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JYVÄSKYLÄN DANTE ALIGHIERI –SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2011
Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry:n toiminta alkoi vuoden 2011 osalta Caffè Danten merkeissä 19.
tammikuuta. Caffè Dante on kohtauspaikka, jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja muistakin
asioista rennossa ilmapiirissä. Paikalla on Italiasta innostuneita seuran jäseniä ja usein myös aitoja
italialaisia. Tapaamiset ovat avoimia kaikille Italiasta kiinnostuneille, myös seuran ulkopuolisille. Kevään
muut Caffè Dante-kokoontumiset olivat 16.2., 16.3., 30.3., 16.4., 27.4., 18.5. eli yhteensä seitsemän
kertaa Café Vocassa.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran virallinen vuosikokous pidettiin 5.2. Monikulttuurisuuskeskus
Gloriassa. Hallituksen kokoonpanoon tuli pieniä muutoksia, kun hallituksen jäsenten tehtäviä
kierrätettiin: Anna-Maria Strengell siirtyi sihteerin paikalta puheenjohtajaksi, Massimo Di Bella
puheenjohtajan paikalta varapuheenjohtajaksi ja Merja Pänkäläinen varapuheenjohtajan paikalta
sihteeriksi. Lisäksi hallitukseen valittiin erovuorossa olleiden tilalle kaksi uutta jäsentä. Kokouksessa
päätettiin loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2011 toimintaa.
Uutena tapahtumana Dante-seura lanseerasi italialaiset illat (Serate italiane), joissa tutustutaan Italian eri
alueisiin. Ensimmäinen illanvietto oli Napolilainen ilta - Serata napoletana 21.3. Napolin lähistöltä Torre
de Grecosta kotoisin oleva Salvatore Ruggiero kertoi englanniksi kotiseudustaan kuvien kera ja näytti,
mitä Bella Napoli tarjoaa matkailijoille. Myös osallistujat jakoivat omia kokemuksiaan vierailuistaan
seudulla. Italialaiseen illanviettoon kuuluu luonnollisesti ruoka, joten nojatuolimatkailun lomassa
nautittiin nyyttikestiperiaatteella tuoduista herkuista. Napolilainen illanvietto houkutteli paikalle 32
Italia-fania.
Dante-seura järjesti keväällä myös huippusuositun kokkailukurssin. 14.5. järjestetyn kurssin teemana oli
tällä kertaa ”Cucina povera toscana” eli toscanalainen köyhä keittiö. Kokkailun ohessa tutustuttiin myös
italialaisen keittiön historiaan. Kokkailutapahtumassa opastajina toimi tuttuun tapaan Firenzestä
kotoisin oleva Laura Casati, seuran rahastonhoitaja. Osallistujia kurssilla oli 15.
Seuran perinteinen kevätkauden päätös eli kevätjuhla järjestettiin torstaina 26.5. Paikkana oli Lyhty
yliopiston kampuksella. Kevätjuhlan teemana oli tänä vuonna Italian yhdistymisen 150-vuotisjuhla, jota
juhlittiin myös Dante-seuran toimesta asiaankuuluvasti: illan aikana kurkistimme Italian 150-vuotiseen
historiaan, nautimme musiikkiesityksestä sekä italialaistyylisestä ruoasta. Illan teemaan sopien vieraita
pyydettiin huomioimaan myös Italia-aiheinen pukeutumiskoodi: jotain punaista, valkoista tai vihreää.
Vieraita iloiseen juhlaan osallistui liki 40.

Kevätjuhlaan tehty Italia 150 vuotta -kakku
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Kesätauon jälkeen Dante-seuran syyskausi aloitettiin Caffè Dante – kokoontumisilla keskiviikkona 20.9.
Syksyn toinen Caffè Dante järjestettiin 12.10.
Syyskuun lopussa saivat jatkoa myös keväällä suuren yleisömenestyksen saattelemina aloitetut italialaiset
illanvietot: 29.9. teemana oli ”Serata calabrese”. Calabriaan meitä johdatteli Giuseppe Caruso. Illan
aikana saimme kuulla mm. Giuseppe Caruson kotikaupungin Filadelfian yhteyksistä Yhdysvaltojen
Philadelphiaan, sekä nauttia Filadelfian pormestarin lähettämistä herkuista. Nojatuolimatkalle
Calabriaan lähti vajaa 30 Italiasta kiinnostunutta henkilöä.
