
Divina Compagnia ry 

Hallituksen kokous 

Kaisa-talo 2.3.2018 klo 16 

PÖYTÄKIRJA 

 

Paikalla: Mattia Retta, Marco Siri, Roosa Nurminen ja Karolina Gullichsen  

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:04 

2. Kokousvirkailijoiden valinta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtajana toimi Mattia Retta ja sihteerinä toimi Karolina Gullichsen. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Nurminen ja Marco Siri. Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Menneet tapahtumat 

Kaikki vuoden 2017 dokumentit laitettu Tahloon. 

1. maaliskuuta pidettiin haalarikaste romanistifukseille. Neljä divinalaista 

osallistuivat tapahtumaan ja ilta oli ollut mukava. 

6. Tapahtumat kevät 2018 

Kirjakirppis ja käytäväkahvit suunniteltiin järjestettäväksi mahdollisesti ennen 

pääsiäistä. Ke 21.3 ehdotettiin päivämääräksi, tarkka aika ja paikka päätetään 

kuitenkin myöhemmin.   

Keskusteltiin myös leffaillasta, mutta tultiin siihen tulokseen, että peli-ilta tai 

vastaava interaktiivisempi tapahtuma olisi hauskempi. Mitään päivämäärää ei 

päätetty. 

Viini-ilta muiden ainejärjestöjen kanssa suunnittelupöydässä. Tarkka aika ei vielä 

selvä. 

Tapahtuma italialaisten vaihto-oppilaiden kanssa myöhemmin keväällä ehdotettiin. 

Tänä keväänä on kaksi italianteemaista näyttelyä Sinebrychoffin taidemuseossa ja 

mietittiin, että voitaisiin tarjota jäsenalea Divinan jäsenille ja mennä yhdessä 

museoon (molemmat näyttelyt loppuvat 27.5). 



Hallitukselle ryhmäyhtyminen suunniteltiin. Joku fyysisempi aktiviteetti, kuten esim 

Escaperoom-ilta olisi mukava. Sen jälkeen illallinen. 

7. Divinan kunniajäsenet 

Divina Compagnian kunniajäseniksi valittiin Elina Melander ja Eveliina Marjanen 

8. Sitsit kevät 2018: teema, vastuuhenkilöt 

Kevään 2018 sitsien teemana voisi olla Euroviisut. Teemasta keskustellaan vielä ja 

päätetään myöhemmin. Päivämääräksi sovittiin 4. toukokuuta (perjantai), paikka 

Utopia. Sekä salia, että keittiötä varattiin. Vastuuhenkilöt: Maria ja Aurora. 

9. Tulevat tapahtumat 

Seuraava tapahtuma olisi edellä mainittu kirjakirppis + käytäväkahvit. 21.3 ehdotettu 

päivämäärä. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Järjestönasiantuntijalta tuli viesti, että to 8.3 klo 17 olisi tilajako info Wilhelmsson-

salissa. Maria voisi ehkä tilavastaavana osallistua. 

14.3 alkaa Alina-salin varauskierros. Ennen sitä pitäisi ottaa selvää, kuka järjestää 

syksyn fuksiaiset. 

11. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Päätetään myöhemmin, kuitenkin pääsiäisen jälkeen huhtikuussa. Seuraava kokous 

pidetään Uudella ylioppilastalolla.  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:50. 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

 Marco Siri       Roosa Nurminen 


