


Hei Katkon uusi fuksi! 
Suuret onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa opiskelemaan
kasvatustieteitä Educariumille. 

Tästä opuksesta löydät
kaikenlaista tietoa, mitä

fuksivuonna saatat tarvita! Käy
siis lukemaan, liity Katkon

jäseneksi ja laita kalenteriin
ylös kaikki menot

ja meiningit!
 



Mikä ihmeen Katko?

Katko ry on Turun yliopiston
yleisen kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja
aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. 
Viralliselta nimeltään Katko on
 Turun kasvatustieteiden klubi Katko ry! 

Katko valvoo jäsentensä etua yliopistomaailmassa ja huolehtii
kasvatustieteiden opintojen sujuvuudesta. 

 
Katko tarjoaa myös monenlaista tekemistä: baaribileitä ja

sitsejä, liikuntakokeiluja ja -vuoroja, hengailuiltoja ja työelämään ja
kulttuuriin liittyviä tapahtumia, kuten Duunisafari-harjoittelut,

Katkon viini-ilta ja teatteriekskursiot.
 

 Katko pitää myös vuosijuhlat kerran viidessä vuodessa ja Katkon
Gaalan välivuosina.

 



Katkon jäsenyys maksaa
35 euroa.

 
Se maksetaan Katko ry:n tilille

FI59 4713 0010 0244 04.
 

Muista viestikenttään nimesi!
 

Jäsenyys on voimassa 7 vuotta.

 

Näin liityt Katkon jäseneksi:

1. Täytä liittymislomake
Katkon sivuilta 

2. Maksa jäsenmaksu
3. Hae Katkon jäsentarra

kuukausittaisesta päivystyksestä
maksukuittia vastaan
4. Ole katkolainen!

 

Liittymällä Katkon
jäseneksi olet

automaattisesti myös
Index ry:n ja SKOL ry:n

jäsen ja sitä kautta
oikeutettu osallistumaan
myös näiden järjestöjen
pitämiin tapahtumiin ja

saamaan heidän etujaan.

 

Tiesitkö?

Helppoa (ja kivaa!)
Index ja SKOL?!

Tsekkaa
fuksisanasto! 



La 21.8. Indexin fuksipiknik 
Publicumin piha

Ma 23.8. Ekan illan hengailu
Kupittaanpuisto

Ti 24.8. TST Opexin kanssa
Educariumin piha 

Ke 25.8. Indexin aarteenmetsästys
Puolalanmäki

To 26.8. Study In Turku-messut

To 26.8. Katkon kastajaiset
Educariumin piha

Ke1.9. Indexin kastajaiset
Publicumin piha

To 2.9. Katkon fuksisitsit
Osakuntasali

Ke 8.9. Avajaiskarnevaalit
TBA

Ke 8.9. Indexin fuksisitsit
TBA

 

Syksyn kalenteri:



18.-19.9. Fuksimökki
Maarian mahti

Uusien ja vanhojen ilta TBA

Kostajaiset TBA

Pikkujoulut TBA

 

Syksyn kalenteri:



Hallitus esittäytyy!



 

Moi fuksi! Me ollaan Katkon hallitus 

Yleistä kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa ja aikuiskasvatustiedettä
opiskelevan ainejärjestö Turun yliopistossa on nimeltään Katko ry.
Ainejärjestöstä pitää huolta enimmillään 12-henkinen hallitus, joka

valitaan aina jokavuotisessa syyskokouksessa.
 

Hallitushommat ovat mahtava lisä ja vastapaino opiskeluun ja niitä voi
tehdä juuri niin paljon, kuin itselle sopii. Sen lisäksi, että pystyt
hakemaan hallitukseen syyskokouksessa, voit myös osallistua

Katkon toimintaan erilaisissa toimikunnissa, työryhmissä
tiedekunnassa ja isompien tapahtumien suunnitteluissa!

 
Katkon nettisivuilta (www.katkolla.com) löytää paljon lisää tietoa
ainejärjestöstämme ja toiminnastamme. Sivuilla on myös linkit

esimerkiksi kurssipalautteen antamiseen, ja tenttiarkisto, josta saa
apua tentteihin valmistautumiseen. Nettisivuille, sosiaaliseen mediaan

ja sähköpostilistallemme päivitetään aktiivisesti toiminnastamme!
 
