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VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry. järjesti vuoden 2018 aikana useita erilaisia tapahtumia
jäsenilleen. Monet tapahtumista olivat avoimia myös muille Jyväskylän seudun italian kielen ja
kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat vapaamuotoisista kahvilatapaamisista
kokkailupäiviin ja italialaisesta kulttuurista ja keksinnöistä kertovaan luentoon.

Vuoden 2018 aikana Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry:n toimintaa jatkettiin useiden tuttujen ja
hyväksi havaittujen tapahtumien muodossa. Yksi kestosuosikki vuodesta toiseen ovat italialaiset
kokkailutapahtumat. Aiemmin ne on yleensä järjestetty kokkailukurssin nimellä ja niissä on ollut
seuran ulkopuolinen opettaja. Nyt päätettiin järjestää ne seuran hallituksen jäsenistä koostuvan
kokkailutiimin vetäminä ja uudelleennimetä ne Kokataan yhdessä -kokkailupäiviksi. Aiempien
vuosien tapaan niitä järjestettiin vuoden aikana kaksi: ensimmäinen lauantaina 21.4. ja toinen
lauantaina 10.11. Kummatkin kokkailupäivät pidettiin Marttalassa ja molemmissa oli
enimmäismäärä osallistujia eli 18. Kevään tapahtumassa teemana olivat keväiset antipastot ja
syksyllä vastaavasti erilaiset pizzat.
Caffè Dante -kahvilatapaamiset kuuluvat seuran tapahtumakalenterin perusrunkoon. Caffè Dante
on rento kohtauspaikka, jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja vaihdetaan kuulumisia.
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 12 kertaa. Kussakin kahvilatapaamisessa on ollut paikalla
keskimäärin viidestä kymmeneen henkeä. Caffè Dante kokoontui kahvila Vaffelissa kauppakeskus
Forumissa tai kahvila Saumassa. Tapaamisia pidettiin jäsenten toiveen mukaan vaihtelevasti
suomen- ja italiankielisinä.
Edellä mainittujen Caffè Dante -tapaamisten lisäksi 1.9. pidetyn syyskauden avaustapahtuman
yhteydessä Caffè Dante järjestettiin Local Culture Hostel & Caféssa teemalla Kuohuvat
kulttuurikahvilassa. Tapahtuman aluksi käytiin opastetulla Alvar Aalto ja Italia -museokierroksella
läheisessä Alvar Aalto -museossa. Tässä uudenlaisessa tapahtumassa oli mukana 24 osallistujaa.
Kevätkauden muita tapahtumia olivat 16.3. järjestetty Serata bresciana ja kauden päättänyt Serata
musicale -henkinen kevätjuhla 18.5. Serata bresciana -tapahtumassa seuran varapuheenjohtaja
Sabrina Suuronen vei paikallaolleet 17 kuulijaa nojatuolimatkalle kotikaupunkiinsa Bresciaan.
Sabrina tutustutti osallistujat alueen nähtävyyksiin, tapahtumiin ja ruokakulttuuriin. Festa di
primaverassa eli kevätjuhlassa oli monenlaista musiikillista ohjelmaa. Tilaisuuden pääesiintyjänä
oli taiteilija Anne Karppinen, joka esitti taidokkaasti etelä-italialaista musiikkia Apulian ja
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Campanian alueelta. Lisäksi laulettiin italialaisia
lauluja puheenjohtaja Merja Pänkäläisen
johdolla. Kevätjuhla oli myös seuran historian
ensimmäinen tilaisuus, jossa kuultiin
runonlausuntaa. Siitä vastasi seuran hallituksen
jäsen Katja Abrahamsson. Paikalla oli 20
osallistujaa. Molemmat edellä mainitut
tapahtumat järjestettiin NNKY:n tiloissa.
Aiemmin kerrotun lisäksi syyskaudella oli kolme
muutakin tapahtumaa. 12.10. pidettiin Minun
Italiani -teemainen luentoilta, jossa Katja
Abrahamsson kertoi usean vuoden ajalta
kokemuksistaan italian kielen opiskelusta Italiassa. Paikalla oli 20 kuulijaa. Toinen syyskauden
luentotapahtumamme eli Liisa Väisäsen luento järjestettiin 24.11. nyyttikestien hengessä. Hänen
luentonsa aiheena oli tällä kertaa ”10 italialaista keksintöä, jotka ovat mullistaneet
maailmaamme”. Liisan luento houkutteli paikalle 40 hengen yleisön. Syyskauden molempien
luentotapahtumien paikkana oli NNKY. Kauden päätteeksi vietettiin seuran pikkujouluja
Kortteliravintola Remyssa leppoisan illanvieton merkeissä. Yhteisen pöydän ympärille kokoontui
14 osallistujaa.
Jyväskylän Dante Alighieri -seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 16.2. klo 17
NNKY:n tiloissa. Osallistujia oli 16. Kokouksen yhteydessä Sabrina Suuronen piti luennon
karnevaalikauden perinteistä Italiassa. Hallituksen jäsenistössä tapahtui seuraavia muutoksia:
Hallituspaikoistaan luopuivat Asta Satokangas, Emilia Pannula ja Anna-Maria Strengell. Heidän
tilalleen valittiin Katja Abrahamsson, Susanna Jouhiaho ja Maria Kotiranta. Hallituksen
kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten lisäksi vuosikokouksessa päätettiin loppukevään
tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2018 toimintaa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava: Puheenjohtajana jatkoi Merja Pänkäläinen ja
varapuheenjohtajana Sabrina Suuronen. Sihteerinä toimi Maria Kotiranta ja rahastonhoitajana
Susanna Jouhiaho. Hallituksen jäsenistöön kuuluivat myös Sinikka Kiilavuori, Elina Toikkanen,
Kristiina Thusberg, Katja Abrahamsson ja Virve Uusitalo. Seuran kunniapuheenjohtana toimii
seuran pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Giuseppe La Grassa.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Vuoden 2018
tapahtumien suunnittelun lisäksi hallitus suuntasi työskentelyään myös jo kohti vuonna 2019
vietettävää Jyväskylän Dante Alighieri -seuran 50-vuotisjuhlavuotta.
Vuoden 2018 aikana Dante-seuraan liittyi 23 uutta jäsentä ja 13 jäsentä erosi seurasta, jäsenmäärä
siis kasvoi kymmenellä hengellä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 121 henkilöä (joista
seitsemän opiskelijoita).

