja sekä 
nähdä, mitä Kupittaan maauimalassa tapahtuu 
yöaikaan. Osan kanssa lähdettiin sitsien jälkeen 
vielä jatkamaan iltaa Proffan kellariin ja huhujen 
mukaan yksi sitkeä alumni jatkoi iltaansa vielä kes-
kustaankin parin opiskelijan kanssa. Kaikin puolin 
onnistunut ilta siis! Kiitos kaikille kanssasitseilijöille 
hauskasta illasta! Ja tietysti keittiön väelle kiitokset 
myös hienosta illasta.

Illan aikana keskustelimme parin alumnin kans-
sa myös mahdollisesti lanseerattavasta Katkon 

alumni-ryhmästä, ja idea saikin innostuneen vas-
taanoton. Toivottavasti saadaankin jatkossa lisät-
tyä alumni-yhteistyötä eri tavoin. Kuitenkin työelä-
mäpäivästä ja alumnisitseistä alkaa muodostua 
jo alumnien odottama perinne, joten toivottavasti 
perinne vain vahvistuu tulevina vuosina. Kun itse 
joskus alumnisoidun, niin aion olla ainakin paikalla, 
mikäli sitseille kutsutaan! 

Maiju Toivonen

Katkon työelämäpäivä 
20.3.2009
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Vuosi kv-tuutorina on päättymässä, fiilis on aika 
onnellinen. Onnellinen siitä, että se on ohi mut-

ta onnellinen myös siitä, että se on ollut olemas-
sa. Parhaimmillaan vuosi on tuonut itselleni paljon 
paremman kielitaidon ja itseluottamusta, kun on 
huomannut pärjäävänsä natiivipuhujien kanssa. 
Sanomattakin selvää, että se on tuonut myös uu-
sia tuttavuuksia Saksasta, Venäjältä ja Iso-Britan-
niasta. 

Kv-tuutorointiin hakuaika on maaliskuussa ja tu-
levat tuutorit koulutetaan tehtäväänsä kevään ai-
kana.Tuutoroinnista kasvatustieteilijä saa palkkaa 
30e per vaihtari miinus verot.

 Opintopisteitä meille ei jaeta, toisin kuin joissakin 
muissa tiedekunnissa. Toki kv-tuutorina toimimises-
ta saa myös työtodistuksen! Yleensä tuutoroitavia 
on 3-5 tuutoria kohti, riippuen siitä paljonko vaihta-
reita on kuhunkin tiedekuntaan tulossa. Tuutorit ja 
tuutoroitavat pyritään siis järjestämään saman tie-
dekunnan opiskelijoista. 

Itselläni oli virallisesti kolme tuutoroitavaa syksyllä 
ja keväällä, käytännössä luku voi vaihdella tilantei-
den mukaan... Monesti tuutoroitavat ovat olleet kui-
tenkin ainakin osa samasta maasta ja jotenkin jo 
tunteneet mahdollisesti toisensa, mikä mielestäni 
voisi olla toisinkin. Tuutorille ja vaihtareille voisi olla 
mielenkiintoisempaa tutustua heti eri maista tule-
viin vaihto-opiskelijoihin. Jos samasta maasta oleva 
on omassa tuutoriryhmässä, se luo tietenkin turval-
lisuuden tunnetta mutta eikö vaihtarivuotena ole 
tarkoitus tutustua uusiin kulttuureihin ja ihmisiin? 

Koska vaihtarit saapuvat aina hieman ennen 
lukukausien alkua orientaatioviikolla, jouduin 

tuutorina nipistämään hieman omista lomistani ja 
kesätöistä. Muutoin vaihtareiden kanssa on tullut 
tehtyä jos jonkin moista, monikulttuurisista ruokail-
loista Turun filharmonisen orkesterin konserttien 
kautta erilaisiin bileisiin ja Katkon tapahtumiin... 
Löysin jopa muutama viikko sitten itseni Diaplon 
keikalta, vaikka en bändin faniksi tunnustauduk-
kaan.  Yksi kv-tuutoroinnin parhaimmista anneista 
on myös se, mitä voi oppia vaihtareilta suomalaises-
ta kulttuurista. Vaihtarit avaavat uusia näkökulmia 
tarkastella omaa maata ja kulttuuria. Sain kunnian 
myös saada uuden lempinimen vaihtareilta. Mary 

on sopiva käännös Marika-nimelle englanniksi ja 
koska ”marica” tarkoittaa espanjaksi homoa, ilmei-
sesti varsin luonteva lempinimi minulle oli siis Gay 
Mary! =) 

Hauskoista hetkistä huolimatta vaihtarien saa-
puessa voivat kuitenkin stressihormonit hie-

man nousta, sillä käytännön juoksevat pankkiasiat 
ym. eivät ole välttämättä niitä ihanimpia, varsinkin 
kun koulutuksessakaan saatu tieto ei aina pidä 
paikkansa ja omat tuutoroitavat saattavat saapua 
jokainen eri päivinä, joten saman rumban joutuu 
käymään moneen kertaan. Alkuhässäkän jälkeen 
alkaa sitten se paras aika tuutorina,  jolloin voi viet-
tää aikaa tuutoroitavien kanssa ja auttaa heitä tar-
peen mukaan ongelmatilanteissa. 

Kv-tuutorointia harkitseville, kehotan rohkeasti 
pistämään hakulomakkeen menemään! Kv-tuuto-
riksi ei kuitenkaan kannata ryhtyä, jos tietää tule-
van vuoden olevan muutenkin kiireinen, sen virheen 
itse tein. Jokainen voi tehdä kuitenkin kv-tuutoroin-
tivuodestaan juuri sellaisen kuin itse haluaa. Kaik-
kien kanssa ei voi tulla ylimmiksi ystäviksi mutta se 
aika, minkä tuutoroinnissa vaihtareille antaa, saa 
sen monenkertaisesti takaisin. Ehkä jopa vuosien-
kin päästä. 

