
Careerian opiskelijakunta CARE:n hallituksen kokous

tiistaina 11.10.2022 klo 14.30 Teams-kokous

1. § Kokouksen avaaminen ja läsnäolijat:
 Kokouksen puheenjohtaja Veerits Ralf avasi kokouksen klo 14:40
 Läsnä olivat opiskelijat Kostiainen Tuija (Tupu), Veerits Ralf, Gorovaia Viktoriia,

Kytönen Daniel, Muhammad Rajän, Mohammed Fryad, Al Kafnaweez Amin.
Pulkkinen Pekka, Krabbe Johanna ja Koponen Päivi osallistui vieraana.
Mukana olivat mukana myös Urantowka Margit ja Kangasmäki Katja.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
 Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Veerits Ralf, Urantowka Margit ja Kytönen

Daniel.

4. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 Esityslista on todettu hyväksytyksi.

5. § Uudet jäsenet
 Ei uusia jäseniä.

6. § Hallituksen budjettikeskustelu, Pekka Pulkkinen (14.35–14.50)
 Budjettiin kirjataan mitä halutaan toteuttaa ja arvio tarvittavasta summasta.
 Apukysymyksia on mm:

 Mille kohderyhmälle?
 Mitä varten?
 Paljonko?
 Miten voidaan tienata?

 Budjettiryhmä laatii oman budjettiehdotuksen vuodelle 2022, viimeinen
palautuspäivä on 24.10.

7. § Green Careeria, vastuullisuus ja ympäristöasiat, Johanna Krabbe (14.50–15)
 Green Careerian ja OPKUn yhteyshenkilöksi valittiin Viktoriia.
 OPKU:laisilta toivotaan aktiivista palautetta.

 Pohdittiin lajittelu ja kierrätys asiaa eri toimipisteissä.



8. § Fiiliskysely, Päivi Koponen (15–15.15)
 Fiiliskyselyn keskiarvo on 2,9, 4:sta mahdollisesta pisteistä, mitä todettiin

hyväksi.
 On toivottu, että kyselyn jakaisi kahteen eri aiheiseen osaan.

9. § Info-tv, hattarakone, Pekka Pulkkinen
 Suunnitelmissa info-tv:lle duunitorin mainokset, opiskelijakunnan hallitus

harkitsee osallistuuko mainospaikkojen myymiseen

10. § Haalarit vai hupparit? (Rehtori luvannut edellisessä kokouksessa budjettiin ja
omaksi jokaiselle opkulaiselle). Tilaus.

 Äänistyksessä enemmän ääniä sai huppari
 Fryad ilmoitti haluavan tehdä suunnittelun seuraavan kokouksen menneessä.

11. § Osku ry:n liittokokous 11.–13.11. Järvenpäässä. Ilmoittautuminen 27.10. mennessä

Oskun-liittokokous-jarvenpaassa-11-13-11-2022

 Muistutus, että Oskun kokous tapahtuu Järvenpäässä, ja muutamalla
kiinnostuneella opiskelijalla on mahdollisuus saada matkakorvaus.

12. § Osku Ry:n koulutus, mahdollisesti vk 45, 46, 47 Porvoon suunnalla

Koulutuksen vinkit, toiminta yms. Onko opkulla toiveita aiheesta/ajankohdasta?

Ehdotuksia: ma 7.11, ti 8.11, ti 15.11, ti 22.11.

 Margit laittaa WhatsApp ryhmään kysely.

13. § Muut käsiteltävät ja tiedotettavat asiat
 Kokousten ajankohdat ma–ti vaihtelu (tiistai lukiopäivä osalla). On toivottu, että

kokoukset vaihtelisivat maanantain ja tiistain välillä, jotta opiskelijaedustajat
pääsisivät vähintään joka toinen kerta kokoukseen.

 Ehdotuksena oli siirtää kokoukset aikaisemmaksi (klo 8 tai 12-13),
ehdotusta ei todettu onnistuneeksi.

 On päätetty pitää kokoukset joka toinen kertaa maanantaina, ja toinen
tiistaina.

 Lisäksi on toivottu, että jokainen poissaoleva itsenäisesti tutustuu
kyseiseen kokouksen asiakirjaan.

 Tutorleirifiiliksiä
 Tutorleiri oli onnistunut, osallistui huomattavasti enemmän opiskelijoita,

kuin edellisessä leirissä. Opkulaisten mielestä oli mukavaa, ja hauska.
 Leirissä tuli esille muutama tapahtumaidea:

 NO-backpack day



 Jalkapallokisa
 Unikeonpäivä
 Toisella alalla vierailu
 Disco

 Halloween, ketkä mukana, Margit ilmoittaa opoille?
 Fryad, Viktoriia ja Daniel ilmoitti osallistuvan halloweenin järjestelyssä.

14.  § Seuraavien kokousten ajankohdat
 Seuraava kokous on ma 14.11 klo 14:30 Hevosenkengänkadulla Porvoossa.

Alustava suunnitelma kokouksille:

a. Joulukuu Vantaa ti 13.12. klo 14.30
b. Tammikuu ma 16.1. HKK klo 14.30

15. § Kokouksen sulkeminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:16.

Viktoriia Gorovaia Daniel Kytönen, Margit Urantowka

Kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat


