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TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2016

Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry:n järjesti vuoden 2016 aikana useita erilaisia
tapahtumia jäsenilleen. Useat tapahtumista olivat avoimia myös muille Jyväskylän
seudun italian kielen ja kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat vapaamuotoisista
kahvilatapaamisista kokkailukursseihin ja symboli-aiheiseen taidehistorian luentoon.

Vuoden 2016 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 23.4. ja toinen
29.10. Molemmilla kursseilla opettajana toimi italialainen kokki
Sabrina Suuronen. Huhtikuun kurssin teemana oli italiainen
kesäbuffet ja lokakuun kurssin menun teemana oli Sisilia.
Kummatkin kurssit pidettiin Marttalassa. Huhtikuun kurssilla oli 19
osallistujaa ja lokakuun kurssilla 20 osallistujaa.
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. Koko vuoden aikana kokoonnuttiin
kahvittelemaan yhteensä kahdeksan kertaa. Cafè Dante kokoontui
vuorotellen kahvila Vocassa ja Toivolan vanhalla pihalla sijaitsevassa
tunnelmallisessa Muisto-kahvilassa.
Toukokuussa järjestettiin
NNKY:n tiloissa hieman erilainen Caffè Dante-tapaaminen, jolloin
kahvittelun lomassa opittiin pelaamaan Italiassa suosittua "la scopa"
-korttipeliä.
Caffè Dante-tapaamisiin osallistui tänä vuonna myös uusia kasvoja, sekä italialaisia että
suomalaisia. Jokaisessa kahvilatapaamisessa on ollut paikalla keskimäärin kymmenen henkeä.
Dante-seuran vuosi 2016 kului myös symbolismin merkeissä.
Lauantaina 26.11. Italian kulttuurin ja taiteen tuntija Liisa Väisänen
piti luennon Italian symboleista ja niiden merkityksestä. Luento oli
lajissaan kolmas Liisan meidän yhdistyksellemme pitämistä
luennoista. Luennoitsijan asiantuntemus ja mukaansatempaava
esitys houkuttelivat paikalle kaikkiaan 30 kuulijaa. Luento
järjestettiin Jyväskylän Bella Roma-pizzeriassa. Samalla viikolla
vietettiin
myös
ensimmäistä
kansainvälistä
italialaisen
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ruokakulttuurin viikkoa, jonka kunniaksi luennon jälkeen kuulijoilla oli mahdollisuus jäädä yhdessä
nauttimaan herkullista pizzaa Bella Romaan.

Syksyllä 2012 aloitettu italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkui myös vuonna 2016.
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 18.3. NNKY:n
tiloissa. Hallituksen jäsenistössä tapahtui seuraavia muutoksia:
- Hallituspaikoistaan luopuivat Annikki Riitesuo ja Raija Hakala. Heidän tilalleen valittiin Kari
Lappalainen ja Asta Satokangas.
- Pirkko Lahti luopui sihteerin paikasta. Hänen tilalleen valittiin Asta Satokangas.
Näinollen hallituksen kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava:
Puheenjohtajana jatkoi Merja Pänkäläinen ja varapuheenjohtajana Sabrina Suuronen. Sihteerinä
toimi Asta Satokangas ja rahastonhoitajana Anna-Maria Strengell. Hallituksen jäsenistöön
kuuluivat myös Pirkko Lahti, Kari Lappalainen, Sinikka Kiilavuori, Elina Toikkanen sekä Marjaana
Särkkä. Seuran kunniapuheenjohtana toimii seuran pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Giuseppe
La Grassa.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten lisäksi vuosikokouksessa päätettiin
loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2016 toimintaa. Kokouksen
jälkeen jäsenten oli mahdollisuus ostaa italialaisia tuotteita: oliiviöljyä, eri tyyppisiä
balsamiviinietikoita, oliivitahnaa sekä muita herkkuja.
Vuoden 2016 aikana Dante-seuraan liittyi 11 uutta jäsentä ja 11 jäsentä erosi seurasta, jäsenmäärä
siis pysyi samana edellisvuoteen verrattuna. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 97
henkilöä (joista 5 opiskelijoita).