Kokemuksia kv-tuutoroinnista

Kirjoittaja suojattinsa kera
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Varsinais-Suomen Kesäleiriyhdistyksen leiriviik-
ko käynnistyi maanantaina, kun linja-auto toi 

Taivassalon Tippsundin leirikeskukseen joukon in-
nokkaita leiriläisiä Turun seudulta. Vuorossa oli toi-
mintaleiri 7-10 –vuotiaille lapsille.

Ohjaajat olivat vastaanottamassa leiriläisiä. He 
antoivat kaikille leiripaidan ja ohjasivat mökkeihin. 
Pahin jännitys alkoi helpottaa ja monet saivat uusia 
kavereita ennen ensimmäistä lounasta. 

Leirin johtajan avauspuheen jälkeen alkoi ohjel-
ma, jota tänä vuonna toteutettiin enimmäkseen 
ryhmissä. Lapset nimesivät ryhmänsä Supersiileik-
si, Supersankareiksi ja Etanoiksi. 

Leiriläisillä oli valinnaisena ohjelmana liikuntaa, 
kokkailua ja käden taitoja. Valinnaista oli kolme 
kertaa viikon aikana. Liikuntaryhmä oli suosituin, 
mutta viikon mittaan todettiin kaikkien valinnaisten 
ryhmien olleen erittäin onnistuneita. 

Liikuntaryhmässä pelattiin pesäpalloa ja jalkapal-
loa, kokkiryhmässä leivottiin muun muassa keksejä 
ja tehtiin pizzaa ja taideryhmässä leivottiin taika-
taikinaa ja tehtiin leirihitiksi nousseita liskoja. 

Tiistaina pidettiin tyttöjen ja poikien ilta. Pojat 
viettivät sen pelaten jalkapalloa ja saunoen. Tytöt 
viihtyivät rannalla meloen ja uiden. 

Keskiviikkona kokeilimme hurjaa korikiipeilyä, 
jota vetivät vierailevat ohjaajat Ari, Arttu ja Satu. 

Torstaina leiriviikko huipentui discoon, jossa le-
gendaarinen dj Jii Hakala veti leikkimielisiä tanssi-

kilpailuja. Pihalla oli grilli kuumana ja vaahtokarkke-
ja saatiin menemään yllättävän paljon. 

Lapset ja ohjaajat noudattivat viimeisenä iltana 
perinteitä ja heittivät leirin johtajan vaatteet päällä 
veteen. Kasteen saivat samalla myös dj Jii Hakala ja 
apuohjaaja Valtteri. 

Perjantai alkoi siivouskilpailulla, jonka voittivat 
3. ja 6. mökin asukkaat. Ohjaajat hävisivät 

taas kerran. Siivouksen jälkeen leikimme hetken pi-
haleikkejä ja otimme rannalla leirikuvia. Viimeiseksi 
jaettiin leiridiplomit ja kunniamaininnat. 

Koska leirien suosio on kasvamaan päin, järjes-
tämme kesällä �009 kolme toimintaleiriä Taivassa-
lon Tippsundissa. Leireille otetaan kaikkiaan 150 
lasta. Ohjaajat ovat pääasiassa kasvatustieteiden 
laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoi-
ta, mutta mukana on myös jo työelämässä olevia 
opettajia.

Katkolaisilla on mahdollisuus osallistua leireille 
ohjaajina ottamalla keväällä yhteyttä yhdistykseen. 

Jesse Särs

Kuulumisia kesäleiriltä

Katkolainen Dj Jii Hakala tietää millaisesta musii-
kista lapset pitävät

Ryhmäkuva 7-10 –vuotiaiden leiriltä
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Luku 1: Matkakuume
Heti tammikuussa Katkon tuoreeseen kv-vastaa-

vaan iski matkakuume. Matkan määränpäätä ei 
tarvinnut kauaa miettiä, sillä Espanjassa olisi kaksi 
katkolaista vaihdossa – siis kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla! Unohtamatta tietenkään sitä, että pisteeksi 
i:n päälle voisi vaikka saada ihan mahtavan (?) ju-
tun Wirikkeeseen espanjalaisesta vaihtarielämäs-
tä!  …Eikun siis lentolippuja varaamaan!

Matkani tarkoituksena olisi siis tavata Espanjas-
sa vaihdossa olevat katkolaiset Elina Lehtimäki ja 
Marjaana Osara. Kummankin opiskelukaupunki si-
jaitsee noin �,5 tunnin bussimatkan päässä Mad-
ridista – tosin täysin eri suuntiin. Marjaana opiske-
lee Salamancassa, joka sijaitsee Madiridista itään. 
Salamanca on asukasluvultaan hieman Turkua pie-
nempi, ja kaupungin yliopisto yksi Euroopan van-
himmista (perustettu 1�18). Lisäksi Salamancan 
vanhakaupunki kuuluu Unescon maailmanperintö-
kohteisiin. Elina taas opiskelee Cuencassa, joka on 
noin 50 000 asukkaan pieni, mutta viihtyisä kau-
punki. Myös Cuencan vanhakaupunki on Unescon 
maailmanperintökohteiden luettelossa. Vaihtarielä-
män lisäksi muutakin nähtävää siis olisi!

Luku 2: Kuulumisia
Reissuni ajoittui helmi-maaliskuun vaihteeseen. 

