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VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry. vietti 50-vuotisjuhlaansa vuonna 2019. Keväällä järjestetyn
juhlatilaisuuden lisäksi seura järjesti vuoden aikana useita erilaisia seuran perustoimintaan
kuuluvia tapahtumia jäsenilleen. Niistä monet olivat avoimia myös muille Jyväskylän seudun
italian kielen ja kulttuurin ystäville. Tapahtumat vaihtelivat musiikkiaiheisista illanvietoista
kokkailupäiviin ja Leonardo da Vincia käsittelevään luentoon.

Vuosi 2019 oli Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry:n 50-vuotisjuhlavuosi
ja se näkyi myös seuran toiminnassa. Vuoden päätapahtuma oli keväinen
50-vuotisjuhla, joka järjestettiin Wanhalla Fredalla perjantai-iltana 10.5.
Juhlaan osallistui yhteensä 42 henkilöä; seuran nykyisiä jäseniä
perheenjäsenineen sekä erikseen kutsuttuja vieraita, kuten seuramme
kunniapuheenjohtaja Giuseppe La Grassa ja muita seura-aktiiveja
aiemmilta vuosilta ja vuosikymmeniltä. Italialaisvaikutteisen
juhlaillallisen lisäksi ohjelmaan kuuluivat seuran puheenjohtajan ja
kunniapuheenjohtajan juhlalliset puheet, ansioituneiden seura-aktiivien
palkitseminen, tunnelmallista italialaista musiikkia Anne Karppisen
esittämänä sekä muisteloita seuran toiminnasta aiemmilta
vuosikymmeniltä. Juhlan osallistujat saivat muistoksi itselleen
puheenjohtaja Merja Pänkäläisen kirjoittaman seuran juhlahistoriikin.
Muilta osin seuran toimintaa jatkettiin monien tuttujen ja hyväksi havaittujen tapahtumien
muodossa. Yksi kestosuosikki vuodesta toiseen ovat italialaiset kokkailutapahtumat. Aiempien
vuosien tapaan niitä järjestettiin Marttalassa vuoden aikana kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä.
Kevään kokkailupäivän 23.3. teemana oli Un omaggio al formaggio: Jujua juustoista ja siinä oli
mukana enimmäismäärä osallistujia eli 19. Vastaavasti syksyllä 5.10. toteutetun tapahtuman menu
rakennettiin satokauden kasvisten ympärille ja siihen osallistui 16 henkilöä.
Caffè Dante -kahvilatapaamiset kuuluvat seuran tapahtumakalenterin perusrunkoon. Caffè Dante
on rento kohtauspaikka, jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja vaihdetaan kuulumisia.
Tapaamiset ovat avoimia kaikille Italiasta kiinnostuneille, myös seuran ulkopuolisille Italia-faneille.
Koko vuoden aikana kokoonnuttiin kahvittelemaan yhteensä kuusi kertaa. Kussakin
kahvilatapaamisessa on ollut paikalla keskimäärin viidestä kymmeneen henkeä. Caffè Dante
kokoontui kahvila Vaffelissa kauppakeskus Forumissa, kahvila Saumassa tai kahvila Miriam’sissa.
Tapaamisia pidettiin jäsenten toiveen mukaan vaihtelevasti suomen- ja italiankielisinä.
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Edellä mainittujen Caffè Dante -tapaamisten lisäksi keskiviikkona 16.1. pidetyn kevätkauden
avaustapahtuman yhteydessä Caffè Dante järjestettiin Dante goes pizza -teemalla pizzeria Bella
Romassa. Yhteisen illastamisen lomassa seuramme jäsen Francesca Brandolin kertoi
kotikaupungistaan Bergamosta. Mukana oli 12 osallistujaa.
Syyskauden avaustapahtumassa lauantaina
7.9. käytiin opastetulla kierroksella Italiasta
suunnitteluunsa vaikutteita saaneen
arkkitehti Alvar Aallon Muuratsalon
koetalolla, edellisvuodelta tuttuun Aaltoteemaan nojaten. Oppaan johdolla
tapahtuman 22 osallistujaa tutustuivat taloon
tiluksineen sekä kuulivat talon historiasta ja
nykypäivästä. Kierroksen päätteeksi
suunnattiin omakustanteisille
iltapäiväkahveille läheiseen Table en Bois
-kahvilaan.