 

Hallituksen jäsenet vuonna 2021:
Elina Koski– puheenjohtaja
Melina Rauhala – varapuheenjohtaja, tuutorivastaava
Susanna Tuominen – Index-vastaava
Iida Härkki - talousvastaava 
Victoria Luovikari – sihteeri, sosiaalipoliittinen vastaava ja yhdenvertaisuusvastaava
Jonne Talonen – koulutuspoliittinen vastaava ja Wirike-vastaava
Salla Kylväjä – työelämävastaava ja Specia-vastaava
Essi Koivumies – työelämävastaava ja SKOL-vastaava
Veera Mikola – tapahtumavastaava ja tilavastaava
Pinja Rastas – tapahtumavastaava ja lippu-upseeri
Elli Halla-aho – tiedotusvastaava, kansainvälisyysvastaava ja kulttuurivastaava
Helena Hirvonen – visuaalinen vastaava ja liikuntavastaava

 



Kasvatustieteilijät valitsevat sivuaineensa heti ensimmäisten
viikkojen aikana ja valikoimaan kannattaakin tutustua hyvissä

ajoin ennen opiskeluiden alkua. Kasvatustieteilijän
sivuainemahdollisuudet ovat erittäin laajat ja näihin
mahdollisuuksiin pääset tutustumaan osoitteessa:

www.opas.peppi.utu.fi
 

Sivun vasemmalta puolelta löytyy palkki, josta klikkaamalla 
"Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet" aukeaa
jokaisen tiedekunnan tarjoamat sivuainekokonaisuudet. 

 

Muutama sananen
sivuaineista

Pssst! Vaikka valinta tuntuu
tulevan melko pian, ei

sivuainevalinnoista kuitenkaan
kannata ottaa turhaa stressiä.

 

Apua valintoihin saat muun muassa
orientaatioviikoilla järjestettäviltä Indexin

sivuainemessuilta, opinto-ohjaajilta ja muilta
opiskelijoilta. Seuraavalta sivulta löydät

esimerkkejä valinnoista, joita muut
kasvatustieteilijät ovat tehneet!



SOSIAALITIETEET

MONIKULTTUURISUUS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEET

KIELIOPINNOT
Myös joistakin kielistä - esimerkiksi italiasta ja saksasta - on tarjolla

sivuainekokonaisuuksia. Kielistä sivuainekokonaisuutena on hyötyä erityisesti
silloin, jos mielii vaikkapa kielenopettajan ammattiin. Kieliä voi kuitenkin opiskella
myös muina opintoina ilman, että niistä tehdään varsinaista sivuainetta. Tällöin
kannattaa tsekata kielikeskuksen tarjonta opinto-oppaasta, opiskeltavien kielten

valikoima on nimittäin myöskin erittäin laaja!
 

Tietojenkäsittelytiede antaa monipuolisen kuvan datasta ja sen käsittelystä.
Sivuainekokonaisuus on mahdollista koostaa aika vapaavalintaisesti kiinnostavista

kursseista, joihin sisältyy esimerkiksi ohjelmointia, teoriaa tietokoneen
toiminnasta, käyttöjärjestelmistä, tekoälystä ja siitä, miten tietoa esitetään ja

käsitellään. Opintoihin kuuluu luentoja, tutoriaaleja ja demoja. Vapaa
sivuaineoikeus.

 

Monikulttuurisuus sivuaineena antaa laajan näkökulman monikulttuurisuuteen,
sen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opinnoissa käytetään laajasti ja

monipuolisesti käytännön esimerkkejä konkretisoimaan opiskeltavia asioita,
ilmiöitä ja käsitteitä. Sivuainekokonaisuuteen kuuluu kolme kaikille pakollista
kurssia ja valinnaisia kursseja, joita saa valita oman mielenkiinnon suunnan

mukaan.
 

Sosiaalitieteet ovat yhteiskunnan rakenteita ja instituutioita tutkivia tieteitä.
Sosiaalitieteisiin kuuluvat sosiologia, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikka.

Sosiaalitieteiden perusopinnot ovat yksi sivuainekokonaisuus, missä tutustutaan
kaikkiin edellä mainittuihin näkökulmiin ja sivutaan myös hieman sosiaalityön

perusajatuksia. Perusopintojen jälkeen voi halutessaan jatkaa myös aineopintoihin
ja näin suorittaa laajan sivuainekokonaisuuden, jolloin pääsee tutustumaan vielä

syvällisemmin sosiaalitieteellisiin ilmiöihin. Sosiaalitieteet tukevat hyvin
kasvatustieteiden opintojen sisältöjä.