Se ei sään suhteen ollut ehkä paras vaihtoehto, 
vaikka ennen matkaani lämpötilat olivatkin olleet 
parinkymmenen asteen tuntumassa. Saapuessani 
Madridiin oli erittäin kaunis ja aurinkoinen päivä, 
mutta se jäikin oikeastaan ensimmäiseksi ja viimei-
seksi matkani aikana. Toisinaan myös hieman ka-
dutti, etten ollut ottanut talvitakkia mukaan… 

Koska en ollut aikaisemmin käynyt Espanjassa, 
ja espanjan sanavarastoni käsitti ennen matkaa 
noin kaksi sanaa, oli ehkä paikallaan, että Elina tuli 
minua Madridiin lentokentälle vastaan ja lähdim-
me yhdessä bussilla Marjaanan luo Salamancaan. 
Kahden ja puolen tunnin matkalla olikin hyvää ai-
kaa vaihtaa kuulumisia. Olin innokas kuulemaan, 

miten Elinan opiskelu Espanjassa oli alkanut, miten 
asiat olivat järjestyneet ja millaiselta opiskelu tun-
tui. Ennen Espanjaan saapumista asioiden järjesty-
minen, kuten asunnon löytyminen ja espanjan kie-
len kanssa pärjääminen olivat Elinaa jännittäneet, 
mutta kaikki asiat olivat kuitenkin hoituneet hyvin. 
Asunto oli löytynyt helposti ja neljä eri maista kotoi-
sin olevaa kämppistä ottivat Elinan hyvin vastaan ja 
tutustuttivat kaupunkiin ja muihin vaihtareihin. 

Opiskelussa Elinan oli auttanut alkuun esimerkik-
si kurssivalintojen osalta paikallinen tuutori. Luen-
noilla nopeasti puhuvaa professoria oli ollut ensi 
vaikea seurata, mutta espanjalaiset luokkatoverit 
lohduttivat, etteivät hekään yleensä pysty seuraa-
maan kyseisen professorin opetusta. Muutenkin 
opiskelutoverit ymmärsivät hyvin toisinaan pihalla 
olevaa vaihtaria ja olivat aina valmiita auttamaan. 
Opiskelusta espanjalaisessa yliopistossa oli jo löy-
tynyt jonkin verran eroavaisuuksia Suomeen verrat-
tuna. Luennot pidetään suurten luentosalien sijaan 
pienissä luokkahuoneissa ja luennoilla keskustel-
laan paljon – tosin hyvin usein aiheen vierestä… 
Lisäksi kursseilta tulee usein tehtäviä kotiläksyksi: 
on luettava esimerkiksi muutama kymmenen sivua 
kirjasta ja tehtävä sen pohjalta tiivistelmä tai mind 
map. Vaikka tämä onkin välillä tuntunut aika ras-
kaalta, Elina on kokenut sen kuitenkin melko hyvä-
nä asiana, koska tällöin opiskelu jakautuu koko lu-
kukauden ajalle.

Entäpä sitten opiskelijaelämä? Yleisesti espanja-
laiseen opiskelijaelämään kuuluu samantapaisia 

Kv-vastaava maailmalla

Calimochoa ja vaihtarielämää 
Espanjassa
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asioita kuin Suomessa, esimerkiksi juhlia hassus-
ti pukeutuneena, edunvalvontaa mielenosoitusten 
muodossa ja vierailuja muihin kaupunkeihin. Suo-
messa opiskelijakulttuurissa korostuvat enemmän 
ainejärjestöt ja niiden omat perinteet. Espanjalaiset 
osaavat kuitenkin ottaa ilon irti opiskeluajastaan. 
Elina itse ei osannut sanoa mitään tiettyä tapahtu-
maa parhaana vaihtoajaltaan, vaan yleisesti uusiin 
ihmisiin tutustuminen, Espanjassa reissaaminen ja 
rento elämä on kaiken kaikkiaan ollut mahtavaa ja 
hän on nauttinut vaihtoajastaan täysillä.

Luku 3: Salamanca – ensikohtaaminen cali-
mochon kanssa

Salamanca oli jo iltavalaistuksessa ja Marjaa-
na linja-autoasemalla vastassa, kun saavuimme 
vihdoin perille. Pääsinkin heti tutustumaan toden 
teolla espanjalaiseen vaihtarielämään. Ensimmäi-
nen tuttavuuteni oli calimocho eli Coca Colan ja pu-
naviinin sekoitus, joka on erityisesti opiskelijoiden 
suosima juoma. Suhtautumiseni calimochoon oli 
tosin ensin hieman ennakkoluuloinen - punaviini 
punaviininä minulle, kiitos! Ennakkoluulot kuitenkin 
karisivat pian, ja calimochosta taitaakin olla kovaa 
vauhtia tulossa katkolaisten uusi suosikkijuoma!  
Calimochon lisäksi tapasin valtavan määrän vaih-
tareita sekä pääsin tutustumaan Salamancan yö-
elämään. Melkeinpä kahden vuorokauden hereillä 
olo, kahdeksantoista tunnin ja kolmentuhannen ki-
lometrin matkustusputki olivat kuitenkin vaatineet 
veronsa, ja kun nukkumaan lopulta pääsi, maittoi 
uni aina pitkälle seuraavaan iltapäivään saakka…

Univelanlyhennyksen jälkeen olikin vuorossa Sa-
lamancan turistikierros Marjaanan johdolla. Kier-
roksen kohokohtia olivat upea Plaza Mayor, jota 
pidetään yhtenä Euroopan hienoimmista aukiois-
ta, Salamancan katedraalit 1100- ja 1500-luvuilta 
seinäkoristeiden joukkoon lisätyn astronautin kera, 
vanha roomalainen silta, päätön eläinpatsas sekä 
Salamancan yliopiston fasadi ja sen onnea tuotta-
va sammakko. Turistikierroksen päätteeksi nautim-
me tapaksia, joita meille tarjoili tarjoilija, joka oli 
joskus käynyt Suomessa! Myöhemmin ravitsimme 
itseämme itse tehdyllä aterialla edellisen päivän 
calimochon jämien kera, minkä jälkeen siirryimme 
edellistä iltaa paremmissa voimissa Salamancan 
yöhön... 

