
Aksentin maaliskuunkokouksen pöytäkirja 

 

Aika: 16.3.2014, kello 8.30 

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennuksen kahvila, Fabianinkatu 33, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus   

Kokous avattiin kello 8.40. 

2. Kokouksen järjestäytyminen   

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Athina Tsentemeidou ja sihteeriksi Jana Ruf. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Agata Dominowska ja Haruna Berg, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Läsnäolijat: Athina Tsentemeidou, Agata Dominowska, Jana Ruf, Haruna Berg, Kadri 

Sülivask ja Ramona Lepik.  

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen   

Hyväksyttiin kokouksen asialista.   

5. Aksentin vuosijuhlat 2015 

Aksentin vuosijuhlat pidetään torstaina 19.3.2015 kello 18.00 Uudessa ylioppilastalossa 

(Mannerheimintie 5 A, huone Lingva, 5. krs). Athina käy ostamassa riisipiirakat sekä kakun 

Fazerilta ja Haruna alkoholittomat juomat. Lisäksi tarjotaan muutama ylijäänyt olut ja siideri. 

Keittiöstä löytyy astiat kaikille. Haruna tulee kello 17 ensimmäisenä paikalle avaamaan ovi. 

Hallituksen pitää huolehtia vuosijuhlissa siitä, että hallituksen jäsenet jäävät vuosijuhlissa 

viimeisenä siivoamaan Lingvan.    

6. Rahoituksen hakeminen 

Haettiin rahoitus ajoissa ja odotetaan rahoituksen saamisen varmistamista huhtikuussa.  

7. ”Suomi-leffa” 

Ainejärjestö Aksentti aloittaa uuden toimintansa ”Suomi-leffa” -nimisen elokuvailta -sarjan. 

Idea on näyttää kaikille kiinnostuneille suomalaisia elokuvia ilmaiseksi. Elokuvat voi lainata 

maksuttomasti esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastosta.  

Ensimmäinen ”Suomi-leffa” näytetään sunnuntaina 12.04. klo 14 Caisa-tilassa (vuokrattu klo 

12-17) Uuden ylioppilastalon neljännessä kerroksessa. Caisa-tilan vuokraus on ainejärjestöille 

ilmainen. Agata Dominowska hoitaa avaimen hakeminen (edellisenä päivänä) ja 

palauttaminen (seuraavana päivänä klo 15 asti). Avainpantti on 35€ ja sen saa takaisin, kun 

palauttaa avain. Caisa-tilaan mahtuu n.40 henkilöä ja siihen sisältyy pieni keittiö. Näytöksen 

teemana on Kaurismäki. Elokuva valitaan paikan päällä kaikkien osallistujien kanssa.   



  

8. Haalarimerkit 

Aksentin uuden haalarimerkin koko tulee olemaan 9cm. Sitä pidettiin riittävän isona, niin että 

tarpeeksi yksityiskohdat näkyvät hyvin. Aksentti sai Turun Haalarimerkki Oyn lähettämä 

tarjous. Tilataan ”merkillisestä” 100 kpl a 1,58€, yhteensä 158€. Todettiin, että tilaukseen 

menee n.3-5 viikkoa. Aksentti ei vielä tilannut haalarimerkkejä epäselvän rahatilanteen takia. 

Tilataan heti, kun rahoitus varmistuu huhtikuussa. 

9. Tilavastaava 

Tilavastaavan tehtävä siirtyi Harunalta Agatalle. Tilavastaavan tehtävä on vuokrata tarvittavat 

tilat sekä huolehtia avaimesta. Aksentilla on Uuden ylioppilastalon viidenteen kerroksen 

Humanisticumin avain. Kokouksessa todettiin, että tilavastaavan tehtäviin kuuluu myös 

selvitä Aksentin Klusterin ”siivousvuorovelkaa”. Aksentin hallitukselle on epäselvä, onko 

ainejärjestöllä säännölliset siivousvuorot Klusterissa. Tilavastaava haluaa ottaa yhteyttä 

Humanisticumille selvitäkseen asian.  

 

10. Kevään ja kesän muut tapahtumat  

Vappuna järjestetään Vappupiknikki (vastuuhenkilö: Kadri Siilivask). Ravintolapäivän 

myydään Mannerheimintiellä itse tehtyä ruokaa (aiheena mahdollisesti kansainvälisyys). 

Lisäksi keväällä saatetaan pitää vielä toisen ”Suomi-leffan” 24.05., jonka aihe on vielä 

epäselvä.  

Kesällä järjestetään toimintaa kesäkuussa ja elokuussa. Syyslukukauden toimintaa alkaa 

syyskuussa. Mahdolliset toiminnat ovat piknikki, pyöräilyretki ja suomi-leffa -iltoja.  

 

11. Seuraavan tapaamisen ajankohta 

Maanantaina, 27.04.2015 klo 12 Uuden ylioppilastalon Lingvassa (varattu klo 12-14). 

Seuraava kokous on kevätkokous, joka on kaikille avoin. Kevätkokouksessa hyväksytään 

Aksentin viime vuoden raha-asiat.   

12. Kokouksen päättäminen   

Kokouksen puheenjohtaja Athina Tsentemeidou päätti kokouksen klo 9.40. 

 

 

Athina Tsentemeidou   Jana Ruf 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.     



 

 

 

Haruna Berg      Agata Dominowska 

pöytäkirjan tarkastaja     pöytäkirjan tarkastaja 

 