 



YMPÄRISTÖTIETEET

NUORISOTUTKIMUS

SUKUPUOLENTUTKIMUS

LITO-OPINNOT

Nuorisotutkimuksen sivuainekokonaisuus tai yksittäisiä kursseja on
mahdollista suorittaa Yunet-verkoston kautta verkossa. Nuorisotutkimuksen
tutkimuskohteena ovat erilaiset nuoriin ja lapsiin liittyvät ilmiöt, nuoruus ja
nuorisotyö. Kursseilla on monipuolisia suoritusmuotoja. Yunet-opintoihin

pitää hakea erikseen.
 

Sukupuolentutkimus tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta
kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Perusopinnoissa aloitetaan peruskäsitteisiin ja -

kysymyksiin tutustumisesta perehtymällä tieteenalan aatehistoriaan ja keskeisiin
keskusteluihin sekä feministiseen tieteenkritiikkiin. Sukupuolentutkimus kehittää

opiskelijan kriittisen ajattelun ja argumentaation taitoja sekä lisää opiskelijan
yleissivistystä. Sukupuolentutkimus sopii hyvin yhteen kasvatustieteiden opintojen

kanssa, sillä opinnot tarjoavat arvokkaita näkökulmia kasvatustieteisiin sekä
ammatillisia valmiuksia työelämän ja yhteiskunnan tasa-arvotyöhön.

 

Ympäristötieteissä opiskellaan muun muassa ympäristön ja yhteiskunnan
suhteita, ympäristöekologiaa ja luonnonsuojeluun liittyviä käsitteitä ja asenteita.
Lisäksi tässä sivuaineessa opit niin ympäristön saastumisen taustalla vaikuttavista

kuin ympäristön suojeluunkin käytetyistä tekniikoista. Kasvatustieteilijälle
ympäristötieteet sivuaineena tuovat mielenkiintoisen, erilaisen ja

yleismaailmallisesti hyödyllisen lisän erilaisiin näkökulmiin, joiden kautta maailmaa
voi tarkastella. Sivuaine on hyödyllinen myös ympäristökasvatuksen kannalta

 

Lito-opinnot eli liiketoimintaosaamisen verkkopintokokonaisuus on valtakunnallinen
kauppatieteellisten opintojen etänä suoritettava opintokokonaisuus. Lito-kursseja on

yhteensä 8, ja suorittaa voi yksittäisiä kursseja tai kokonainen sivuaine. Opiskella voi muun
muassa laskentatoimea, johtamista ja organisaatioita sekä markkinointia. Sivuaineen

suorittaville pakollinen on yrityssimulaatiokurssi. Kurssit edistävät liiketoiminnan
ymmärrystä ja antavat hyödyllisiä näkökulmia työelämään. Täydentää hyvin

kasvatustieteellistä osaamista Verkossa suoritettavat opinnot on helppo yhdistää omiin
aikatauluihin.

 



Ainejärjestö - Yliopiston opiskelijoista muodostuva yhdistys, jonka
tarkoituksena on yhdistää saman alan opiskelijoita, ajaa näiden etua ja järjestää
virkistystoimintaa. Kasvatustieteilijöiden ainejärjestö on Katko ry.

Aineopinnot - Opintokokonaisuus, joka suoritetaan, kun perusopinnot kyseisestä aineesta on
suoritettuina. Aineopinnoissa laajennetaan tietämystä jo käsitellyistä aihealueista ja perehdytään
syvemmin keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Kasvatustieteissä aineopinnot
vastaavat 35 opintopistettä.

Akateeminen vartti – Vanha perinne, jonka mukaan osa luennoista alkaa viisitoista minuuttia yli
tasatunnin. Akateemista varttia noudatetaan, jos aloitusaika on ilmoitettu esimerkiksi ”klo 10” tarkan
ajan kuten ”10.15” sijasta.

Akateeminen Hese – Yliopisto-opiskelijan luottokioski, joka löytyy Assarin Ullakon vierestä
Hämeenkadulta. Ks. Assarin ullakko

Alumni – Kasvis, joka on jo suoriutunut kunnialla opinnoistaan, valmistunut ja siirtynyt työelämään.
Voi tavata esimerkiksi Alumnipäivänä tai työelämäekskursiolla tai -kurssilla.