Luku 4: Cuenca – pehmoeläinten bailumesta?
Seuraavana päivänä oli jo aika sanoa hyvästit Sa-

lamancalle ja lähteä porukalla viiden tunnin bussi-
matkalle kohti Cuencaa. Puolessa välissä matkaa 

vaihdoimme bussia Madridissa ja pidimme piknikin 
Madridin linja-autoaseman edustalla. Ensikohtaa-
minen Cuencan kanssa ei ollut ehkä paras mahdol-
linen: oli pimeää ja satoi vettä. Myöhemmin vesisa-
de onneksi loppui. Sen sijaan matkalla tutustumaan 
Cuencan lauantai-illan tarjontaan kohtasimme jo-
tain vallan kummallista. Erääseen puistoon oli läh-
tenyt viettämään iltaa joukko pehmoeläimiä: lehmä, 
seepra, kaksi nallekarhua, virtahepo ja tiikeri sekä 
itse suomalainen Joulupukki! Seuraavana päivänä 
lähtiessämme tutustumaan Cuencan vanhaan kau-
punkiin kaverukset olivat edelleen paikalla, mutta 
olivat ilmeisesti yöllisen ilonpidon jälkeen nukahta-
neet ympäriinsä…

Turistikierroksella Cuencan vanhassa kaupungis-
sa näimme mm. kaupungin ylpeyden riippuvat talot, 
Cuencan katedraalin, kaupunkia suojelevan Jee-
sus-patsaan (tosin aika etäältä), yksinäisen runoili-
japatsaan, mahtavia maisemia sekä ennen kaikkea 
upean auringonlaskun. Palattuamme pitkältä käve-
lyretkeltä takaisin kaupunkiin yritimme etsiä ruoka-
paikkaa. Ruokapaikkoja kyllä oli, mutta olimme sen 
verran vaateliaita, että halusimme nauttia ateriam-
me paikassa, jossa televisiosta ei näytettäisi paikal-
lista jalkapallo-ottelua… Palatessamme myöhem-
min kaupungille, kävelimme jälleen puiston ohi, 
jossa oli edellisenä iltana ollut pehmoeläinten illan-
vietto. Yllätykseksemme paikalla oli enää suomalai-
nen ystävämme, jonka Elina nappasi paluumatkalla 
kainaloonsa ja sai niin itselleen kaupungin toisen 
suomalaisen kämppiksekseen! 

Luku 5: Paluu
Kaikki hauska loppuu aikanaan ja niin piti mi-

nunkin alkaa tehdä paluuta Suomeen. Cuencasta 
lähdimme seuraavana päivänä Marjaanan kanssa 
kohti Madridia. Marjaanan jatkaessa matkaansa 
takaisin Salamancaan, minua odotti Madridissa 
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hostellihuone, aikainen herätys ja lento takaisin 
Suomeen seuraavana päivänä.

Matkani jälkeen en enää ihmetellyt etukäteen 
kuulemaani espanjalaisen vaihtarielämän ylistys-
tä. Ehkäpä Katko lähitulevaisuudessa voisikin ottaa 
perinteekseen Marjaanan ehdottaman ”Katko goes 
carneval” –bileet, joissa kaikki voisivat pukeutua 
naamiaisasuihin tai tapas –illan sangrian tai cali-
mochon kera nautittavine espanjalaistyylisine pik-
kuherkkuineen!

Seuraavassa Marjaana kertoo espanjalaisesta 
vaihtarielämästä itse vaihtarin näkökulmasta:

Olen toisen vuoden yleisen kasvatustieteen opis-
kelija. Päästyäni sisään kasvatustieteeseen vii-
me vuonna päätin hakea heti vaihtoon, koska olin 
opiskellut yliopistossa jo pari vuotta aikaisemmin, 
ja suunnitellut vaihtoon lähtöä jo pitemmän aikaa. 
Espanjan valitsin kohdemaakseni kielen ja kulttuu-
rin takia. Olen opiskellut espanjaa yliopistossa kie-
likeskuksessa, ja halusin oppia kielen paremmin. 
Espanjalainen kulttuuri on taas kiehtonut minua jo 
pitempään, ja halusin lähteä vaihtoon riittävän eri-
laiseen maahan. Pitkän pohdiskelun jälkeen laitoin 
ykkösvaihtoehdokseni Salamancan yliopiston, joka 
oli Psykologian laitoksen paikka. Luen psykologiaa 
sivuaineenani.

 
Saavuin Espanjaan syyskyyn alussa. En ollut aivan 

varma, milloin opinnot alkaisivat, joten varasin len-
not hyvissä ajoissa etukäteen, voidakseni sitten rau-
hassa etsiä asuntoa ja hoitaa asioita paikan päällä. 
Asunnon löytäminen osoittautui helpommaksi kuin 
olin kuvitellut. Heti ensimmäisenä iltana tutustuin 
tyttöön, josta myöhemmin tuli kämppäkaverini, sillä 
heti seuraavana päivänä menimme yhdessä katso-
maan asuntoa, jonka sitten vuokrasimme. Syyskuun 
alussa saapuessani asuntotarjontaa oli paljon, sillä 
suurin osa opiskelijoista saapui vasta syyskuun lo-
pussa, jolloin opinnot alkoivat. Aikaisen ajankohdan 
vuoksi, en myöskään voinut vielä hoitaa opintoihin 
liittyviä käytännön asioita, joten minulle jäi hyvää ai-
kaa matkustelulle. Teimme yhdessä kämppäkaveri-
ni ja kolmen muun vaihtarin kanssa viikon reissun 
Portugaliin.

