Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry.
www.dantejkl.com

TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2014

Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry:n järjesti vuoden 2014 aikana useita erilaisia
tapahtumia jäsenilleen. Useat tapahtumista olivat avoimia myös muille Jyväskylän
seudun italian kielen ja kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat vapaamuotoisista
kahvilatapaamisista kokkailukursseihin ja italialaisiin illanviettoihin.

Vuoden 2014 aikana Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry:n n toimintaa jatkettiin useiden tuttujen
ja hyväksi havaittujen tapahtumien muodossa. Seuran toiminnasta ehdottomasti suosituimpia
ovat vuodesta toiseen italialaiset kokkailukurssit. Niitä järjestettiin vuoden aikana kaksi: toinen
10.5. ja toinen 13.12. Molemmilla kursseilla opettajana toimi italialainen kokki Sabrina Suuronen.
Toukokuun kurssin teemana oli keväinen pastamenu ja joulukuun kurssilla joulu & talviset maut.
Molemmat kurssit vetivät Jyväskylän kansalaisopiston keittiön täyteen innokkaita kokkailijoita.
Caffè Dante –kahvilatapaamiset ovat myös olleet suosittuja. Caffè Dante on kohtauspaikka,
jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja muistakin asioista rennossa ilmapiirissä. Paikalla on
Italiasta innostuneita seuran jäseniä ja usein myös italialaisia. Tapaamiset ovat avoimia kaikille
Italiasta kiinnostuneille, myös seuran ulkopuolisille Italia-faneille. Kevään aikana kokoonnuttiin
kahvittelemaan yhteensä viisi kertaa ja syyskaudella kahdesti. Syksyn tapaamisissa oli teemana
matkailu, mikä houkuttelikin kahville ja jutustelemaan ennätysmäärän osallistujia: 12.11.
kokoontumisessa paikalla oli peräti 17 Italiasta innostunutta kahvittelijaa. Paikkana oli tuttuun
tapaan kahvila Café Voca.
Syksyllä 2012 aloitettu italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkui myös vuonna 2014
yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Perhekahvila järjestettiin noin joka toinen
lauantai eli 10 kertaa kevätkaudella ja viisi kertaa syyskaudella, yhteensä 15 kertaa. Perhekahvila
on tarkoitettu italialaisille tai italialais-suomalaisille lapsiperheille. Perhekahvilaa vetää seuran
rahastonhoitaja Laura Casati.
Jyväskylän Dante Alighieri –seura järjesti joulukuussa 2013 yhteistyössä Kansallisen elokuvaarkiston Jyväskylän osaston kanssa italialaisen elokuvanäytännön. Elokuvanäytännöt saivat jatkoa
keväällä 2014 viiden italialaisen elokuvan myötä. Elokuvat olivat 10.2. L’ultimo bacio, 24.2. Mio
fratello è figlio unico, 10.3. Le consequenze dell’amore, 31.3. Si può fare ja 7.4. La Doppia Ora ja ne
esitettiin KampusKinossa yliopiston kampuksella. Dante-seuran jäsenille oli ilmainen sisäänpääsy
jäsenkorttia esittämällä; muille elokuvaan oli pieni pääsymaksu. Elokuvat keräsivät kuitenkin vain
harmittavan pienen määrän katsojia, joten elokuvanäytäntöjä ei jatkettu enää syyskaudella.
Serata italiana –tapahtumat eli italialaiset illanvietot, joissa tutustutaan Italian eri alueisiin, saivat
jatkoa myös keväällä 2014. Torstaina 10.4. lähdettiin taas nojatuolimatkalle Italiaan, kun vuorossa
oli serata bresciana. Tällä kertaa teemana oli siis Brescia, johon meitä johdatteli alueelta kotoisin
oleva Sabrina Suuronen kuvien kera. Ilta oli avoin kaikille Italian ystäville, ja paikalle kokoontuikin
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noin parisenkymmentä Italia-fania. Italialaiseen illanviettoon liittyy tietenkin aina ruoka, joten
illanviettoa jatkettiin nyyttäriperiaatteella.
Vanhojen tuttujen tapahtumien lisäksi vuoden 2014 aikana
järjestettiin myös uutta. Vuoden aikana Caffè Dante –tapaamisia
laajennettiin välillä myös kahvilasta viinibaarin puolelle. Näitä Caffè
Dante goes Winebistro –kokoontumisia järjestettiin neljästi:
maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa ja niiden
ideana oli maistella tapaksia ja viinejä seurustelun ohessa. Paikkana oli
muutoin Figaro Winebistro, paitsi elokuussa Ravintola Harmoonin
terassi. Tapaamiset viinilasillisen äärellä keräsivät paikalle aina n. 1020 osallistujaa.
Seuran syyskausi avattiin uusissa merkeissä spaghettata-illanvietolla pe 12.9., kun kaksi seuramme
jäsentä ystävällisesti kutsui seuran jäsenet illanviettoon kotiinsa Säynätsaloon. Illanistujaisiin
kokoontui 15 hengen porukka, ja illan aikana kokkailtiin yhdessä italialaisia herkkuja sekä
jutusteltiin italiaksi ja englanniksi.
Uutta oli myös 1.11. järjestetty luentotilaisuus Italian historiasta,
kun Italian tuntija, kulttuurin ja matkailun ammattilainen Liisa
Väisänen piti luennon ”Italian historia 10 päivämäärän kautta”.
Liisa Väisänen oli valinnut hieman erikoisempia tapahtumia, ja
hänen asiantuntevaa, mukaansatempaavaa luennointiaan oli ilo
kuunnella. Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille, ja paikalle
kokoontuikin 20 kuulijaa. Mielenkiintoisen aiheen herättämää
keskustelua jatkettiin vielä kahvin ja naposteltavan äärellä.
Luennolle osallistujat olivat innostuneita saamaan Liisan
uudestaan Jyväskylään, ja alustavasti ideoitiinkin luentoa
italialaisten taideteosten tulkinnasta vuodelle 2015.

Jyväskylän Dante Alighieri-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 8.2. Ravintola
Sohwilla. Hallituksen jäsenistö pysyy ennallaan. Kokouksessa päätettiin loppukevään tapahtumista
ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2014 toimintaa.
Vuoden 2014 aikana Dante-seuraan liittyi 22 uutta jäsentä ja 9 jäsentä erosi seurasta, jäsenmäärä
siis kasvoi 13 jäsenellä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 84 henkilöä (joista 2
opiskelijoita), kun se vuoden 2013 lopussa oli 71 henkilöä.

