Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry.
Società Dante Alighieri Comitato di Jyväskylä

VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUS
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 21.2.2020. Vuosikokouksessa
hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt, jotka järjestäytyivät tehtäviinsä hallituksen
kokouksessa 7.3.2020:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Muut jäsenet

Merja Pänkäläinen
Sabrina Suuronen
Susanna Jouhiaho
Maria Kotiranta
Elena Hänninen
Sinikka Kiilavuori
Elina Toikkanen

Seuran toiminnantarkastajana toimii Ellen Heinonen ja varatoiminnantarkastajana Ilkka
Varinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa (kahdesti etänä).
Rete dantescassa eli Suomen Dante-seurojen verkostossa seuran edustajina jatkoivat
hallituksesta puheenjohtaja Merja Pänkäläinen ja Sinikka Kiilavuori. Verkosto piti vuoden
aikana kaksi etäkokousta, joissa käsiteltiin verkoston toimintaa ja sen tavoitteita, opetus- ja
kulttuuriministeriöltä saadun toiminta-avustuksen käyttöä ja koronapandemiasta
aiheutuneiden rajoitusten vaikutuksia siihen, mahdollista yhteistä jäsentapahtumaa sekä
yhteistä tiedottamista seurojen tapahtumista. Vuosina 2020 ja 2021 OKM:n
avustushakemuksen koostaminen ja toimittaminen on Jyväskylän Dante-seuran vastuulla.
Rooman Sede Centralen aloitteesta pidettiin joulukuussa pääseuran ja Rete dantescan välinen

etäkokous, jossa pääseuran edustaja kertoi heidän tarjoamistaan palveluista ja verkoston
edustajat seurojensa toiminnasta.

JÄSENET
Jäseniä oli vuoden päättyessä 113, joista opiskelijoita kahdeksan. Jäsenmäärä kasvoi vuoden
2019 lopusta kolmella jäsenellä.
Seuran kunniapuheenjohtajana toimii seuran pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Giuseppe
La Grassa.
Tiedotus seuran tapahtumista jäsenistölle tapahtui pääasiallisesti sähköpostitse lähetettävinä
jäsenkirjeinä. Niitä lähetettiin vuoden aikana yhdeksän kappaletta.

VARSINAINEN TOIMINTA
Vuoden 2020 toimintaan vaikutti merkittävästi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia.
Maaliskuusta eteenpäin katsoimme parhaaksi olla järjestämättä aiemmin suunnitellulla tavalla
toimintamme perusrunkoon kuuluvia tapahtumia, kuten Caffè Dante -kahvilatapaamisia sekä
puolivuosittaisia kokkailuiltapäiviä. Kaiken kaikkiaan tapahtumia pystyttiin järjestämään
hiukan vähemmän kuin viime vuosina olemme yleensä järjestäneet, vaikkakin järjestimme
niitä vastaavasti kesällä aiempia kesiä enemmän. Toisaalta myös uudistimme seuran
toimintatapoja siten, että syksyllä kahteen tapahtumaan tarjottiin etäosallistumismahdollisuus.
Toimintaan myönteisesti vaikuttanut tekijä oli vastaavasti OKM:n Dante-seuroille myöntämä
yhteinen toiminta-avustus, jota oli haettu syksyllä 2019 Rete dantescan puitteissa. Avustus
mahdollisti seuralle aivan uudenlaisten tapahtumien, kuten koko päivän mittaisen Mäntänmuseoretken, toteuttamisen. Seura myös valmistutti Dante Alighieri -logollisia unimaskeja,
avaimenperiä ja näytönpuhdistusliinoja käytettäväksi erilaisiin PR-tarkoituksiin.

Tammikuu

Pe 24.1. Caffè Dante Goes La Bohème. Orientoituminen seuraavan viikon
oopperailtaan tutustumalla La Bohème -oopperan juoneen ja tunnettuihin
aarioihin. 19 osallistujaa, paikkana kaupunginkirjaston kerhohuone.
Pe 31.1. Kevätkauden avaus: Jyväskylän oopperan La Bohème -oopperanäytös
alkumaljoineen, joiden ohessa meillä oli kunnia tavata myös yksi pääroolien
esittäjistä. 20 osallistujaa, paikkana Jyväskylän kaupunginteatteri.

Helmikuu

To 13.2. Caffè Dante -kahvilatapaaminen. Viisi osallistujaa, paikkana hotelli
Verson baari.
Pe 21.2. Vuosikokous, jonka jälkeen vuonna 2019 vietetyn 50-vuotisjuhlamme
valokuvien katselua ja tietokilpailu. 13 osallistujaa, paikkana NNKY.

Maaliskuu

To 5.3. Caffè Dante -kahvilatapaaminen. Kolme osallistujaa, paikkana hotelli
Verson baari.

Kesäkuu

Ti 2.6. Brindisi della Festa della Repubblica. Festa della Repubblican
taustoittaminen sekä maljat Festa della Repubblican ja alkavan kesän
kunniaksi. 21 osallistujaa, paikkana Seminaarinmäen kampusalueen
amfiteatteri.

Heinäkuu

Ti 14.7. Piknik, höystettynä jäsenemme Anne Karppisen esittämällä
italialaishenkisellä kitaramusiikilla. 10 osallistujaa, paikkana Alban ranta.

Elokuu

Ke 12.8. Gelato-ilta. Uuden paikallisen, gelato-tyyppisten jäätelöjen
valmistajan Jätskilän tuotteiden esittely ja maistelua. 25 osallistujaa, paikkana
Seminaarinmäen kampusalueen amfiteatteri.

Syyskuu

To 3.9. Caffè Dante -kahvilatapaaminen. Kuusi osallistujaa, paikkana kahvila
Miriam’s.
La 26.9. Päiväretki Mänttään Serlachius-museoihin, joissa tutustuminen
kahteen näyttelyyn.
- Glamour - pukuloistoa valkokankaalla: roomalaisen Tirellielokuvapuvustamon helmiä
- Onnea etsimässä - Italian nykytaidetta
Retkeen sisältyivät bussikuljetukset Jyväskylästä sekä lounas ja
iltapäiväkahvit museoravintola Göstassa. 23 osallistujaa.

Lokakuu

Ke 14.10. Italian kielen viikon ja italialaisen keittiön viikon yhteistapahtuma:
Turun yliopiston tohtorikoulutettavan Outi Pinomaan luento aiheesta Italian
kielen käyttö suomen kielessä taiteen, musiikin ja ruoka-alan sanastossa. 16
osallistujaa, paikkana Kankaan sauna ja kahvila; lisäksi seitsemän osallistujaa
Teams-etäyhteyden välityksellä.

Marraskuu

To 12.11. Caffè Dante -kahvilatapaaminen. Neljä osallistujaa, paikkana hotelli
Verson baari.

Joulukuu

La 5.12. FT, tietokirjailija Liisa Väisäsen etäluento aiheesta Federico Fellinin
Italia (vuonna 2020 kulunut 100 vuotta Fellinin syntymästä). 51 osallistujaa
Teams-etäyhteyden välityksellä. Osallistujien joukossa oli myös muiden
Dante-seurojen jäseniä, joille tarjosimme osallistumismahdollisuutta Rete
dantescan hengessä.

Tapahtumien osallistujamäärä yhteensä koko vuoden aikana oli 223 henkilöä.