1.10.2011 Dante-seura aloitti uutta toimintaa yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Glorian
tiloissa järjestettiin syyslauantaisin italiankielinen kerho nimeltä "Giochiamo in italiano", joka oli
tarkoitettu italialais-suomalaisille lapsiperheille. Perhekahvilan tavoin toimivassa kerhossa laulettiin,
leikittiin ja askarreltiin italiaksi. Kerhon vetäjänä toimi Laura Casati.
17.-23.10. vietettiin 11. Italian kielen viikkoa maailmassa (XI Settimana della lingua italiana nel mondo),
jonka aikana Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen romaaniset ja klassiset kielet yhteistyössä Suomen
Italian kulttuuri-instituutin kanssa aloitti seitsemästä elokuvasta koostuvan italialaisten elokuvien sarjan.
Elokuvasarjan teemana oli Italian 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi "Buon Compleanno Italia" - 150
vuotta Italian historiaa komedian silmin. Elokuvat näytettiin Jyväskylän yliopistolla ja ennen elokuvia
kielten laitoksen italian kielen lehtori Marina Tornaghi esitteli elokuvat englanniksi.
Elokuvat olivat: 19.10. Maria Mattoli: Miseria e nobiltà (1954); 26.10. Mario Monicelli: La Grande
guerra (1959); 2.11. Roberto Benigni: La Vita è bella (1997); 9.11. Mario Monicelli: I soliti ignoti Ospiti
(1958); 16.11. Pietro Germi: Sedotta e abbandonata (1964); 22.11. Mario Monicelli: Amici miei (1975);
30.11. Nanni Moretti: Ecce Bombo (1978); 7.12. Paolo Virzi: Ovosodo (1997). Näytöksiin oli vapaa
pääsy ja ne olivat avoimia kaikille italialaisista elokuvista kiinnostuneille.
Syksyllä 2010 suurta suosiota saavuttanut Gerry Rosin konsertti sai jatkoa tiistaina 8.11.2011 Ravintola
Popparissa. Ilta oli omistettu italialaiselle 70–80-lukujen musiikille, ja esiintyjänä oli italialainen
trubaduuri Gerry Rosi ystävineen. Paikalle saapui vajaa 40 italialaisen musiikin ystävää.
Lauantaina 3.12. Dante-seura järjesti yhteistyössä Jyväskylän Sveitsin ystävien seuran kanssa
kokkailukurssin. Kurssilla kokkailtiin sveitsiläisiä herkkuja italian kielen opettaja Mia Lanzin
opastuksella sekä kuultiin Sveitsin gastronomiasta ja naapurimaiden vaikutuksesta alppimaan
ruokakulttuuriin. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan myös vuoden 2012 aikana.
Jyväskylän Dante Alighieri- seuran johtokunta kokousti vielä kauden päätteeksi 12.12. Johtokunta
suunnitteli kevään 2012 ja alustavasti myös syksyn tapahtumien järjestämistä sekä ideoi uusia
tapahtumia ja yhteistyömuotoja.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 72 henkilöä, kun se vuoden 2010 lopussa oli 62 henkilöä.
Vuoden 2011 aikana Dante-seura sai 11 uutta jäsentä, 1 jäsen erosi seurasta.
Vuoden 2011 aikana seura jatkoi toiminnasta tiedottamista ja markkinointia pääosin sähköisesti.
Tiedotus tapahtui sähköpostilistan, vuonna 2010 uudistettujen internetsivujen sekä Facebook-sivun
kautta. Seura ylläpitää myös seuran ulkopuolisista, Italian kulttuurista kiinnostuneiden henkilöiden
sähköpostilistaa, jonka kautta tiedotetaan kaikille avoimista tapahtumista. Avointen tapahtumien kautta
seura on koko toimintansa ajan saanut rekrytoitua uusia jäseniä.
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