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Paikalla: Mattia Retta, Marco Siri, Roosa Nurminen, Helen Pickering, Karolina Gullichsen, 

Eveliina Marjanen, Aurora Ciccarese ja Elina Melander 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:13.  

2. Kokousvirkailijoiden valinta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtajana toimi Mattia Retta ja sihteerinä Eveliina Marjanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marco Siri ja Roosa Nurminen. Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

5. Menneet tapahtumat  

Fuksiseikkailussa 29.9. oli mukana kuusi divinalaista, joista kolme fuksia. Mukavan 

tapahtuman jälkeen ilta jatkui legendaarisen Latin Boatin merkeissä, joissa 

latinolanteet saivat kyytiä ja divinalaisten edustus oli huomattava. 

Fuksisitsit järjestettin 3.10. Ruoka ei kuulemma ollut hääviä, mutta mimmit olivat 

hyvännäköisiä ja tapahtuma muuten ok – keitiössä olivat Aurora ja Karin, neljä 

divinalaista oli sitsaamassa. Mattia ehdotti kaksi laulua. 

6. Sitsit 

Sitsit järjestetään perjantaina 8.12. Lingvassa klo 18 eteenpäin. Teemana olisi 

italialainen joulu, vastuun ottavat Mattia ja Aurora. Aurora ja Roosa lupaavat kokata, 

ja Tallinnaan olisi hyvä lähteä jonain marraskuun torstaina. 

7. Ekskursio kirjamessuille 

Ihana Elina Suolahti esiintyy Helsingin kirjamessuilla torstaina 26.10. klo 15. Divina 

voisi maksaa kirjamessulipuista puolet, eli opiskelijalipuista 5 euroa. Elina lupasi 

kirjoittaa kutsuviestin, jonka Roosa sitten lähettää. 

 



8. Viini-ilta 

Paljon puhuttu viini-ilta supistuu nyt aperitivoksi tulevan elokuvaillan yhteyteen, joka 

järjestetään viikolla 45. 

9. Tervetuliainen uudelle proffalle 

Mietittiin, että ihanalle uudelle professorille olisi kiva antaa jokin lahja ainejärjestön 

puolesta – ehdotettiin esimeriksi ainejärjestön hienoa kangaskassia, jonka sisällä olisi 

jotain mukavaa.  

10. Tulevat tapahtumat  

Leffa- ja aperitivoilta järjestään Uudella ylioppilastalolla Utopiassa maanantaina 

30.10. Elokuva päätetään myöhemmin. 

Peli-ilta Setentan kansa järjestetään 15.11. 

11. Muut esille tulevat asiat  

Emerita-professoressa Elina Suomelan kuvan paljastus tapahtuu ensi tiistaina – 

mukana tapahtumassa ovat ainakin Elina ja Mattia.  

Elina pitkä ja ansiokas ura Divinassa päättyy vuodenvaihtessa, joten hallituksen tulisi 

miettiä etukäteen, miten Elinan lukuisat erilaiset vastuutehtävät jaetaan. 

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka  

Seuraava kokous pidetään maanantaina 6.11. Tiedekulmassa. 

13. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:31.  

 

 

  

     _________________________    _______________________ 

Marco Siri                 Roosa Nurminen 


