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JYVÄSKYLÄN DANTE ALIGHIERI –SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2010
¨
Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry:n toiminta alkoi vuoden 2010 osalta Caffè Danten merkeissä
20. tammikuuta. Caffè Dante on kohtauspaikka, jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja
muistakin asioista rennossa ilmapiirissä. Paikalla on Italiasta innostuneita seuran jäseniä ja usein
myös aitoja italialaisia. Tapaamiset ovat avoimia kaikille Italiasta kiinnostuneille, myös seuran
ulkopuolisille. Kokoontumisia järjestettiin kahden viikon välein yhteensä seitsemän kertaa 5.5. asti.
kahvila Café Vocassa.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran virallinen vuosikokous pidettiin 27.3. Ravintola Jalossa. Hallituksen
kokoonpanoon tuli pieniä muutoksia, kun hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä hallituspaikkansa
jättävien tilalle. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja jatkoivat samoina.
Kokouksessa päätettiin loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2010
toimintaa.
16.4. järjestimme paljon toivotun viininmaisteluillan Jyväskylän ammattikorkeakoulun viinitietouden
lehtori Helena Rantasuon opastuksella. Illan aikana opimme perustietoa italialaisista viineistä sekä ruoan
ja viinin yhdistämisestä. Maistelimme sekä italialaisia valko- että punaviinejä sekä nautimme antipasteja.
Viininmaistelun paikkana toimi tuttuun tapaan tunnelmallinen Lyhty yliopiston kampuksella.
Viininmaisteluilta täyttyi nopeasti ja mukana oli seuran jäsenten lisäksi myös muita Italia-faneja. Illalle
toivottiin jatkoa, ja mielellään myös viininmaistelu- ja kokkailukurssin yhdistämistä.
Keväällä tarjottiin jäsenille ja muille Italian ystäville italialaista elokuvaa kahden ilmaisen näytännön
verran. Elokuvat olivat 20.4. ”Fiorile” ja 6.5. ”Le fate ignoranti”.
Vuonna 2010 seura ei järjestänyt ollenkaan totuttua kevätkauden päätöstä, kevätjuhlaa, toukokuun
lopussa, sillä tapahtuma ei ennakkoilmoittaumisten perusteella kiinnostanut riittävää määrää jäseniä.
Caffè Dante -kokoontumiset jatkuivat kesätauon jälkeen jälleen keskiviikkona 15.9. Syyskaudella Caffè
Dante-tapaamiset päätettiin järjestää kerran kuussa resurssisyistä. Syksyn toinen Caffè Dante järjestettiin
13.10.
18.-22.10. vietettiin 10. Italian kielen viikkoa maailmassa (X Settimana della lingua italiana nel
mondo). Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen romaaniset ja klassiset kielet sekä Italian kulttuuriinstituutti, Helsinki esittivät yhteistyössä viikon aikana neljä italialaista elokuvaa. Ennen elokuvia
kielten laitoksen italian kielen lehtori Marina Tornaghi esitteli elokuvat englanniksi. Elokuvat olivat
18.10. Emanuele Crialesen “Nuovo Mondo” (2006), 19.10. Francesco Munzin “Saimir” (2004),
20.10. Claudio Nocen “Good Morning Aman (2009) ja 21.10. Matteo Garronen ”Ospiti” (1998).
Elokuvanäytäntöjen paikkana oli Jyväskylän yliopisto. Näytöksiin oli vapaa pääsy ja ne olivat
avoimia kaikille italialaisista elokuvista kiinnostuneille. Katsojia oli jokaisessa näytännössä noin
30.
Jyväskylän Dante-seura järjesti vuoden 2010 päätöstapahtumana italialaisen illan elävän musiikin
kera Ravintola Popparissa ti 23.11. Ilta oli omistettu italialaisen laulaja-lauluntekijä Fabrizio De
Andrén musiikille, ja esiintyjänä oli italialainen trubaduuri Gerry Rosi muusikkoystävineen.
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Samalla vietettiin Dante-seuran pikkujouluja, joten Dante-seura tarjosi jäsenille glögit. Iltaan oli
vapaa pääsy, ja sitä mainostettiin laajalti kaikille italialaisen musiikin ystäville. Ilta oli
suurmenestys, ja yleisöä olikin tupa täynnä. Jatkoa vastaavalle musiikki-illalle järjestetään varmasti
myös vuonna 2011.
Jyväskylän Dante Alighieri- seuran johtokunta kokousti vielä kauden päätteeksi tiistaina 7.12.
Johtokunta suunnitteli kevään 2011 ja alustavasti myös syksyn tapahtumien järjestämisestä.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 62 henkilöä, kun se vuoden 2009 lopussa oli 66 henkilöä.
Vuoden 2010 aikana Dante-seura sai neljä uutta jäsentä, kahdeksan jäsentä erosi seurasta.
Vuoden 2010 aikana seura uudisti myös markkinointiaan ja tiedotustaan luomalla huhtikuussa
Jyväskylän Dante-seuralle oman Facebook-sivun, www.facebook.com/dantejkl. Facebook-sivu toimii
seuran internetsivun tukena, ja sen kautta tiedotetaan seuran tapahtumista ja kuulumisista. Seuralla oli
vuoden 2010 lopussa 66 fania Facebook-sivustollaan. Aivan loppuvuodesta Dante-seura uudisti myös
internet-sivunsa www.dantejkl.com, jotta ne palvelisivat paremmin seuran jäseniä ja toiminnasta
kiinnostuneita.
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