
 

Divina Compagnia ry       PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 

11.9.2017 klo 18 

Kaivopihan Dubliner 

 

Paikalla: Aurora Ciccarese, Karin Kantee, Eveliina Marjanen, Mattia Retta ja Marco Siri. 

 

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 Karin Kantee ja Aurora Ciccarese. Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Menneet tapahtumat 

Viime kokouksesta on niin pitkä aika, että läpikäymättömin mennyt tapahtuma oli 

vappuaatto 30.4., joka meni Divinan puolesta mainiosti. Italian lippu liehui Havis 

Amandalla ja mukana illan aikana oli yhteensä jopa 15 italialaista tai italianmielistä 

ihmistä! Seuraavana päivänä eli 1.5. romanistit kokoontuivat vappupiknikille, jossa 

Divinan edustus oli noin viisi henkeä. 

7.5. pidettiin “Divina Commedia” -sitsit, joissa mukana oli 13 henkeä ja meno 

railakasta – oikein onnistunut tapahtuma, erityisesti puheenjohtajan näkökulmasta. 

15.5. järjestettiin oppiaineen yhteinen kevätjuhla, jossa kaiken sen mukavan 

yhdessäolon, napostelun ja viininlipittämisen lisäksi toivotettiin Eva Havulle hyviä 

eläkepäiviä. Mukana oli 20 divinalaista ja koko italialaisen filologian henkilökunta! 

Syksy alkoi ja orientaatioviikko meni mukavasti – saatiin seitsemän uutta 

italialaisen filologian fuksia taloon. Ciao cafféssa jäätelöillassa 30.8. mukana oli jopa 

13 ihmistä. Perinteisessä romanisti-illassa orientaatioviikon perjantaina 1.9. Divinan 

edustus oli 2 henkeä. 

Yliopiston avajaiskarnevaalit olivat 4.9., ja Divinalla oli oma ständi, jossa myytiin 70 

eurolla merkkejä ja kasseja. Mattia, Roosa, Aurora ja Karin hoitivat kaupankäynnin, 

useita muita kävi ostoksilla. 



 

Yhteisromanistis+saksa+latina&kreikka-fuksiaiset pidettiin perjantaina 8.9., joissa 

Divina piti perinteistä hauskaakin hauskempaa laulurastia (Despacito saksaksi!). 

Vaikka fuksiaisten järjestelyissä olisikin ollut hiomista, ilta oli lopulta oikein 

nautinnollinen. Mukavasta iltasta nauttimassa oli 11 kpl divinalaisia. 

6. Syksyn ohjelma 

Mietittiin tulevaa syksyä ja kivoja asioita, joita haluaisimme järjestää syksyn aikana.  

Ilmoille heitettiin ainakin seuraavanlaisia ideoita: Romanistien peli-ilta; leffa-ilta; 

viini-ilta, joka olisi buffet-tyyppinen, eli jokainen osallistuja toisi pullon, DC tarjoaisi 

naposteltavat ja sitten nautittaisiin; Tallinna-risteily; ekskursio Helsingin 

kirjamessuille 25.-28.10. ja pikkujoulusitsit. 

7. Fuksisitsit 

Bouffen, DC:n, Setentan ja Umlautin fuksisitsit järjestetään Alina-salissa tiistaina 3.10. 

Umlautilla on Alina-varaus, Divinasta vastuussa on Karin ja Aurora.  

8. Tervetuliainen uudelle proffalle 

Elina hoitaa! 

9. Blogi 

Blogi ei ole oikein menestynyt, joten suunniteltiin blogin sijaan hommata yliopiston 

järjestösivu, jollainen esimerkiksi Setentalla on: sen yhteyteen voisi saada myös 

jäseneksi ilmoittautumisen. Karin ottaa selvää. 

10. Tulevat tapahtumat 

Tulevia tapahtumia ovat ainakin Fuksiseikkailu 29.9. ja Fuksisitsit 3.10.  

Leffailta järjestetään 16.10.-29.10. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Uuden ylioppilastalon remontin jälkeen kaappimme tarvitsee uuden lukon, Karin 

huolehtii yhteistyössä Putkinotkon kanssa. 

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 6.10., paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23. 

 

 

 

 

_________________________                     _______________________ 

              Karin Kantee               Aurora Ciccarese 


