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Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry:n järjesti vuoden 2013 aikana useita erilaisia tapahtumia
jäsenilleen. Useat tapahtumista olivat avoimia myös muille Jyväskylän seudun italian kielen ja
kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat vapaamuotoisista kahvilatapaamisista italialaisen
perhekahvilaan, kokkailukursseista matkailuitalian kurssiin ja italialaisiin illanviettoihin.

Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry:n toiminta 2013 alkoi
aiempien vuosien tapaan Caffè Danten merkeissä. 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 seitsemän kertaa eli 19.1.,
6.2., 27.2., 16.3., 3.4., 20.4. ja 15.5., paikkana oli tuttuun
tapaan kahvila Café Voca.
Syksyllä 2012 aloitettu italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkui jälleen keväällä 2013
yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Perhekahvila järjestettiin joka toinen lauantai
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.4., 18.4., yhteensä 10 kertaa. Perhekahvilaa vetää
toiminnan ideoinut seuran rahastonhoitaja Laura Casati.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran virallinen vuosikokous pidettiin 2.2. Ravintola Sohwilla.
Hallituksen kokoonpanoon tuli pieniä muutoksia: sihteeriksi valittiin Pirkko Lahti ja hallitukseen
tulivat virallisesti mukaan Elina Toikkanen ja Marjaana Särkkä, jotka olivat tulleet väliaikaisiksi
hallituksen jäseniksi loppukeväästä 2012 kahden hallitusjäsenen muutettua ulkomaille kesken
toimikauden. Kokouksessa päätettiin loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös
syksyn 2013 toimintaa.
Keväällä 2012 yhteistyössä Sveitsin Ystävät Suomessa ry:n Jyväskylän osaston kanssa pidetty
Panorama matkailuitalian kurssi sai jatkoa 2013 keväällä jatkokurssin muodossa. Matkailijan italiaa
–kurssi pidettiin neljänä lauantaina 2.3., 16.3, 13.4. ja 9.5. Monikulttuurisuuskeskus Glorian
tiloissa. Opettajana toimi Mia Lanz, joka opetti matkailijalle hyödyllisiä kielenkäyttötilanteita sekä
tutustutti osallistuja Italian ja Sveitsin kaupunkeihin ja matkakohteisiin. Kurssi oli suunnattu sekä
vasta-alkajille että aiemmin italiaa opiskelleille. Kurssille osallistui kahdeksan henkilöä, joista viisi
Dante-seuran jäseniä.
Kurssiin sisältyi elokuvailtapäivä 9.5., jolloin ohjelmistossa oli Enrico Oldoinin elokuva ”13 a
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tavola”. Elokuvailtapäivä oli kurssilaisten lisäksi avoin Dante-seuran jäsenille. Kurssiin liittyen Mia
Lanz järjesti 16.3. yhdessä Sveitsin ystävät Suomessa ry:n kanssa myös fondue-tilaisuuden, joka oli
avoin myös muille kuin kurssille osallistuneille seuran jäsenille.
Laura Casatin syyskuussa 2012 pitämä luento ”Kurkistus Italian
ruokakulttuuriin” uusittiin vielä kevätkaudella 2013 ke 20.3. tällä
kertaa pääosin italiaksi. Firenzestä kotoisin oleva italian kielen opettaja
Laura Casati kertoi italialaisesta ruokakulttuurista, ruokatavoista
yleensä sekä erityisesti toscanalaisista perinteistä ja resepteistä.
Kuulimme myös nykypäivän suosikeista. Tarjolla oli myös pieniä
maistiaisia italialaisista ruokatuotteista. Ruokaluento houkutteli
paikalle n. 30 osallistujaa.