Opinnot alkoivat syyskuun toiseksi viimeisellä vii-
kolla. Opintojen aloitus oli mielestäni suhteellisen 
sekavaa aikaa. Kaikille vaihtareille suunnattua yh-
teistä infotilaisuutta ei ollut, joten ainoa tiedonläh-
de oli tiedekunnan kv-toimisto. Pääpiirteissä aino-
at neuvot, jotka sieltä sain, olivat, että meillä olisi 

kaksi viikkoa aikaa tutustua kursseihin ennen yli-
opistoon sisäänkirjautumista. Muiden vaihtareiden 
kanssa etsimme sitten oikeat luokat ja menimme 
pällistelemään opetusta. Osallistuin ensimmäisten 
kahden viikon aikana monille eri kurssien tunneil-
le, myös niille, joita en ollut valinnut keväällä haun 
yhteydessä. Halusin nähdä mahdollisimman monia 
kursseja, ja myös mennä samoille tunneille muiden 
vaihtareiden kanssa. Lopulta valitsin kurssini kurs-
sin vaikeustason, opettajan ja kurssikavereiden pe-
rusteella. Opettajien suhtautuminen vaihtareihin 
vaihteli paljon; toiset olivat valmiita joustamaan 
kurssien suoritustavoista, esimerkiksi tenttiin sai 
vastata englanniksi, toiset taas eivät suostuneet 
tekemään minkäänlaista poikkeusta vaihtareiden 
kohdalla. Kahden viikon tutustumisjakson jälkeen 
kaikille vaihtareille ja Séneca- opiskelijoille, vaihto-
ohjelma Espanjan sisällä, oli yhteinen infotilaisuus. 
Odotin saavani vihdoin parempaa tietoa tiedekun-
nan opiskelukäytännöistä, mutta suureksi häm-
mästyksekseni lähes koko infotilaisuus käsitteli jo 
tuttuja asioita. Suuri osa tilaisuudesta kului yliopis-
ton nettisivujen esittelemiseen ja tiedonhakuun 
sieltä. Käytännössä meille siis kerrottiin miten ja 
mistä löytäisimme tarvitsemaamme tietoa, mutta 
meille ei annettu mitään uutta tietoa paikan pääl-
lä. Tilaisuuden lopussa jokaiselle jaettiin kirjekuori, 
joka sisälsi tietoa yliopistoon sisäänkirjautumisesta 
ja henkilökohtaisen ajan sen tekemiseen. Tapaami-
nen oli laitettu minulle kahden viikon päähän.

Opiskelen Salamancassa siis psykologiaa psyko-
logian tiedekunnassa. Olen valinnut kursseja lähes 
kaikilta vuosikursseilta, kiinnostavuuden ja vaike-
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usasteen mukaan. Kurssit eroavat paljon sisällöl-
tään ja rakenteeltaan Suomen kursseista, joten 
mitään selkeää opintokokonaisuutta on hankala 
rakentaa. Samoja aihepiirejä on toki, mutta täällä 
psykologian kurssit ovat paljon spesifimmeistä ai-
heista ja valinnanvaraa on paljon. Jokaisessa kurs-
sissa on sekä teoria- että käytännön osuus, jotka 
pidetään erikseen. Yleisesti opiskelu, ainakin psy-
kologian tiedekunnassa, on koulumaisempaa. 
Tunnit pidetään pienemmissä luokkahuoneissa ja 
opettajalla on keskeinen rooli. Joillakin kursseilla 
lähes ainut kommunikointi, joka käydään opettajan 
ja oppilaiden välillä, on kun opettaja komentaa op-
pilaita olemaan häiritsemättä opetusta. Käytännön 
osuudessa, erilaisissa harjoituksissa, oppilaat osal-
listuvat aktiivisemmin tunteihin. Osasyynä tuntien 
koulumaisuuteen voi olla espanjalaisten opiskelijoi-
den nuori ikä. Espanjassa yliopisto aloitetaan 18-
19 -vuotiaana, ja harvemmin tunneilla näkyy vuo-
sikurssiaan vanhempia opiskelijoita. Välivuosien 
pitäminen tai opiskelujen pitkittyminen eivät täällä 
ole luultavasti niin yleisiä kuin Suomessa, koska yli-
opisto-opiskelu on maksullista. 

Toisaalta, vaikka opetus ei aina vaikutakaan niin 
tieteelliseltä, niin ainakin se on käytännönläheistä 
ja helposti omaksuttavissa. Tosin opetuksen olles-
sa espanjaksi, tuntien sisällöstä ei saa niin paljon 
irti kuin haluaisi. Opetuksessa on myös selkeästi 
nähtävissä työelämäkytkös, jota kaipaisi myös suo-
malaiseen yliopisto-opetukseen enemmän. Monilla 
kursseilla on käytännön osuudessa käytössä rolep-
lay- harjoittelu, joka paitsi tuo mielenkiintoa opetuk-
seen myös käytännön työelämän lähelle. Yleisesti 
espanjalaisessa yliopisto-opiskelussa tehdään pal-
jon kirjallisia töitä, enemmän mitä Suomessa, mut-
ta vastaavasti tentit eivät välttämättä ole niin laa-
joja. Myös ryhmätyöt ovat yleisiä, lähes jokaiseen 
psykologian kurssiini kuuluu jonkin tyyppinen ryh-
mätyö.

Opiskelukäytäntöjen lisäksi espanjalainen opiske-
lijaelämä eroaa suomalaisesta opiskelijaelämästä 
suhteellisen paljon. Tosin vaihtarien elämää ei voi 
vielä rinnastaa tyypilliseen opiskelijoiden arkeen 
täällä. Olen nauttinut täällä olosta täysin siemauk-
sin, tuntuu, että koko vaihtoaika on mennyt todella 
nopeasti. Elämä täällä on ollut erittäin aktiivista ja 
sosiaalista, harvemmin olen kotona iltaani viettä-
nyt! Ja jos olen, niin silloinkaan en ole ollut yksin, 
sillä aina joku neljästä kämppiksestäni on kotona. 
Tekemistä ja juhlia on siis riittänyt, joten tylsäksi 
aika ei ainakaan ole käynyt.:) Espanjalaiset rakas-
tavat juhlimista ja erilaisia juhlia, joita he järjestä-

vätkin aina kun vaan siihen on tilaisuus. Jokaisella 
tiedekunnalla on täällä esimerkiksi oma juhlapäi-
vänsä, jota sen opiskelijat juhlistavat koko päivän 
karnevaaliasuihin sonnustautuneina. 

