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Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry järjesti vuoden 2017 aikana useita erilaisia
tapahtumia jäsenilleen. Monet tapahtumista olivat avoimia myös muille Jyväskylän
seudun italian kielen ja kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat vapaamuotoisista
kahvilatapaamisista kokkailukursseihin ja Italian nähtävyyksistä kertovaan luentoon.

Vuoden 2017 aikana Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry: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
lauantaina 6.5. ja toinen lauantaina 2.12. Kevään kurssin opettajana toimi italialainen kokki
Francesco Tagliente, teemana oli Piemonte. Joulukuun kurssi tilattiin Keski-Suomen Martoilta ja
vetäjänä toimi Marttojen Hanni Kuronen. Kummatkin kurssit pidettiin Marttalassa. Toukokuun
kurssilla oli 18 osallistujaa ja joulukuun kurssilla 18 osallistujaa.
Caffè Dante -kahvilatapaamiset ovat 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 16 kertaa. Caffè Dante kokoontui Toivolan
vanhalla pihalla sijaitsevassa tunnelmallisessa Muisto-kahvilassa tai
kahvila Vaffelissa kauppakeskus Forumissa. Tänä vuonna puolet
tapaamisista eli kahdeksan kertaa pidettiin italiankielisinä, mikä
keräsi osallistujilta kiitosta.
Huhtikuussa järjestettiin Caffè Dante goes Viininmaistelu Paahtimo Pavussa. Viiniasiantuntija Kari
Kiianmaa esitteli maahantuomiaan marchelaisia viinejä. Joulukuussa vietettiin kauden päättäjäisiä
nimikkeellä Caffè Dante goes Pikkujoulu perjantaina 15.12. Figaro Winebistrossa.
Jokaisessa kahvilatapaamisessa on ollut paikalla keskimäärin kymmenen henkeä.
Kevätjuhlaa vietettiin Serata Musicalen merkeissä 12.5. Iltaa vietettiin laulamalla italialaisia lauluja
Voice Of Finland -osallistuja Andrea Brosion johdolla. Lisäksi tilaisuudessa esiintyi Anne
Karppinen, joka lauloi italiaksi säestäen itseään kitaralla ja pianolla.
Liisa Väisäsen luento järjestettiin 25.11. nyyttikestien merkeissä. Aiheena oli tällä kertaa ”Mitkä 10
asiaa Italiasta pitäisi nähdä”. Luennolla piipahdettiin muun muassa Sepinon arkeologisella alueella,
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Castel del Montella, Rooman Nykytaiteen museossa ja Priscillan katakombeissa. Sekaannuksen
vuoksi Liisa ei päässyt paikalle fyysisesti, mutta luento onnistuttiin pitämään puhelinyhteyden ja
internetin välityksellä. Paikkana oli NNKY.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 17.2. klo 17
NNKY:n tiloissa. Laura Casati piti luennon yhteydessä luennon italialaisista kirosanoista.
Vuosikokouksen yhteydessä pidettävä ohjelma osoittautui hyväksi käytännöksi, väkeä saapui
paikalle salin täydeltä. Hallituksen jäsenistössä tapahtui seuraavia muutoksia:
Hallituspaikoistaan luopuivat Kari Lappalainen, Pirkko Lahti ja Marjaana Särkkä. Heidän tilalleen
valittiin Kristiina Thusberg, Emilia Pannula ja Virve Uusitalo.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava:
Puheenjohtajana jatkoi Merja Pänkäläinen ja varapuheenjohtajana Sabrina Suuronen. Sihteerinä
toimi Asta Satokangas ja rahastonhoitajana Anna-Maria Strengell. Hallituksen jäsenistöön kuuluivat
myös Sinikka Kiilavuori, Elina Toikkanen, Kristiina Thusberg, Emilia Pannula ja Virve Uusitalo.
Seuran kunniapuheenjohtana toimii seuran pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Giuseppe La
Grassa.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten lisäksi vuosikokouksessa päätettiin
loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2017 toimintaa.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä 4 kertaa.
Vuoden 2017 aikana Dante-seuraan liittyi 25 uutta jäsentä ja 11 jäsentä erosi seurasta, jäsenmäärä
siis kasvoi 14 hengellä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 111 henkilöä.

