
PROF I L E

I am a driven artistic director with a knack for creative visualization, superb people skills for overseeing 
actors and stage crew, as well as time and financial management skills to deliver a production that is on 
time, on budget, and loved by audiences and critics 

Katko ry onnittelee sinua lämpimästi uudesta opiskelupaikastasi ja toivottaa tervetulleeksi 
punahaalareiden iloiseen joukkoon! Tästä alkaa mahtava matkasi kohti kasvatustieteilijyyttä! 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry eli tuttavallisemmin Katko on Turun yleisen 
kasvatustieteen, erityispedagogiikan sekä aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ikioma 

ainejärjestö ja opiskelijahaalareidemme väri on punainen. Katko ei ole kovinkaan suuri, 
mutta sitäkin aktiivisempi ja näkyvämpi yhteisö. Järjestämme paljon erilaista toimintaa, 

kuten hengailuiltoja, työelämätoimintaa sekä kulttuurijuttuja juhlia unohtamatta.

Onnea uudesta opiskelupaikasta!

Edunvalvontaa Katkolla

Meidän tehtävänämme on myös turvata 
opiskelijoiden hyvinvointia valvomalla 

opiskelijoiden edun toteutumista. 
Olemme tukenasi opiskelujesi aikana, 
joten ota yhteyttä Katkon hallitukseen 
kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Pyrimme myös järjestämään tointaamme 
yhdenvertaisesti ja esteettömästi, joten 
toivomme, että jokaiselle löytyy jotakin 

aktiviteettiemme joukosta. Kannattaa siis 
osallistua Katkon tapahtumiin heti alusta 

lähtien!

Miten liityn mukaan?

Katkon jäseneksi pääsee täyttämällä 
liittymislomake ja maksamalla 25€ 

suuruinen summa yhdistyksen 
pankkitilille. Tämän jälkeen jäsenyytesi on 

voimassa mahtavat seitsemän vuotta! 
Maksun maksanut on oikeutettu 

osallistumaan Katkon järjestämiin 
tapahtumiin. Maksun voit suorittaa oheisella 

maksusiirrolla ja lisäksi ohjeet löytyvät 
Katkon nettisivuilta osoitteesta 

www.katkolla.com. Tuo tosite maksusta 
Katkon päivystykseen, niin saat 

opiskelijakorttiisi merkinnän jäsenyydestäsi!



Katko tutuksi Lyhyesti hallituksen 
toiminnasta

Maksun yhteydessä kannattaa tutustua 
Katkon nettisivuihin. Osoite oli siis 

www.katkolla.com. Sieltä löytyy tietoa 
muun muassa Katkosta ja 

opinnoistamme yleisesti, nykyisestä 
hallituksesta ja sekä kahdesti vuodessa 

ilmestyvä ainejärjestölehtemme Wirike. 
Tapahtumista saa parhaiten tietoa 

Facebookista, joten kannattaa lisätä 
Katko ry kaveriksi sekä liittyä Katko ry 

–ryhmään. Katkon liikuntatapahtumista 
tiedotetaan Katkon liikuntakenttä 

-Facebook ryhmässä. Instasta löydymme 
nimimerkillä katkory!

Tervetuloa mukaan ja nähdään syksyllä! 
  
 
 

Iloisin terveisin, 
 

Katkon hallitus 2018

eli Lassi, Sara, Julia, Rosa, Tira, 
Sofia, Annika, Jessica, Meri, 

Goran, Veera ja Helmi 

Katkon hallitukseen kuuluu kaksitoista toimijaa, 
joilla kullakin on omia vastuualueita. Vuonna 

2018 puheenjohtajana toimii Lassi Rantanen ja 
varapuheenjohtajana Sara Pajunen. Muita 

vastuualueita ovat muun muassa 
liikuntavastaava, tutorvastaava, talousvastaava 
ja tapahtumavastaavat sekä monia muita. Jos 

hallitustoiminta kiinnostaa, vuoden 2019 
hallitus valitaan marraskuussa Katkon 
syyskokouksessa. Muista olla kuulolla! 

 
Hallitukseen voit olla yhteydessä 

sähköpostitse: katko@utu.fi.  
Hallitus pitää huolen, että Katkolla on hyvä 

olla!



25,00