Salamanca on opiskelijakaupunki, joten vaihta-
reita ja muita opiskelijoita on runsaasti. Erityistä 
vaihtareille suunnattua ohjelmaa ei ole paljon, baa-
ribileiden lisäksi. Opiskelijaelämä täällä on kuiten-
kin sen verran vilkasta, ettei enemmälle ohjelmalle 
olisi mielestäni ollut tarvettakaan. Varsinkin syksyl-
lä kaikkien vaihtareiden saapuessa, uusiin ihmisiin 
tutustui helposti eri tilanteissa. Yleisestikin Espan-
jassa ihmiset viettävät paljon aikaa ulkona, kodin 
ulkopuolella, mikä on tietysti luonnollista lämpimän 
sään takia. Espanjalainen elämäntyyli on lisäksi 
rentoa ja sosiaalista, eikä asioita synkistellä liikaa. 
Toisaalta joskus jos haluaisi asiansa hoidettavan 
nopeasti, voi liikajutustelu ja hidastahtisuus alkaa 
rasittaa. Kyllä täälläkin asiat hoituvat, ajan kanssa. 
:) 

 Parasta vaihtoajassani on ehdottomasti ollut tääl-
lä viettämäni sosiaalinen elämä! Olen saanut tutus-
tua paljon uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Eikä aika 
ole käynyt pitkäksi, juhlia on riittänyt. ;) Lisäksi on 
ollut mielenkiintoista tutustua täkäläiseen elämän-
tapaan ja –kulttuuriin. Voin rehellisesti sanoa, että 
suosittelen lämpimästi vaihtoon lähtöä kaikille! Tä-
män vuoden jälkeen olen monen monta kokemusta 
rikkaampi. Jo tähän mennessä olen erittäin tyytyväi-
nen, että päätin lähteä vaihtoon, parhaimpia pää-
töksiäni ikinä. : ) Espanjaa vaihtomaana suositte-
len niille, joita kiehtoo espanjalainen elämäntapa ja 
kulttuuri, ja jotka kaipaavat vaihtelua suomalaiseen 
opiskelijaelämään. Lisäksi jos haluat oppia espan-
jan kieltä, niin parhaiten se onnistuu täällä paikan 
päällä.  

Lopuksi haluan lähettää paljon terveisiä Salaman-
casta kaikille tutuille ja tuntemattomille! :) Mahta-
vaa kesää!! Syksyllä taas törmäillään Edulla. Ja uu-
sille fukseille: tervetuloa joukkoomme!!
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Katkon yhteistyökumppani herra Riku Nordqvist 
alias Systeemin puheenjohtaja vastasi katkolaisten 
esittämiin visaisiin kysymyksiin.

Nimi: Riku Nordqvist
Lempinimi: Rikhard
Harrastuksesi: Just olen aloittanut brasilian jujit-

sun. Lenkkeiltyä tulee kanssa. Kulttuuri monissa 
muodoissaan, erityisesti viininmaistelu.

Mikä sinusta tulee isona: Jonkinlainen pikkunilk-
ki, hr-manager tai vastaava…

Mitä osaat tehdä paremmin, kuin kukaan muu: 
Maistaa teetä, oon sitä nyt puuhaillut pari vuotta. 

Bravuurisi keittiössä: Se tulinen intialainen kana, 
eli tikka-masala vai, mikä se nyt on.

Autiolle saarelle ottaisin mukaan: Pelikortit.
Täydelliseen päivään kuuluu: Auringonpaiste, 

hyvä mieli, loistava keli kaiken kaikkiaan.
Kenen salarakas olisit: Elisabeth Rehnin, pitää va-

lita älykkäitä naisia. 
Elämä ilman Systeemiä olisi: Sanalla sanoen kui-

vaa. 
Ketä sarjakuvahahmoa muistutat: Jaska Jokus-

ta. 
Elämäni ilman hemaisevia katkolaisia olisi: pi-

lalla!

Ystäväkirja

Katkon yhteistyökumppani herra Mikael Marisa 
alias P-klubin kirstunvartija vastasi katkolaisten 
esittämiin visaisiin kysymyksiin.

Nimi: Mikael Marisa
Lempinimi: Tukkajumala, enkelipoika, mariskooli, 

piiskatukka, alppien leka
Harrastuksesi: Poikkihuilu, muay-thai nyrkkeily ja 

uinti. Kaikki noi edelliset on kyllä vähän jääneet. Ny-
kyään harrastan sitten enemmän ainejärjestöjä,

Mikä sinusta tulee isona: Isä
Mitä osaat tehdä paremmin, kuin kukaan muu: 

Ymmärtää…no ei kai…Rakastella! Ainoa oikea vas-
taus.

Bravuurisi keittiössä: Valkosipulietanat, itseteh-
dyt lohkoperunat ja juustokastike

Autiolle saarelle ottaisin mukaan: Vaimon…
Täydelliseen päivään kuuluu: Täydellinen mango 

ja yllättävä romanssi.
Kenen salarakas olisit: Neitsyt Marian tietysti. Se 

keksi sentään niin hyvän peitetarinan. Ja tähän vä-
liin on kanssa todettava, että jooseppi oli hyväus-
koinen mies. 

Elämä ilman P-klubia olisi: Opiskelun täyteistä ja 
rakentavaa. 

Ketä sarjakuvahahmoa muistutat: Dumboa tai 
oikeastaan tarkemmin ajateltuna Corto Maltesea. 

Terveisiä katkolaisille: 
Aurinkoista kesää =) 
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Yliopisto tarjoaa akateemisen eetoksen ohella 
myös kaikenlaista muuta mukavaa toimintaa, 

kuten esimerkiksi erilaisia harrastusmahdollisuuk-
sia alayhdistystensä kautta. Kaikki tietävät yli-
opistoliikunnan hikiset jumppatunnit, mutta myös 
toisenlaisia mahdollisuuksia löytyy. Erittäin varteen-
otettava vaihtoehto harrastamiseen on yliopistom-
me ainoa ja monien mielestä myös paras opiskelija-
puhallinorkesteri Sohon Torwet! 

Itse olen elvyttänyt lapsuus- ja nuoruusvuosieni 
puhallinharrastuksen kahdeksan soittamattoman 
vuoden jälkeen uudelleen tämän mainion poppoon 
kanssa, joka ei todellakaan ota itseään liian vaka-
vasti.  Kerran viikossa porukassa musisoiminen on 
hauskaa vastapainoa opiskelulle ja Torwet touhu-
avat muutakin yhdessä kuin ainoastaan soittavat. 
Erityisen huomion kohteena on kaikenlaisen kult-
tuurin vaaliminen, erityisesti ruumiinkulttuurin. Rie-
hakkailta ja yllätyksentäytteisiltä juhlilta ei Sohon 
Torwien kanssa voi välttyä. Pääasiallinen toiminta 
koostuu kuitenkin viikoittaisista treeneistä. 

Sohon Torwet, vaihtoehtoista 
hikistä toimintaa

Keikkoja soitellaan vuosijuhlissa ja sen sellai-
sissa pitkin vuotta. Keväällä järjestetään ke-

vätkonsertti, jossa kuullaan hieman normaalista 
keikkasetistä hieman poikkeavaa musiikkia, jota 
treenaillaan mahdollisesti hieman huolellisemmin. 
Tänä keväänä ohjelmisto oli monipuolisuudessaan 
Sibeliuksen Tierasta Guns N’ Rosesin jazz-versioin-
tiin ja uusbalkanilaiseen torvimusiikkiin. Myös Wag-
neria kuultiin. 

Tulevana syksynä (ja koko ajan) Sohon Torwet ot-
taa taas uusia soittajia. Ensimmäiset soittajat koe-
soiton perusteella ja loput siitä huolimatta. Jos siis 
soitat tai olet joskus muinoin soitellut puhallinta tai 
esim. rytmimunaa tai jonkinlaista muuta rumpua 
(tai haluaisit ehkä rohkeasti oppia?) niin liityhän 
toki joukkoomme! Treenit pidetään joka tiistai klo 
19-�1 S-Osiksella.  Lisää aiheesta: www.sohontor-
wet.com

Alina Inkinen

Tarkoituksena oli siis kertoa omasta harrastuk-
sesta, joten päätin lähes ��-vuoden iässä kas-

vattaa uskottavuuttani yliopistomaailmassa ja ker-
toa omastani. Omistan siis perinteisen 5-vuotiaiden 
lemmikin, marsun. Tai tarkemmin sanottuna neljä 
niitä. On vaikea sanoa mistä kyseinen idea sai al-
kunsa, mutta päätös ei horjunut kavereiden ihmet-
telystä huolimatta. 

Noin puolitoista vuotta sitten sain kuningasidean 
haluta kotieläimen. En erityisemmin välitä koiris-
ta enkä kissoista eikä niille totta puhuen olisi tar-
peeksi aikaakaan. Näin ollen keksin marsun: söpö, 
hauska ja helppo lemmikki. Jollain tavalla sain myös 
seuranani asustavan urheiluun ja autoihin panos-
tavan äijänkörilään (kutsutaan myös avomieheksi) 
vakuuttuvan siitä, että kaksi piipittävää karvapal-
loa olisi paras kohde rahojen sijoittamiselle. Näin 
ollen nerokas ideani oli toteutusta vailla ja edessä 
oli matka Helsinkiin juuri syntyneitä marsuveljeksiä 
noutamaan.

Harrastukseni: marsu

Sitten vähän faktoja marsuihin liittyen. Marsu 
on laumaeläin, se elää noin 4-6 vuotiaaksi, 

painaa noin kilon ja ravinnoksi sille käy muun mu-
assa heinä, ruoho, pelletit ja kasvikset. Rotuja on 
monia ja niiden sekoituksia loputtomiin. ”Vapaa-
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aikanaan” marsu syö, nukkuu, kakkaa ja höpötte-
lee. Laumassa ne touhuavat sitten mitä milloinkin. 
Vaikka marsu sotkee ja metelöi, jotenkin kummasti 
tykästyin niihin ja niistä tuli eräänlainen harrastus 
(en kuitenkaan myönnä pyörineeni minkäänlaisilla 
foorumeilla tai rakentaneeni niille puolet kämpästä 
vievää aitausta). Yhtäkkiä niitä tuli kaksi lisää ja nyt 
meillä asustaa neljä valloittavaa poikatuholaista.

Vaikka marsu (kuten muutkin eläimet) vaatii ai-
kaa, niistä on myös iloa. Eläiminä ne ovat kilttejä 
ja jyrsijöiksi todella seurallisia. Marsu on myös hyvä 

lemmikki kiireiselle työssäkäyvälle opiskelijalle ja 
tarvikkeiden hankinnan jälkeen se ei tule ollenkaan 
kalliiksi. Harmittomuudestaan huolimatta marsun 
hankinta on sitoutuminen johonkin ja tosiaan kun 
ajattelee niin marsuhan voi elää kymmenvuotiaak-
sikin. Näin ollen omistan ehkäpä 5-vuotiaiden lem-
mikin vielä kolmekymppisenäkin

Lisätietoa löytyy mm. seuraavista osoitteista:
- www.marsuyhdistys.net/default
- www.marsut.net

Kasvisruoka on eettinen, ekologinen ja terveel-
linen vaihtoehto. Tässä pari herkullista reseptiä 
piristämään keväistä keittiötä!

PERUNASALAATTI                                                                                      
                                          

� keitettyä perunaa 
1 - � omenaa 
pala purjoa 
herkkukurkku 

Kastike: 
3 rkl öljyä 
1 rkl viinietikkaa 
1 rkl vettä 
ripaus suolaa 
valkopippuria 
aavistus sokeria 
Kuutio ainekset keskenään. Mittaa kastikeai-

nekset kannelliseen purkkiin ja ravista sekaisin. 
Kaada salaatin päälle. 

