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Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry:n järjesti vuoden 2015 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 2015 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:
ensimmäinen 25.4. ja toinen 24.10. Molemmilla kursseilla opettajana toimi italialainen kokki
Sabrina Suuronen. Huhtikuun kurssin teemana oli tuorepasta ja lokakuun kurssin menun teemana
oli syksy. Huhtikuun kurssi pidettiin Jyväskylän kansalaisopiston keittiössä ja lokakuun kurssi
Marttalassa. Kummatkin kurssit vetivät 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 neljä kertaa ja syyskaudella kolme kertaa. Paikkana oli tuttuun tapaan
kahvila Café Voca, syksyllä kahviteltiin myös Toivolan vanhalla pihalla sijaitsevassa
tunnelmallisessa Muisto-kahvilassa. Helmikuun Caffè Dante-tapaamisessa kahvittelun sijaan
nautittiin vaihtelun vuoksi pizzaa Trattoria Aukiossa ("Caffè Dante goes pizza").

Vuoden 2015 aikana Caffè Dante –tapaamisia laajennettiin välillä
myös kahvilasta viinibaarin puolelle. Näitä Caffè Dante goes
Winebistro –kokoontumisia järjestettiin kaksi: toukokuussa ja
joulukuussa ja niiden ideana oli maistella tapaksia ja viinejä
seurustelun ohessa. Toukokuussa tapaksia maisteltiin Figaro
Winebistossa ja joulukuussa paikkana oli Scandic Colonial-ravintola.
Tapaamiset viinilasillisen äärellä keräsivät paikalle aina n. 15
osallistujaa.
Dante-seuran vuoteen 2015 kuului myös mielenkiintoisia
luentovierailuja ja illanviettoja. Lauantaina 14.3. Tamara Paavilainen
piti luennon napolilaisista lauluista. Luennon aikana tehtiin lyhyt läpileikkaus napolilaiseen
laulutraditioon ja kuultiin suosituimpia kultakauden (1880-1910) lauluja kuten "O sole mio", "Te
vojo bene assaje", "Torna a Surriento" ja "Funiculì Funiculà" sekä muutamia myöhempien
aikakausien lauluja. Luennon aikana saatiin myös tietoa laulujen taustoista, mm. tekijöistä,
aikakausista ja aiheista. Luennon yhteydessä pidettiin myös kahvitauko nyyttäriperiaatteella.
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Luento pidettiin Jyväskylän NNKY:n tiloissa. Tilaisuus houkutteli mukaan runsaan joukon
italialaisen laulun ystäviä.
Serata italiana –tapahtumat eli italialaiset illanvietot saivat jatkoa myös keväällä 2015. Tällä kertaa
päästiin nojatuolimatkalle Italian rajanaapuriin San Marinoon. Tilaisuus järjestettiin keskiviikona
20.5 ja tällä nojatuolimatkalla meillä oli oppaana San Marinosta kotoisin oleva Marianna Zonzini.
Ilta oli avoin kaikille San Marinosta kiinnostuneille, ja paikalle kokoontuikin noin parisenkymmentä
aiheesta kiinnostunutta. Italialaiseen illanviettoon liittyy tietenkin aina ruoka, joten illanviettoa
jatkettiin nyyttäriperiaatteella. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän NNKY:n tiloissa.
Lauantaina 21.11. Italian tuntija,
kulttuurin
ja
matkailun
ammattilainen Liisa Väisänen piti
luennon ”Italian taiteen historia 10
taideteoksen kautta”. Kyseessä oli
kulttuuri- ja taidehistoriallinen
katsaus 10 teoksen analyysin
kautta.
Tarkastelussa
olivat
taideteokset
seuraavilta
taiteilijoilta:
Giotto,
Andrea
Mantegna, Leonardo da Vinci,
Tiziano, Caravaggio, Canaletto,
Tiepolo, De Chirico, Modigliani ja
Cattelan. Näiden taiteilijoiden
teokset eivät kuvasta pelkästään
heitä itseään, vaan myös omaa
aikaansa. Tilaisuus oli avoin kaikille
kiinnostuneille, ja paikalle kokoontuikin 26 kuulijaa. Mielenkiintoisen aiheen herättämää
keskustelua jatkettiin vielä kahvin ja naposteltavan äärellä. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän
NNKY:n tiloissa.
Syksyllä 2012 aloitettu italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkui myös vuonna 2015.
Perhekahvila järjestettiin noin kaksi kertaa kuussa. Perhekahvila on tarkoitettu italialaisille tai
italialais-suomalaisille lapsiperheille. Perhekahvilaa vetää Laura Casati.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 14.2.
Ravintola Sohwilla. Hallituksen jäsenistössä tapahtui seuraavia muutoksia: Laura Casati luopui
paikastaan hallituksessa, hänen tilalleen hallitusjäseneksi valittiin Sinikka Kiilavuori. Anna-Maria
Strengell luopui puheenjohtajuudesta ja hänet valittiin rahastonhoitajaksi Laura Casatin tilalle.
Puheenjohtajaksi valittiin Merja Pänkäläinen, jonka varapuheenjohtajan pesti siirtyi Sabrina
Suuroselle. Kokouksessa päätettiin myös loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti
myös syksyn 2015 toimintaa.
Vuoden 2015 aikana Dante-seuraan liittyi 16 uutta jäsentä ja 13 jäsentä erosi seurasta, jäsenmäärä
siis kasvoi kolmella jäsenellä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 91 henkilöä (joista 6
opiskelijoita), kun se vuoden 2014 lopussa oli 88 henkilöä.