Appro - Tapahtuma, jossa kierretään baareja ja ravintoloita tarkoituksena suorittaa tietty määrä
(alkoholillisia tai holittomia) juomia ja/tai ruoka-annoksia. Suosittuja approtapahtumia ovat mm.
Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto (AATU), Pikkulaskiainen ja Aurasoutuappro.

Assarin ullakko – Assarinakin tunnettu opiskelijaravintola, jonka vieressä samassa rakennuksessa
sijaitsevat TYY:n toimisto, Turun uimahalli, sekä kasvisruokaa tarjoava Brygge.

Educarium – Kasvatustieteilijän rakas kotikolo. Edun katon alta kasvis löytää kaiken
tarvitsemansa ja naapurista Publicumilta myös Index-ystävänsä!

EXAM - Sähköinen tenttijärjestelmä.
 
Fuksi - Ensimmäisen vuoden opiskelija. Muilla tiedekunnilla on käytössä myös nimitykset piltti
(matemaattis-luonnontieteellinen), pupu (kauppakorkeakoulu) ja fetus (lääketieteellinen).

Fuksiviikot – Kahden viikon intensiivikurssi yliopistolaisuuteen. Siirtymäriitti ensimmäisen päivän
ahdingosta ja jännityksestä viimeisen päivän sujuvaan luovimiseen Macciksen ruokajonoissa,
Lynin tanssilattialla ja Edun luentosalien ahtaissa penkkiväleissä.

FUKSISANASTO
Jotta opit puhumaan sujuvaa tai  ainakin ymmärrettävää yliopistoa!



Haalarit - Opiskelijan luonnollinen asuvalinta tilanteeseen kuin tilanteeseen. Haalareihin on
tapana ommella haalarimerkkejä ja koristella ne esimerkiksi Lyni-helmillä tai muilla varusteilla.
Katkon haalarit ovat kirkkaanpunaiset.

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään ensimmäisen vuoden aikana.

Index ry - Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kattojärjestö, johon
kuuluu seitsemän oppiainekohtaista ainejärjestöä: Dialectica, Fobia, Katko, Putex, T-klubi, P-klubi ja
Sosiaalitieteiden klubi. Index-kumppanisi tunnistat haalareista löytyvistä Indexin kirjaimista!

I/O-Speksi – Indexin ja Opexin oma, ihana speksi. Interaktiivinen musiikki/tanssi/teatteriesitys, joka
vedetään täysin opiskelijavoimin.

Jodel – Aikalailla ainoa mobiiliappi, mitä nykypäivän yliopisto-opiskelija kaipaa. Sovelluksen
avulla pysyt anonyymisti kartalla muun muassa Turun menoista ja utuihastuksista, sekä voit selailla
koira- ja kissakuvia aamuyöhön asti!

JOO-opinnot - Joustava opinto-oikeus, mikä mahdollistaa esimerkiksi sivuaineen opiskelun muualla
kuin Turun yliopistossa.

Kampusalue – Kasvikselle merkittäviä paikkoja kampusalueella ovat muun muassa Educarium,
Publicum, Arcanum, sekä yliopistonmäeltä löytyvät Agora, Natura ja pääkirjasto Feeniks –
ruokapaikkoja unohtamatta!

Kampusfasaani - Köökiksikin kutsuttu pirulainen, jonka voit tavata niin yo-kylässä kuin Edun
läheisyydessä. Kansankielinen nimitys tulee linnun pitämästä "köök"-äänestä.

Kasvis - Kasvatustieteiden opiskelija. Voidaan sekoittaa vihannekseen, joka on kuitenkin Kasviksesta
erotettavissa oleva syötävä elintarvike.

Kasvislista - Katkolaisille tarkoitettu sähköpostilista, jonka kautta tulee paljon tärkeitä tiedotteita
koskien muun muassa opintoja ja tapahtumia.

Kasvisristeily – Valtakunnallisesti kaikki kasvikset samaan ruotsin- tai vironlaivaan
kokoava pämppäysreissu. Erinomainen verkostoitumistapahtuma ja vapun
lisäksi yksi kevään huippuhetkistä.

Kastajaiset - Perinteinen tapahtuma, jossa uudet opiskelijat kastetaan osaksi
opiskelijayhteisöä.

Katko ry - Kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka aktiivisesti ajaa
opiskelijoiden etua ja järjestää monenlaisia tapahtumia.

