
Careerian opiskelijakunta CARE:n hallituksen kokous
tiistaina 14.11.2022 klo 14.30, Porvoo HKK (New York) & Teams

1. § Kokouksen avaaminen ja läsnäolijat
 Kokouksen puheenjohtaja Veerits Ralf avasi kokouksen klo 14:35
 Läsnä olivat opiskelijat Veerits Ralf, Gorovaia Viktoriia, Kytönen Daniel, Mohammed

Fryad, Johansson Malena, Elina Kamppinen, Ohn Mae, Väänänen Hanna, Mäkelä Mona,
Aapalahti Pyry. Mukana oli myös Urantowka Margit

2. § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat & sihteeri
 Pöytäkirjan tarkastajana toimivat Veerits Ralf, Urantowka Margit
 Sihteeri Viktoriia Gorovaia

3. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Uudet jäsenet, eroamiset
 Kostiainen Tuija eroa OPKUn toiminnasta.

5. § Hallituksen budjetti
 Budjetin hyväksymisestä ei saatu vielä virallista ilmoitusta.

6. § Osku ry:n liittokokouskuulumiset, Unna Tarhio
 Careerialla oli 47 ääntä (OSKUn kortin haljtija määrä vaikuttaa)
 Unna kannusti osallistua liittokokoukseen, hyödyt siitä olisi mm. Kokemukset, uudet

tutustumiset, mahdollisuus äänestä ja edustaa Careeria.

7. § Osku Ry:n koulutus ma 28.11. klo 13 HKK, Porvoo
 Osku ry kouluttaa opkua käytännön asioista

8. § Opkun Visio, Viktoriia Gorovaia
 Päätösvaltaisuus, ehdotus 1/3

 Äänityksessä yksimielisesti otettu käyttöön.
 Seuraavan kokouksen alkaen kokousta lasketaan päätösvaltaiseksi, kun mukana on

ainakin 1/3 jäsenistä.
 Opiskelijahuoltopalveluiden kehittäminen

 Oppilaskunnan mielestä opiskelijahuoltopalveluja (mm. psykologi, terveydenhoitaja)
on vaikeaa tavoittaa.

 Toiveena on, että palvelut saisi paremmin. Ehdotuksena on henkilöstön lisääminen,
tai palvelujen saamisen helpottaminen (esim. särkylääkkeet info-pisteelle).



 Sukupuolisensitiivisyys (esim. WC:t)
 Toivotaan opettajilta lisää sukupuolineutraaliutta.
 Tavoite saada jokaiseen toimipisteeseen ainakin yksi hlö-koppi jokaiseen käyttöön.

 Levähdyspaikka kaikille opiskelijoille
 Oppilaskunta selvittää seuraavan kokouksen menneessä mahdolliset toimipisteiden

tilat opiskelijoita varten.
 Suunnitelmissa on opiskelijoille tarkoitettu Discord/Instatili.

 Toimipisteiden yhteistyö
 Toiveena lisää yhteistoimintaa muihin alueen oppilaitoksiin, ja lisätä OPKUn

toimintaa/vierailuja Careerian toimipisteisiin. Myös nuorisovaltuustoon toivotaan
yhteyshenkilö.

9. § Hupparit, Fryad Mohammed
 Äänestyksen perusteella valittu 1. ehdotus suunnittelusta, jokaiseen huppariin vielä

tulee oma nimi.
 Kun budjetin hyväksytään, paidat voidaan lähettää painoon.

10. § Pikkujoulut
 Ehdotuksena viettää OPKUn pikkujoulut kokouspäivänä, ennen kokousta tai jälkeen.

11. § Muut käsiteltävät asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita

12. § Seuraavien kokousten ajankohdat
 Joulukuu Vantaa ti 13.12. klo 14.30

13. § Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:12
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