Seuran syyskauden ohjelmassa haluttiin huomioida syksyisin vietettävät maailmanlaajuiset Italiaaiheiset tapahtumat: Italian kielen viikko ja Italialaisen keittiön viikko. Ensin mainitun kunniaksi
seuramme jäsen Anne Karppinen kutsui dantelaiset kotiinsa viettämään iltaa perjantaina 18.10.
etelä-italialaisen kansanmusiikin ja murteen parissa. Illanvietossa Anne esitti musiikkia ystävänsä
Pino Castelluccion kanssa. Paikalla oli yhdeksän osallistujaa. Samaan teemaan liittyen seuramme
jäseniä tiedotettiin myös mahdollisuudesta osallistua Italian kulttuuri-instituutin toteuttaman
valtakunnallisen luentosarjan luentoon, joka järjestettiin Jyväskylän yliopiston tiloissa otsikolla La
lingua dell'opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea. Luennoitsijana toimi professori
Edoardo Buroni. Vastaavasti Italialaisen keittiön viikon aikaan perjantaina 22.11. toteutettiin
NNKY:lla Serata italiana, jossa seuramme jäsen Francesco Tagliente ja hänen vaimonsa Merja
Hirvonen jakoivat kokemuksiaan italialaisen ja suomalaisen ruokakulttuurin eroista ja
yhtäläisyyksistä. Aiheesta oli mukana kuulemassa ja keskustelemassa 13 henkilöä.
Yksi seuramme kestosuosikkitapahtumista, Liisa Väisäsen luento, järjestettiin lauantaina 7.12.
nyyttikestien hengessä. Hänen luentonsa aiheena oli pyynnöstämme ”Leonardo da Vinci: nero,
katastrofi vai katastrofaalinen nero”. Aihe juonsi juurensa siihen, että da Vincin kuolemasta tuli
vuonna 2019 kuluneeksi 500 vuotta. Liisan luento houkutteli paikalle 47 hengen ennätysyleisön.
Kauden päätteeksi vietettiin pikkujouluiltaa uudehkossa ravintolatulokkaassa, artesaanipizzeria
Pettola Lorenzossa. Ilta oli ohjelmaltaan kaksiosainen. Aluksi Jyväskylän oopperan puheenjohtaja
Kari Malinen kertoi Jyväskylän teatteritalolla alkuvuodesta 2020 esitettävän Giacomo Puccinin La
Bohème -oopperan tuotannosta. Tämä kytkeytyy vuoden 2020 kevätkauden avaukseemme, sillä
tammikuun lopussa kiinnostuneet seuramme jäsenet suuntaavat yhdessä katsomaan kyseistä
oopperaa. Oopperakulisseihin kurkistamisen jälkeen ilta jatkui ravintolassa pizzaherkuttelun
merkeissä. Malisen luentoa oli kuuntelemassa 20 henkilöä, joista 18 jäi mukaan illastamaan.
Jyväskylän Dante Alighieri -seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 15.2. klo 17
NNKY:n tiloissa. Osallistujia oli 10. Kokouksen yhteydessä vietimme italialaista peli-iltaa
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bingotyyliseen tombola-peliin tutustuen ja sitä pelaten. Hallituksen jäsenistössä tapahtui seuraavia
muutoksia: hallituspaikoistaan luopuivat Virve Uusitalo sekä Kristiina Thusberg, ja uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Elena Hänninen. Hallituksen kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten lisäksi
vuosikokouksessa päätettiin loppukevään tapahtumista ja suunniteltiin alustavasti myös syksyn
2019 toimintaa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 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, Katja
Abrahamsson ja Elena Hänninen. Seuran kunniapuheenjohtajana toimii seuran pitkäaikainen
entinen puheenjohtaja Giuseppe La Grassa.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Seuran juhlavuoden ja
erityisesti keväällä vietetyn 50-vuotisjuhlan suunnittelu vaati hallituksen työskentelyltä
erityispanostusta.
Vuoden 2019 aikana Suomen Dante-seurat muodostivat yhteistyöverkoston, Rete dantescan,
johon myös meidän Dante-seuramme liittyi. 30.8. pidettyyn perustamis- ja järjestäytymiskokoukseen osallistuivat seurastamme puheenjohtaja Merja Pänkäläinen ja jäsensihteeri Sinikka
Kiilavuori. Järjestäytymiskokouksessa mukana olleet henkilöt nimettiin samalla seurojensa
edustajiksi verkostossa.
Vuoden 2019 aikana Dante-seuraamme liittyi 16 uutta jäsentä ja 27 jäsentä erosi seurasta,
jäsenmäärä siis laski 11 hengellä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 110 henkilöä (joista
kuusi opiskelijoita).