Katkon Gaala –Syntymäpäiväjuhlat, joissa palkitaan ansioituneita Katkolaisia, juhlistetaan rakasta
ainejärjestöä vujujen välivuosina ja verkostoidutaan myös muiden kaupunkien kasvisten kanssa.
Ks. Vuosijuhlat

Kostajaiset – Fuksien järjestämä tapahtuma, jossa kostetaan kastajaisissa koetut tapahtumat
tuutoreille ja vanhemmille opiskelijoille. Ks. Kastajaiset

LinkedIn – Erinomainen kanava sille aidolle ja oikealle verkostoitumiselle! Myös Katko on linkkarissa.

Lyni – Katkolaisen vakiopaikka, Night Club Marilyn. Turkulainen baari Eerikinkadulla, jossa
järjestetään suurin osa opiskelijabileistä. Samassa yhteydessä toimii myös VEGAS Night
Club-baari.



Macciavelli - Tuttavallisemmin Maccis. Yksi Unican ravintoloista, joka on jokaisen Edulla opiskelevan
vakiolounaspaikka. Sijaitsee Educariumin 1. kerroksessa aulan vasemmalla puolella. Piccu Maccian
isosisko. Ks. Piccu Maccia

Mauno – Katkon ja Opexin yhteinen hengailutila Edun 4. kerroksessa. Maunosta löydät
yliopiston parhaat ja halvimmat kahvit, paljon kavereita ja uusimmat juorut! Hurjimmat
hyödyntävät tilaa myös opiskeluun.

Moodle - Nettisivusto, jonne useimmat opettajat julkistavat luentodiansa ja muita materiaaleja.
Moodlessa saatetaan myös käydä ryhmäkeskusteluita ja jotkin tehtävät (esim. oppimispäiväkirjat,
kotitentit) palautetaan sinne.

Nettiopsu - Vanha järjestelmä, joka liitettiin Peppiin. Aiemmin lukuvuosi- ja kurssi-ilmoittautuminen
sekä opintosuoritukset ilmestyivät tänne. Ks. Peppi 

Opex ry - Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön opiskelijoiden
ainejärjestö. Katkolla ja Opexilla on yhteinen hengailutila Mauno Educariumin 4. kerroksessa.
Opeopiskelijat tunnistat (ainakin melkein) valkoisista haalareista. Ks. Mauno

OPM – Oma pullo mukaan. (Myös muita variaatioita, esimerkiksi OMM=Oma Minttukaakao Mukaan
ja OPHM=Omat Pilkkihaalarit Mukaan)

Perusopinnot - Opintokokonaisuus, jossa perehdytään opiskeltavan aineen keskeisimpiin
teemoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan yleensä 25 opintopistettä.

Peppi - Järjestelmä, josta löytyvät eri opinto-oppaat, HOPSin,  lukuvuosi- ja kurssi-ilmoittautumiset, 
opintosuoritukset ja linkin EXAM-tenttipalveluun

Piccu Maccia - Macciksen prameampi miniversio Edun entisessä puutyöluokassa. Tarjoilee
mm. opiskelijakukkarolle sopivaa viintä ja deliruokaa. Ks. Macciavelli

Posankka – Turun ihastuttava maskotti, possuankka, joka sijaitsee aivan Edun vieressä kylpylä
Caribian edessä.

Proffan kellari - Opiskelijaystävällinen baari Assarin ullakko -nimisen
opiskelijaravintolan vieressä, Yo-talo B:n alakerrassa. Perinteinen paikka tenttikaljoille.

Publicum – Educariumin naapuri, yhteiskuntatieteilijöiden mekka, jonne on suora yhteys Edulta
kävelysillalla. Pubilta 4. kerroksesta löydät myös Indexin ullakon. Ks. Index ry

Pääaine - Oma opiskeltava aine, josta kandin ja/tai maisterin tutkinto suoritetaan.
Kasvatustieteilijöiden pääaineina voi olla aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai yleinen
kasvatustiede.

Rauno - Rauno on Katkolaisen ikioma laulukirja, joka sisältää muun muassa sitsilauluja.
Laulukirjan voit ostaa esimerkiksi Katkon päivystyksistä ja sen kanssa pärjää muidenkin
ainejärjestöjen sitseillä. Ks. Sitsit

Sillis - Vuosijuhlia seuraavana päivänä järjestettävä silliaamiainen. Nimestä poikkeavasti
tapahtumassa on harvoin silliä tarjolla. Jotkut jaksavat jatkaa vuosijuhlien juhlahumua vielä
sillikseltä jatkoille ja jatkojen jatkoille. Ks. Vuosijuhlat



Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan. Sitseillä noudatetaan tiettyä
säännöstöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistusta. Sitsit ovat säännöistä huolimatta (tai ehkäpä juuri
niiden takia?) hyvin hauska tapa viettää iltaa ja tutustua uusiin ihmisiin.

