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JYVÄSKYLÄN DANTE ALIGHIERI –SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2012
Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry:n toiminta alkoi vuoden 2012 osalta aiempien vuosien tapaan Caffè
Danten merkeissä: kevään ensimmäinen Caffè Dante järjestettiin 17. 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 21.2., 13.3., ja 17.4. eli yhteensä neljä kertaa, paikkanaan kahvila Café Voca. Heinäkuun alussa 6.7.
kokoonnuttiin vielä satamakahvilaan jäätelölle Cafe Vocan sijaan.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran virallinen vuosikokous pidettiin 11.2. Ravintola Sohwilla. Hallituksen
kokoonpanoon tuli pieniä muutoksia, kun hallituksen jäsenten tehtäviä kierrätettiin: Massimo Di Bella
erosi hallituksesta ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi siirtyi Merja Pänkäläinen sihteerin paikalta.
Hallitukseen ja sihteerin paikalle valittiin Elina Sepponen. Kokouksessa päätettiin loppukevään
tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn 2012 toimintaa.
14.2. Dante-seura oli mukana ensimmäistä kertaa Jyväskylän seudun ystävyysseurojen kanssa
järjestämässä ystävyysseurojen ystävänpäivän illanviettoa. Kahden vuoden välein järjestettävässä
tapahtumassa oli mukana yli kymmenen yhdistystä. Ensin nautittiin ohjelmasta ja sen jälkeen
maistiaisista. Tapahtuman tarkoituksena oli levittää tietoa ystävyysseurojen toiminnasta. Tilaisuus oli
avoin kaikille kaupunkilaisille, paikkana oli Jyväskylä pääkirjaston Minnansali.
Uutena tapahtumana Dante-seura tarjosi keväällä Panorama matkailuitalian kurssin yhteistyössä Sveitsin
Ystävät Suomessa ry:n kanssa. Matkailijan italiaa –kurssi pidettiin kolmena lauantaina 10.3., 31.3. ja 14.4.
Monikulttuurisuuskeskus Glorian tiloissa. Opettajana toimi Mia Lanz, joka opetti matkailijalle
hyödyllisiä kielenkäyttötilanteita sekä tutustutti osallistuja Sveitsin Ticinon kantonin ja Italian
kaupunkeihin ja matkakohteisiin. Kurssi oli suunnattu sekä vasta-alkajille että aiemmin italiaa
opiskelleille, ja opettajan laatiman opetusmateriaalin lisäksi se sisälsi runsaasti Sveitsin suurlähetystön ja
Italian kulttuuri-instituutin toimittamaa matkailuaineistoa. Kurssiin sisältyi elokuvailtapäivä 31.3., jolloin
ohjelmistossa oli ”Pane e tulipani”. Elokuvailtapäivä oli kurssilaisten lisäksi avoin Dante-seuran
jäsenille. Kurssille osallistui 13 henkilöä ja elokuvailtapäivään 14 henkilöä.
Huhtikuussa saatiin Jyväskylään Finnkinon elokuvateatteriin Italiaan sijoittuva elokuva "Avain Italiaan".
Aloite elokuvan näyttämiseksi Jyväskylässä tuli aktiiviselta Italian ystävältä; Dante-seuran tuki aloitetta
innolla. Elokuvan ennakkonäytös oli 5.4 ja varsinainen ensi-ilta 13.4. Tämän lisäksi oli tarjolla useita
muita näytöksiä. Ensi-illan yhteydessä oli loistava tilaisuus kuulla tarkemmin elokuvasta ja sen
tekoprosessista, sillä elokuvan ohjaaja, suomalainen Rosa Karo ja musiikin elokuvaan tehnyt Tuomas
Kantelinen kertoivat elokuvasta näytöksen jälkeen ja vastasivat katsojien kysymyksiin.
26.4. otettiin kevättä vastaan Dante-seuran kevätkarnevaalin myötä. Teemana oli italialais-suomalainen
karnevaali italialaisen Carnevalen ja suomalaisen vapun yhdistelmänä. Tarjolla oli hauskaa ohjelmaa,
hyvää ruokaa ja parhaan naamiaisasun palkitseminen. Juhla oli avoin kaikille, paikkana toimi tuttuun
tapaan Lyhty yliopiston kampuksella.
