
Aksentin kevätkokouksen pöytäkirja 

 

Aika: 27.4.2014, kello 12.00 

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Lingva, Mannerheimintie 5A, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus   

Kokous avattiin kello 12.16. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Läsnäolijat: Athina Tsentemeidou, Agata Dominowska, Jana Ruf, Haruna Berg ja Ramona 

Lepik.  

Poissaoleva: Kadri Siilivask 

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.  Toimikauden 2014 toimintakertomus 

Toimikauden 2014 toimintakertomus hyväksyttiin.  

7.  Tilikauden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen 

Tilikauden 2014 tilinpäätös vahvistettiin. 

8.  Tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille 

Tilivelvolliselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 

9. Toiminta-avustus 

Kokouksessa todettiin, että Aksentille on myönnetty 344€ toiminta-avustusta seuraavalle 

vuodelle.  

10. Jäsenlista  

Kokouksessa todettiin, että Aksentilla pitää olla virallinen jäsenlista, minkä takia pyydetään 

opiskelijoita lähettämään nimi ja kotikunta puheenjohtajalle sähköpostitse. Seuraavassa 

tapahtumassakin voi pyytää vielä puuttuvat tiedot.  



11. Menneet tapahtumat  

Aksentin ensimmäinen Suomi-leffa -tapahtuma sunnuntaina 12.04.15 klo 13 yliopiston Cajsa-

tilassa oli kaiken kaikkiaan menestys. Vastaavia tapahtumia voi tulevaisuudessakin järjestää. 

Cajsa-tila ja siihen kuuluva keittiö olivat tähän tarkoitukseen sopivan kokoisia. Katsottavaksi 

elokuvaksi valittiin Kaurismäen Arvottomat. Lisäksi todettiin, että seuraava Suomi-leffa -

tapahtuma järjestetään arkipäivän iltana, koska sunnuntai-iltapäivällä pääsi paikalle vain 

seitsemän henkilöä.  

 

Aksentin vuosijuhlat 19.03. olivat iso menestys. Osallistujia oli n. 15-20. Aksentti tarjosi 

suklaakakkua ja karjalanpiirakoita sekä vähän juotavaa.  

12. Tulevat tapahtumat   

Seuraava Aksentin järjestämä tapahtuma on Vappupiknik Vappuna klo 10. Kulttuurivastaava 

Kadri Siilivask on vastuussa siitä. Tapahtumaan on kutsuttu opiskelijat sekä sähköpostilistan 

että facebookin kautta. Piknikillä on tarjoilla munkkeja ja simaa kaikille. Athina 

Tsentemeidou käy hakemassa yksi tai kaksi pakettia munkkeja Fazerin tehdasmyymälästä.   

 

Aksentti suunnittelee osallistumistaan Ravintolapäivään 16.05.. Sitä varten varattiin Uuden 

ylioppilastalon keittiö viidennestä kerroksesta. Puheenjohtaja tiedottaa opiskelijoita 

tapahtumasta Vapun jälkeen ja pyytää heitä ilmoittamaan osallistumisestaan. Ideana on 

suunnitella Ravintolapäivää yhdessä opiskelijoiden kanssa maanantaina 11.05. klo 15 Uuden 

ylioppilastalon Lingvassa. Seuraavat kysymykset ovat selvitettäviä: mitä ruokaa laitetaan ja 

montako vaihtoehtoa on? Kuka tekee mitä? Onko meillä motto? Kuka ilmoittaa meistä 

Ravintolapäivän nettisivuille? Mistä saa vaihtorahat? Miten myydään ruoat (pöydät, koristeet, 

myyntivuorot)? Kuka maksaa aineksista ja kenelle menee voitto? 

 

Seuraava Suomi-leffa -tapahtuma järjestetään torstaina 28.05. klo 19. Sitä varten on varattu 

Aksentille Rydman-tila klo 19-24. Tilan avaimet pitää hakea samana päivänä ennen klo 15. 

Kaurismäen teema jatkuu. Edellisestä Suomi leffa -tapahtumasta on vielä jäljellä sipsejä ja 

popcornia. 

 

Aksentin kesäpiknik järjestetään Seurasaaressa 6.6.. Järjestämisestä on vastuussa 

kulttuurivastaava Kadri Siilivask. Tapahtuma siirretään huonolla säällä seuraavalle 

viikonlopulle (13.06.). Piknikin yksityiskohdista päätetään myöhemmin.  

 

13. Humanisticumin koulutuksen raportti 

Aksentin tilavastaava Agata Dominowska kävi Aksentin puolesta Humanisticumin 

koulutuksessa. Hän muistutti meitä siitä, että parvekkeelle ei saa ottaa juomia, eikä 

Humanisticumissa saa nukkua turvallisuussyistä. Jos tapahtuman osallistujamäärä on yli 50, 

ainejärjestön vastuussa on pitää osallistujalistaa ja tarkistaa opiskelijakortit. Koulutuksessa 

käytiin lisäksi katsomassa, mihin roskat viedään. Jokaisen ainejärjestön on siivottava omat 



roskat pois. Siivouskaapin ovelta löytyy sen lisäksi siivousvuorolista, jonka mukaan aksentin 

siivousvuoro on viikolla 50. Dominowska lähettää hallituksen jäsenille koulutusmateriaalin 

sähköpostitse.  

14. Haalarimerkit 

Kokouksessa todettiin, että haalarimerkit voi tilata nyt. Aksentti tilaa 100 haalarimerkkiä 

merkillinen.fi:stä hinnalla 158€. Haalarimerkit saapuvat viimeistään 2.6.. 

15. Seuraavan tapaamisen ajankohta 

Maanantaina, 11.05.2015 klo 15 Uuden ylioppilastalon Lingvassa. Seuraava kokous on 

Ravintolapäivän suunnittelukokous, johon toivotaan osallistuvan mahdollisimman monen 

opiskelijan. 

16. Kokouksen päättäminen   

Kokouksen puheenjohtaja Athina Tsentemeidou päätti kokouksen klo 13.35. 

 

 

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 

 