Sivuaine - Pääaineen ohella opiskeltava aine. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy
esimerkiksi yksi pitkä sivuaine tai kaksi lyhyttä, perusopinnoista koostuvaa sivuainetta.

SKOL ry – Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry on valtakunnallisesti kaikkia kasviksia
yhdistävä liitto. Ei saa sekoittaa opettajaopiskelijoiden SOOL ry:hyn! *skol*

Tiedekunta - Yliopiston hallinnollinen yksikkö, johon kuuluu läheisten tieteenalojen laitokset. Turun
yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu kasvatustieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos.

Tuutorit – Fuksien tunnolliset laumanjohtajat, yllyttävät isosiskot ja -veljet ja huolehtivat äidit ja isät.
Suunniteltu huolehtimaan fuksien hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista erilaisten perehdytysrituaalien ja
iltamenojen muodossa. Ks. Kastajaiset ja Fuksiviikot

TYS – Turun ylioppilaskyläsäätiö on Turun opiskelija-asuntoja tarjoava säätiö. TYS:in kautta pystyt
hakemaan vuokra-asuntoa esimerkiksi legendaarisesta Ylioppilaskylästä tai muista kohteista läheltä
yliopistoa. Ks. Ylioppilaskylä

TYY – Turun yliopiston ylioppilaskunta, joka huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on kivaa olla Turun
yliopistossa!

Unica - Turkulainen opiskelijaruokailuun keskittyvä yritys, jolla on ravintoloita ympäri kampusta.
Opiskelijalounas maksaa näissä ravintoloissa mukavat 2,70€.

Vappu - Yliopisto-opiskelijan vuoden huippuhetki. Juhlia ja erilaisia tapahtumia järjestetään koko
vappua edeltävälle viikolle. Vappuperinteisiin kuuluvat muun muassa vapputanssit Educariumin
pihalla, ylioppilaiden lakitus Taidemuseonmäellä ja rento piknik vappupäivänä Vartiovuorenmäellä.

Vuosijuhlat – Eli vujut. Arvokas akateeminen iltapukujuhla, joka järjestetään usein vuoden tai viiden
vuoden välein. Tapahtumassa yhdistyvät vanhat perinteet, kuten laulaminen, tanssiminen ja puheet.
Katko viettää vuosijuhlia viiden vuoden välein, kattojärjestö Index järjestää juhlat vuosittain. Vujujen
jälkeisenä aamuna vietetään sillistä. Ks. Sillis

Wirike - Katkon ikioma ainejärjestölehti, jossa julkaistaan kasvatustieteilijöitä,
yliopistomaailmaa ja oikeastaan mitä vain koskevia kirjoituksia ja muuta luettavaa. Wirike
ilmestyy kerran keväisin ja syksyisin paperisena Edulle ja sähköisenä Katkon nettisivuille.

Yliopistoliikunta - Tarjoaa edulliseen hintaan mm. kuntosalin, mahdollisuuden osallistua
erilaisille ryhmäliikuntatunneille, liikuntakursseja ja liikuntaneuvontaa. Lisää infoa löydät mm.
CampusSportin sivuilta.

Ylioppilaskylä – Ylioppilaskylä eli Yo-kylä eli Joukkila on korkeakouluopiskelijoiden kommuuni Turun
Nummessa kampusalueen takana. Ylioppilaskylässä on TYS:in tarjoamia halpoja opiskelija-asuntoja ja
se on jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja
suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Sijaitsee Kirkkotiellä.



Opintoasioissa sinua auttavat..

Tuutorit
Opintoneuvojat
Katkon hallitus

Kurssien professorit
 ja ryhmille määrätyt
opettajatuutorit 

Katkon fuksit 2021 -ryhmä
eduopo(at)utu.fi
katko(at)utu.fi

etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Pysy kärryillä netissä ja someissa! 
katkory
index_ry
skolgram
utueducation

www.katkolla.com
www.index.utu.fi

Katkon karhukissa
 (lisää kaveriksi)
Katkon ja Fobian liikuntavuorot
Index ry

kasvislista
index-info

tyaali

Seuraile myös ilmoitustaulua ja Katkon kalenteria
 Edun aulassa! 