Syksyllä 2011 Dante seura lanseerasi serata italiana -tapahtumat,
joissa tutustutaan Italian eri alueisiin. Perjantaina 5.4. oli aika lähteä
taas nojatuolimatkalle Italiaan, kun vuorossa oli serata pugliese. Tällä
kertaa teemana oli siis Apulia (Puglia), johon meitä johdatteli Apuliasta kotoisin oleva Francesco
Tagliente kuvien kera. Ilta oli avoin kaikille Italian ystäville, ja paikalle kokoontuikin noin
parisenkymmentä Italia-fania. Italialaiseen illanviettoon liittyy tietenkin aina ruoka, joten
illanviettoa jatkettiin nyyttäriperiaatteella.
Lauantaina 4.5. järjestimme jälleen suositun italialaisen kokkailukurssin.
Tällä kertaa teemana oli ”Pohjoinen kohtaa etelän" eli kokkailumenussa
oli ruokia sekä eteläisestä että pohjoisesta Italiasta. Illan opettajina
toimivat italialaiset, Jyväskylässä asuvat kokit Sabrina Suuronen ja
Francesco Tagliente, jotka opastivat meitä omien kotiseutujensa
reseptien
saloihin.
Menu
sisälsi
mm.
sinisimpukoita,
punasikurisalaattirisottoa ja struffoleita. Osallistujia kurssilla oli 17.
Kesätauon jälkeen Dante-seuran syyskausi aloitettiin Caffè Dante –
kokoontumisilla keskiviikkona 11.9. Syksyn muut Caffè Dante-tapaamiset
järjestettiin 3.10., 26.10., 12.11., 28.11. sekä 11.12; yhteensä kuusi
kertaa syyskauden aikana.
Italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkui jälleen syksyllä.
Yhteensä kokoontumia oli seitsemän kertaa: 7.9., 21.9., 12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 14.12.
Tapaamisissa kävi useita suomalais-italialaisia perheitä.
11.10. oli ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan Firenzestä, kun syksyn serata italianassa
Firenzestä kotoisin oleva seuran rahastonhoitaja Laura Casati kertoi kotikaupungistaan. Tilaisuus
pidettiin osin italiaksi, joten se oli myös osallistujille oiva tilaisuus verestää italian kielen taitojaan.
Osallistujat saivat myös kertoa omista kokemuksistaan Firenzessä ja Toscanassa. Tilaisuus oli avoin
kaikille kiinnostuneille, ja paikalle kokoontuikin yli 30 osallistujaa hyvän ruoan ja seuran ja
mielenkiintoisen aiheen ympärille.
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Jo perinteeksi muodostunut syyskauden kokkailukurssi järjestettiin lauantaina 30.11.
kansalaisopiston opetuskeittiössä. Opettajina toimivat jälleen italialaiset kokit Sabrina Suuronen ja
Francesco Tagliente, ja tarjolla oli syksyisiä italialaisia makuja, mm. minestronea, kalaa ja
sitruunapiirasta. Kokkailukurssi oli tapansa mukaan jälleen suosittu ja kurssille osallistui 18
kokkailijaa.

Jyväskylän Dante Alighieri –seura järjesti ma 2.12 yhteistyössä Kansallisen elokuva-arkiston
Jyväskylän osaston kanssa italialaisen elokuvanäytännön. Elokuvana oli Emanuele Crialesen
Terraferma vuodelta 2011, ja se esitettiin KampusKinossa yliopiston kampuksella. Dante-seuran
jäsenille oli ilmainen sisäänpääsy jäsenkorttia esittämällä; muille elokuvaan oli pieni pääsymaksu.
Paikalla oli kymmenisen innokasta elokuvan katselijaa. Italialaiset elokuvanäytännöt saavat jatkoa
keväällä 2014.
Jyväskylän Dante Alighieri- seuran johtokunta kokousti vielä kauden päätteeksi 2.12. Johtokunta
suunnitteli kevään 2014 ja alustavasti myös syksyn tapahtumien järjestämistä sekä ideoi uusia
tapahtumia ja yhteistyömuotoja.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 67 henkilöä (joista 4 opiskelijoita), kun se vuoden
2012 lopussa oli 66 henkilöä. Vuoden 2013 aikana Dante-seuraan liittyi yhdeksän uutta jäsentä ja
kahdeksan jäsentä erosi seurasta.
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