
Vuosikokouksen pöytäkirja joulukuu 2015

Aika: 4.12.2015, klo 16

Paikka: Oluthuone Kaisla, Vilhonkatu 4

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 16.14. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 

3. Valitaan kokousvirkailijat puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Agata Dominowska, sihteeriksi Jana Ruf ja 

pöytäkirjatarkistajiksi Ramona Lepik ja Haruna Berg. 

Muut läsnäolijat: Kadri Siilivask, Coralie Nguyen Phuc ja Akiko Kido

Poissaoleva: Athina Tsentemeidou 

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 

6. Käsitellään toimikauden 2016 toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaksi sovittiin alustavasti seuraavat tapahtumat toimikaudeksi 2016:

◦ Aksentin vuosijuhlat perjantaina 18.03.2016

◦ Vappupiknikki

◦ Ahvenanmaa -matka toukokuussa

◦ Kesäinen piknikki Seurasaaressa kesäkuussa

◦ Tutustumis-/hengailu-/peli-ilta syyskuussa

◦ Pikkujoulut marraskuussa 

◦ Suomi-leffa -illat

◦ teatterissakäynti?

◦ yhteislähtö Approon (mahdollisesti 2-3 € tukea/lippu)?

◦ yhteislähtö isompaan (siulan) tapahtumaan/sitseihin?



7. Määrätään toimikauden 2016 jäsenmaksun suuruus ja viimeinen maksupäivä

Toimikauden 2016 jäsenmaksun suurus on 0€. 

8. Käsitellään toimikauden 2016 talousarvio

Aksentti tulee saamaan vuonna 2016 suunnilleen saman verran tukea kuin edellisenä vuonna, eli 

noin 340€. Aksentilla on toimintasuunnitelman mukaan yhtä paljon menoja kuin tuloja. Suurin osa 

Aksentin rahoista menee tapahtumien ruokailuun. Aksentti on hakenut Ahvenanmaareissua varten 

lisää tukea.

(Lisäys: Aksentille myönnettiin 15.12.2015 500€ tukea opintomatkaa varten.) 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudelle 2016

Toimikaudelle 2016 valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt: 

puheenjohtaja: Jana Ruf

varapuheenjohtaja: Agata Dominowska

(+ tilavastaava)

sihteeri: Akiko Kido

(+sähköpostilistavastaava)

taloudenhoitaja: Coralie Nguyen Phuc

kulttuurivastaava: Kadri Siilivask

tiedotusvastaava: Ramona Lepik

10.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä

Toiminnantarkastajaksi valittiin Karmen Zagar ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Rafael 

Leal. 

11.  Ilmoitusasiat

Uusi hallitus pitää vuoden 2016 ensimmäinen kokous tammikuussa. Uuden hallituksen jäsenien 

yhteystiedot:

Jana Ruf jana.ruf@helsinki.fi 044 947 8362

Agata Dominowska agata.dominowska@gmail.com 046 842 6237

Akiko Kido akiko.kido@helsinki.fi 046 561 6147

Coralie Nguyen Phuc coralie.nguyen.phuc@hotmail.com 041 754 4392

Kadri Siilivask kadri.siilivask@helsinki.fi 040 515 1041

Ramona Lepik ramona.lepik@helsinki.fi 040 154 1138
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12.  Muut esille tulevat asiat

Seuraavassa kokouksessa pitää päättää, millä tavalla Aksentti saa vuonna 2016 toiminta-avustusta, 

eli mihin pankkitiliin rahat tulee tai pyydetäänkö avustus käteisellä. Aksentilla ei ole vielä omaa 

pankkitiliä. Entinen taloudenhoitaja hoiti Aksentin raha-asiat oman henkilökohtaisen pankkitilin 

avulla. 

Sähköpostilistan ylläpito siirtyy uudelle sihteerille Akiko. Akiko ottaa yhteyttä yliopiston 

helpdeksiin ja pyytää heitä vaihtamaan Aksentin sähköpostilistavastaavaa.

Vuodesta 2016 lähtien Aksentilla on oma tiedotusvastaava, jonka vastuussa on luoda ja päivittää 

facebook-tapahtumat, päivittää nettisivut ja lähettää infoviestin sähköpostilistoille. Tiedotusvastaava

suorittaa tehtävänsä itse tai siirtää ne jollekulle toiselle henkilölle. Tärkeintä on, että 

tiedotusvastaava tietää, kuka tiedottaa tapahtumista ja milloin.  

13.  Kokouksen päättäminen

Kokous päätti klo 17.10. 

Agata Dominowska Jana Ruf
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.    

Ramona Lepik Haruna Berg
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja




