
 

 

Divina Compagnia ry       PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 

3.3.2017 

Ciao Caffè & Winebar 

 

Paikalla: Mattia Retta, Elina Melander, Eveliina Marjanen, Aurora Ciccarese ja Roosa Nurminen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:22. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtajana toimi Mattia Retta ja sihteerinä Eveliina Marjanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Melander ja Roosa Nurminen. Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohta 6. Ensivuoden opetuksesta ja kohta 7. Yhteistyö Dante-seuran kanssa. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Menneet tapahtumat 

Humanistien merkkimarkkinat klusterilla 13.2. tuottivat 12 euroa, Mattia ja Aurora 

olivat myymässä. 

Ystäväpäivätempaus 14.2. Metsätalolla onnistui loistavasti. Halauksia jaettiin noin 

150 kappaletta, pahvisydämiä tekstillä ja suklaata reilu sata.  

Haalarimerkkikisa on käynnissä 13.3. asti. 

6. Ensivuoden opetuksesta 

Yliopistolehtori Garavelli otti Divinan hallitukseen yhteyttä ja pyysi apua syksyn 

erikoiskurssin valitsemisessa. Vaihtoehtoja oli kolme, tekstieditointi, 

kirjallisuuskritiikin historia ja historiallinen kielioppi. Elina tiedustelee jäsenistöltä 

Doodle-kyselyn avulla ja ilmoittaa tuloksen Garavellille mahdollisimman pian. 

7. Yhteistyö Dante Alighieri -seuran kanssa 

Elina toimii nykyisin Dante Alighieri -seuran sihteerinä. Yhteistyötä näiden kahden 

järjestön välillä on toivottu, vaikkapa edes kahvittelun merkeissä, sillä Divinan 

jäsenistö on erittäin potentiaalista Dante-seuran uutta väkeä. Ehdotettiin myös 

yhteislähtöjä Danten tapahtumiin ja tiedotuksen ja mainostuksen parantamista, jotta 

ihmiset löytäisivät paremmin paikalle.  

 



 

 

8. Erasmus-ilta 

Edellinen Erasmus-ilta oli menestys, joten uusi iltama italianopiskelijoiden ja 

italialaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa pidetään 17.3. HOAS Jätkäsaaren 

kerhotilassa. 

9. Tooga-bileet Fibulan ja Symposiumin kanssa 

Bileet ovat suunnitteilla, päivää ei ole vielä lyöty lukkoon. 

10. Sitsit (teema, vastuuhenkilöt) 

Sitsit pidetään pääsiäistä edeltävänä keskiviikkona 12.4., mahdollisesti Uudella 

Ylioppilastalolla. Teemaa ja vastuuhenkilöitä mietitään seuraavassa kokouksessa. 

11. Some 

Divinalla on uusi Instagram-tili, jota Roosa hoitaa, ja laittaa siitä mainoksen 

Facebook-ryhmään ja Stivale-listalle, jotta saadaan seuraajia. 

12. Työelämätapahtuma 

Työelämätapahtuma pidetään mahdollisesti syksyllä. Olisi mukava saada ainakin 

paneelikeskustelu, jossa alumnit voisivat kertoa opiskelijoille tulevista 

työelämämahdollisuuksista. 

13. Tulevat tapahtumat 

Suunniteltiin käytäväkahveja vielä keväälle. 

Hallitus tulee virkistäytymään Tom of Finland -elokuvan merkeissä, päivää ei vielä 

lyöty lukkoon. 

14. Muut esille tulevat asiat 

Elinalla on syntymäpäivät 27.3. Sen kunniaksi hän saa vetää seuraavan hallituksen 

kokouksen. 

15. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Kokous pidetään maanantaina 27.3. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:59. 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

          Elina Melander        Roosa Nurminen 

 

 