LINSSIKEITTO
1 l vettä 
� dl punaisia linssejä 
� sipulia 
7 valkosipulinkynttä 
� porkkanaa 
� perunaa 
300 g kukkakaalia 
1 kasvisliemikuutio 
1 prk (70 g) tomaattiso-

setta 
1/� tl mustapippuria 
� tl currya 
1 tl paprikajauhetta 
Hienonna sipulit. Paloit-

tele porkkanat ohuiksi 

tikuiksi, perunat kuutioiksi ja kukkakaali pieniksi 
kukinnoiksi.  
Huuhtele linssit. 

Hauduta tavallisia sipuleita hetki öljyssä kattilan 
pohjalla. Lisää vesi, linssit, kasvikset, kasvisliemi-
kuutio, valkosipuli ja tomaattisose.  
Anna kiehua hiljalleen n. 1/� tuntia tai kunnes 
linssit ja kasvikset ovat kypsiä. Lisää mausteet. 

LETUT
1 l soijamaitoa (tai jotain muuta kasvismaitoa) 
3 dl vehnäjauhoa 
1,5 dl ohratärkkelysjauhoja (Ohrakas) 
1,5 dl grahamjauhoja 
1 tl suolaa 
0,5 dl sulatettua margariinia 
Sekoita kaikki aineet ja anna turvota jääkaapissa 

noin tunti. Paista.

Lisää tietoa kasvis-
syönnistä sekä herkul-
lisia reseptejä: www.
vegaaniliitto.fi

Wirikkeen kasviskeittiö
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Kiinalainen uusi vuosi 

Uusi vuosi tulee aina kahdesti, ainakin Katkon 
kohdalla. �6.1. katkolaiset kokoontuivat juhlimaan 
ennakkoluulottomasti Kiinalaista uutta vuotta kera 
vaihto-opiskelijoiden. Sekalaisella seurakunnalla et-
koiltiin VY:n tuttuakin turvallisemmassa yläkerrassa 
ja iltaa jatkettiin Chinese teemalla Night Club Mari-
lynissa aina myöhään yöhön saakka. Ensi vuonna 
uudestaan!

Laskiainen á la Katko

�4.�. oli aika laskiaisen. Ah, ja voi sitä riemua ja 
juhlaa. Laskiainen on yksi niitä odotetuimpia opis-
kelijajuhlia koko vuodessa ja tämäkään vuosi ei 
ollut poikkeus. Punahaalarit liikkuivat pitkin Turun 
keskustaa, ensin joko TYY:n fastlaskiaisessa tai sit-
ten Indexin mainolla wintertour-kierroksella. Illan 
hämärtyessä keräännyttiin jälleen VY:lle etkoile-
maan laskiaispullien ja kivesviestin viedessä iltaa 
eteenpäin. Tiedotus fukseille: Kivesviestin voi sitten 
olettaa tulevan omana opiskeluaikana tutuksi tai 
muuten ei oikein parane itseään kunnon katkolai-
seksi kutsua…

Työelämäpäivä 

Jotta koko vuosi ei olisi pelkkää hauskanpitoa, on 
syytä tarjota juhlimisen vastapainoksi myös enem-
män asiapitoisempaa tietoa. �0.3. Katkon omat 
alumnit kokoontuivat Educariumin tiloihin kerto-
maan meille kaikille kasvatustieteilijän näkymistä 
työelämässä ja siitä, keitä me olemme ja minne si-
joitumme. Päivän aikana kuultiin arvokkaita koke-
muksia ja kasvatettiin tietopohjaa eri alumnien tur-
vin. Iltaa ja alumneihin tutustumista jatkettiin vielä 
sitseillä, jossa hauskanpitoa riitti lauluesitysten ja 
hyvän ruoan turvin!

Pokerisikari-ilta

Opiskelijaelämä pelkän oman ainejärjestön kes-
ken antaa paljon, mutta toisinaan on hyvä huudella 

myös vieraisiin pöytiin ja tavata muiden ainejärjes-
töjen edustajia. Yhteistyötä onkin kuluneen vuoden 
kanssa tehty sosiologian, poliittisen historian ja val-
tio-opin, tilastotieteen ja taloustieteen opiskelijoi-
den kanssa. Uusia yhteistyötahoja on myös etsitty 
kauppakorkean puolelta. Pokerisikari-iltaa vietettiin 
kauppakorkean opiskelijoiden kanssa �.4. Onne-
lan Royal-puolella opiskellen pokerin saloja Casino 
Royale –hengessä. Tarina ei kerro, kuka illan kiis-
tattomaksi pokerikuninkaaksi kruunattiin, mutta 
tapahtumalle ja yhteistyölle voidaan odottaa ensi 
vuonna jatkoa!

Kasvatustieteilijäristeily

Katkon perinteisiin on kuulunut keväisin suoritet-
tava risteily. Viime vuodesta alkaen keväisin on ris-
teilty kasvatustieteilijäristeily, jonne pyrkimyksenä 
on ollut saada Suomen kasvatustieteilijät yhdelle 
laivalle. Tänä vuonna risteilimme Helsingistä kohti 
Tallinnaa yli sadan kasvatustieteilijän keinuttaessa 
laivaa eteenpäin. Rastikierroksella tutustuttiin mui-
den paikkakuntien edustajiin ja yön pimentyessä 
laulettiin Dingon kanssa Autiotaloa. Ehdoton tapah-
tuma, jota ei kannata väliin jättää!

Hyvinvointipäivä

KATKOLAISTEN KALENTERI:

Tutustumisilta
Tutustumisilta
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Hyvinvointipäivä

Coming Soon:



asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry

Hyvä 
kasvatustieteilijä!

Haluatko tietoa tulevasta 
palkastasi ja oikeuksistasi?

Specialla on tätä tietoa. 

Me olemme kasvatustieteilijöiden 
oma ammattijärjestö. 

Valvomme etujasi ja välitämme tietoa. 
Meidän opiskelijajäsenyydestä 

et maksa mitään mutta saat paljon. 

liity meihin osoitteessa

www.specia.fi


