
Aksentin syyslukukauden suunnittelukokouksen pöytäkirja

Aika: 24.8.2015, kello 20.00

Paikka: Olutravintola Kaisla, Vilhonkatu 4, Helsinki

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin kello 20.05.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnäolijat: Athina Tsentemeidou, Agata Dominowska, Jana Ruf, Kadri Siilivask ja Ramona
Lepik. 

Poissaoleva: Haruna Berg 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Valitaan kokousvirkailijat  

Kokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  Athina  Tsentemeidou  ja  sihteeriksi  Jana  Ruf.
Pöytäkirjan  tarkastajiksi  valittiin  Agata  Dominowska  ja  Ramona  Lepik,  jotka  toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  

6.  Haalarimerkit

Puheenjohtaja  esitteli  Aksentin  hallituksen  jäsenille  uudet  haalarimerkit.  Haalarimerkkien
(+toimituskulujen) hinta oli yhteensä 166,45€. Kokouksessa päätettiin myydä merkit hinnalla
2€. Athina Tsentemeidou yrittää tuutorina myydä Skk-fukseilleen haalarimerkkejä. Hän otti
sitä varten 10 kappaletta ja palauttaa Aksentille myöhemmin loput haalarimerkit tai rahaa.
Kokouksessa  päätettiin  lisäksi,  että  haalarimerkit  yritetään  myydä  jokaisessa  Aksentin
tapahtumassa. Kokouksen sihteeri otti loput haalarimerkit talteen.



7. Syyslukukauden toiminta    

Kokouksessa  sovittiin  Aksentin  syyslukukauden  toiminta.  Tapahtumia  tulee  olemaan  5:
tutustumisilta, pyöräilyretki, ekskursio Porvooseen/Runebergin museo, Suomi-”Halloween”-
leffa-ilta ja pikkujoulut. 

Syksyn tapahtumat:

◦ 24.9. klo 18-: Tutustumisilta/ syyslukukauden avajaiset: Aksentti tarjoaa pientä
purtavaa, mutta jokainen tuo sen lisäksi vähän syötävää tai juotavaa. (Vastuussa:
Agata Dominowska)

◦ 26.09.  Pyöräilretki Sibeliuksen  monumentilta  Tarvaspäähän,  Akseli  Gallen-
Kallela-museoon.  Yhdessä  osallistutaan  yleisopastukseen  klo  13.  (Vastuussa:
Ramona Lepik)

◦ 10.10.:  ekskursio  Porvooseen  Runebergin  museoon yhdessä  Kadrin  vaihto-
opsikelijoiden kanssa. (Vastuussa: Kadri Siilivask)

◦ 29.10.  klo  19:  Suomi-”Halloween”-leffa  -ilta:  Yhdessä  katsotaan  suomalaisen
kauhuelokuvan, esim. Sauna. (Vastuussa: Athina Tsentemeidou)

◦ 27.11.  klo  19:  Aksentin  pikkujoulut:  Aksentin  perinteiset  pikkujoulu-bileet
pyritään  järjestämään  tänä  vuonna  saunatiloissa.  Saunan  vuoraamisen
onnistuminen on kuitenkin vielä epävarma hintojen takia. Aksentti tarjoaa pientä
purtavaa ja opiskelijat tuovat omia ruokia. (Vastuussa: Jana Ruf)

Tapahtumien yksityiskohdista päätetään myöhemmin. Tilavastaava Agata Dominowska varaa
Aksentille tarvittavat tilat.

8. Hallituksen toiminta 

Hallituksessa todettiin, että tulevaisuudessa ei ole tarpeellista kokoontua kerran kuukaudessa. 

Kokouksessa  päätettiin  sen  lisäksi  avustaa  puheenjohtajaa  tapahtumien  mainonnassa.
Tulevaisuudessa on joka kerta eri hallituksen jäsen vastuussa tapahtuman mainonnasta. Sitä
varten pitää kirjoittaa ja lähettää sähköpostin Skk- ja Aksentin sähköpostilistoille (aksentti-
lista@helsinki.fi; skk-opiskelijat@helsinki.fi), päivittää Aksentin verkkosivut sekä luoda uusi
tapahtuma.  Syyslukukauden  tapahtumien  päivämäärät  lähetetään  syyskuun  alussa
tutustumisillan mainoksen yhteydessä. Muistutussähköpostit ym. lähetetään n. 1 viikko ennen
tapahtumaa. 

Syksyllä pyritään myös saamaan uusia aktiivisia hallituksen jäseniä, joten hallituksen siirto
nuorimmille opiskelijoille onnistuisi tulevaisuudessa helpommin. 
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9. Kokouksen päättäminen  

Kokouksen puheenjohtaja Athina Tsentemeidou päätti kokouksen klo 21.15.

Athina Tsentemeidou Jana Ruf

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ramona Lepik Agata Dominowska

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


