
Divina Compagnia ry  

Hallituksen kesäkokous  

28.5.2018 klo 18:15 

Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37  

Mattia Retta, Aurora Ciccarese, Marco Siri, Karolina Gullichsen ja Karin Kantee (via Skype) 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaaminen: Kokous avattiin Thirsty Scholarin sisäpihalla kello 18:34. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: 

Puheenjohtajana toimi Mattia Retta, sihteerinä Karolina Gullichsen ja Aurora Ciccarese ja 

Marco Siri valittiin pöytäkirjatarkastajiksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen: Esityslistaa hyväksyttiin, mutta päätettiin että kohta 6 jälkeen 

käsiteltäisiin uutta eurooppalaista tietosuoja-asetusta (GDPR) ylimääräisenä aiheena. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen: Edellinen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin. 

5. Menneet tapahtumat: 

§ 13.4. NMES-rasti 13.4 (Mattia, Marco, Aurora ja Maria pitivät rastia englannin kielen 

opiskelijoiden tapahtumassa) 

§ 30.4. Vappuaatto, Mantan lakitus: Karolina, Aurora, Marco, Roosa ja Mattia osallistuivat 

iloisin mielin. 

§ 1.5. Divinan vappupiknik: 10 divinalaista osallistuivat ja grillasivat yhdessä Kaivopuistossa.   

§ 4.5. Sitsit: 15 osallistuivat sitseihin ja kaikki meni Uudella ylioppilastalolla hyvin: 

Käsintehty tuore pizza, salaatti ja jäätelö maistuivat kaikille. 

§ 11.5. Divina Compagnia ry piti Fibula ry:n fuksiaisissa rastia. 3 divinalaista oli paikalla. 

§ Järjestötilaa on haettu Humanisticum ry:n yhdessä. 

6. Opintosuunnan tulevaisuus ja opiskelijoiden tyytyväisyys: nykytilanne ja suunnitelmat  

Mattia kävi 16.5. puhumassa professori De Cesaren kanssa. Kokouksessa keskusteltiin tästä 

tapaamisesta ja opintosuunnan tulevaisuudesta. Päätettiin, että syksyllä pyytäisimme kaikkia 

italianopiskelijoita vastaamaan kyselyyn, missä selvitetään mitä opiskeluissa on kiinnostavaa, 

vähemmän kiinnostavaa, positiivista yms. Mitä voidaan parantaa opinnoissa, että kiinnostus 

kasvaisi?  

Päätettiin herättää Divinan blogia ja pari kertaa kuukaudessa jakaa artikkeleita sekä 

suomeksi että italiaksi. 

Syksyllä voidaan myös tehdä vierailuja lukioissa kertomassa opintosuunnastamme. 



7. GDPR (EU:n tietosuoja-asetus): 

Karin valittiin järjestön tietosuoja vastaavaksi. 

Järjestön liittymislomaketta tulee uudistaa. Jäsenille lähetetään informaatiota 

tietosuojauudistuksesta sähköpostitse ja uudet jäsenet voivat tulevaisuudessa liittyä esim. Google 

Forms-lomakkeen kautta.   

8. Kesä-Syksy 2018: Divinan kulttuuritarjonta:  

§ 6.6 vapaa pääsy Fantastico!–näyttelyyn Ateneumissa. Tapaaminen halukkaiden kanssa klo 

16:00. Tapahtumaa jaetaan Facebookissa. 

§ Syksylle suunnitellaan ooppera-iltaa 

§ Leffailta/-iltoja 

§ Museokäynti kansallismuseossa 

§ Yms. 

9. Tulevat tapahtumat: 

§ Orientaatioviikko ja fuksitapahtumia kuten fuksiaiset, romanisti-ilta ja fuksisitsit 

§ Toogasitsit syksyllä? 

§ Rastinpito kulttuurintutkimuksen fuksiaisilla syksyllä 

§ Lokakuussa tapaaminen opettajien ja vanhojen opiskelijoiden kanssa. Keskustelua 

italianopinnoista käydään. 

10. Muut esille tulevat asiat:  

 Esille ei tullut muuta asiaa. 

11. Seuraavan kokouksen aika ja paikka: 

Päätetään yhdessä myöhemmin, mutta tulee tapahtumaan ennen orientaatioviikkoa 

elokuussa. Tuutorit Auroran ja Karolinan toivotaan olevan läsnä kokouksessa. 

12. Kokouksen päättäminen: 

 Kokous päätettiin klo 19:44. 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 

Aurora Ciccarese       Marco Siri 


