
 

 

Divina Compagnia ry       PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 

Kaivopihan Dubliner 

27.3.2017 

 

Paikalla: Elina Melander, Eveliina Marjanen, Mattia Retta, Karin Kantee, Marco Siri, Aurora 

Ciccarese ja Roosa Nurminen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:24. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtajana toimi Elina Melander ja sihteerinä Eveliina Marjanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karin Kantee 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 

Erasmus-vaihtareiden ja italian opiskelijoiden yhteinen iltama 17.3. oli menestys. 

Jätkäsaareen saapui yhteensä 28 henkilöä ja kaikilla oli mukavaa. 

Haalarimerkkikisa päättyi 13.3. Voittajaksi valittiin Aurora Ciccaresen ehdotus Make 

Italy great again –merkistä. Kunniamaininnan ja ilmaisen haalarimerkin saa Aino 

Suoranta. 

6. Toogabileet 

Klusterin remontin takia toogabileet siirtyvät hamaan tulevaisuuteen. 

7. Klusterin remontti 

Humanistiklusteri menee remonttiin loppukevään ja kesän ajaksi. Aurora on tehnyt 

kaappiimme inventaarion. Hän myös ottaa yhteyttä Symbioosiin, jonka kanssa 

olemme tähän asti jakaneet kaapin, ja kyselee heidän tarvetta kaapille. Tyhjä kaappi 

heitetään roskalavalle, joka tulee klusterille huhtikuun lopussa. Uuteen kaappiin 

tullaan hakemaan HYY:ltä kalustetukea.  

8. Sitsit 

Sitsit päätettiin pitää toukokuussa piknik-henkisesti jossain Helsingin puistoista. 

Päivämääräksi sovittiin sunnuntai 7.5. 



 

 

9. Käytäväkahvit, kirjakirppis ja muu 

Kirjakirppis pidetään torstaina 6.4. Metsätalon viidennen kerroksen käytävällä.  

Torstaina 20.4. pidetään käytäväkahvit Kielikeskuksella. 

10. Kuvaseikkoja ja kevätkestejä 

Emeritaprofessorimme Elina Suomelan kuva tullaan ripustamaan Metsätalon 

viidennen kerroksen seinälle. Rahoitus sille jo on, Eva Havu hoitaa kuvaajan ja 

kuvausajan. Kuvan julkistamistilaisuuteen halutaan Divinalta edustus, Elina hoitaa. 

11. Työelämätapahtuma 

Työelämätapahtumaa ehdotettiin HOPSiin pakollisena kuuluvana osana, jolloin se 

voitaisiin myös pitää yliopiston tiloissa. Elina puhuu asiasta Pia Mänttärin kanssa. 

Paikalle haluttaisiin ainakin kääntäjä, opettaja ja esimerkiksi suurlähetystössä 

työskentelevä entinen italialaisen filologian opiskelija.  

12. Tulevat tapahtumat 

Syksyn fuksijuttuja pitäisi alkaa jo miettiä. 

13. Muut esille tulevat asiat 

Massimiliano Bucchi  saapuu luennoimaan Dante Alighieri –seuran tapahtumaan 21.5., 

ja dantelaiset pyysivät Divinaa järjestämään tapahtumassa ”innovatiivisen 

kahvituksen”, mitä se ikinä tarkoittaakaan. 

14. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Kokous pidetään tiistaina 25.4. klo 18:15 Dublinerissa. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:08. 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

          Karin Kantee        Roosa Nurminen 

 