Dante-seura järjesti keväällä myös huippusuositun kokkailukurssin. 5.5. järjestetyn kurssin teemana oli
tällä kertaa ”Sapori del sud e pasta fatta in casa” eli Etelä-Italian keittiö ja kotitekoinen pasta. Pastan
lisäksi kurssilla valmistettiin Basilicatan maakunnalle ominaisia maukkaita kasvisantipastoja ja makeita
jälkiruokia. Kokkailutapahtumassa opastajina toimi italian opettaja Mia Lanz. Osallistujia kurssilla oli 18.
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Syksyllä 2011 Dante seura lanseerasi serata italiana-tapahtumat, joissa tutustutaan Italian eri alueisiin.
9.5. oli tarkoitus järjestää Serata italiana tällä kertaa Rooma-teemalla, mutta valitettavasti esiintyjä joutui
perumaan saapumisensa. Ilta muutettiin tavalliseksi italialaiseksi illanvietoksi seurustelun ja hyvä ruoan
merkeissä.
Kesätauon jälkeen Dante-seuran syyskausi aloitettiin Caffè Dante – kokoontumisilla keskiviikkona 19.9.
Syksyn muut Caffè Dante-tapaamiset järjestettiin 10.10., 31.10., 7.11., 21.11. sekä 12.12; yhteensä kuusi
kertaa syyskauden aikana.
15.-21.10. vietettiin 12. Italian kielen viikkoa maailmassa (XII Settimana della lingua italiana nel mondo),
jonka aikana Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen romaaniset ja klassiset kielet yhteistyössä Suomen
Italian kulttuuri-instituutin kanssa näytti italialaisten elokuvien sarjan. Italian kielen viikon teemana oli
"L'Italia dei territori e l'Italia del futuro". Elokuvat näytettiin Jyväskylän yliopistolla. Näytöksiin oli
vapaa pääsy ja ne olivat avoimia kaikille italialaisista elokuvista kiinnostuneille.
Elokuvat olivat:
15.10. Francesco Rosi: Salvatore Giuliano (1962)
16.10. Edoardo De Angelis: Mozzarella Stories (2011)
17.10. Luca Miniero: Benvenuti al sud (2010)
18.10. Mario Monicelli: I soliti ignoti (1958)
19.10. Ermanno Olmi: L'albero degli zoccoli (1978).
Keskiviikkona 28.11. Dante-seura järjesti jälleen yhteistyössä Jyväskylän Sveitsin ystävien seuran kanssa
kokkailukurssin tällä kertaa talvisella teemalla. Aterian pääruoka oli perunagnocchit erilaisten
kastikkeiden kera. Menuun kuului myös lämpimiä kasvisantipastoja, fenkoli-taralleja, kuohkeaa
focacciaa ja herkullinen jälkiruoka. Opastajana toimi kevään ruokakurssilta tuttu Mia Lanz.
Dante-seura järjesti tiistaina 4.12. klo 18 viini-juustoillan, jossa maisteltiin italialaisia juustoja sekä niiden
kanssa sopivia viinejä. Viininmaistelun sekä italialaisten viinien ja juustojen sekä viininvalmistuksen
saloihin meitä johdatti viiniasiantuntija Helena Rantasuo. Maistelun jälkeen jatkettiin iltaa herkullisten
naposteltavien ja seurustelun merkeissä. Tapahtumaan osallistui 18 Dante-seuran jäsentä.
Ti 11.12. oli ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan Sienasta ja varsinkin Sienan kuuluista Il Paliohevoskilpailusta, kun joulukuun serata italianassa Sienasta kotoisin oleva vaihto-opiskelija Duccio
Tripoli kertoi kotikaupungistaan. Tilaisuus pidettiin italiaksi, joten se oli oiva tilaisuus osallistujille myös
verestää italian taitojaan. Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden jälkeen Dante-seura
tarjosi osallistujille glögit.
Jyväskylän Dante Alighieri- seuran johtokunta kokousti kauden päätteeksi 24.11. Johtokunta suunnitteli
kevään 2013 ja alustavasti myös syksyn tapahtumien järjestämistä sekä ideoi uusia tapahtumia ja
yhteistyömuotoja.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 66 henkilöä, kun se vuoden 2011 lopussa oli 72 henkilöä.
Vuoden 2012 aikana Dante-seura sai 5 uutta jäsentä, 11 jäsentä erosi seurasta.
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