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Rivieran Suomi-Seuran toiminnan toinen vuosikymmen   
 

Kuluneitten kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana Rivieran Suomi-Seura on vakiinnuttanut 

asemansa Ranskan Rivieralla viihtyvien suomalaisten kokoavana voimana. Seuramme puitteissa 

jäsenille on tarjolla sekä loistavaa seuraa että laadukkaita elämyksiä. Monen mielestä se, että 

seuran kautta on saanut uusia ystäviä, onkin parasta seuran toiminnassa. Jäsenet jakavat toisilleen   

myös hyödyllistä vertaistukea ja arjessa tarvittavaa paikallistuntemusta. 

Seuran toinen vuosikymmen on kulunut paljolti ensimmäisen toimintavuosikymmenen 

viitoittamaan malliin. Ohjelmassa ovat kaikkina vuosina pysyneet ja jo perinteiksi muodostuneet 

tapahtumat ja lounaat, samoin kuin retket. Uusina suosittuina toimintoina ovat alkaneet petankin 

peluu ja Nizzan tiistaiset kahvilatapaamiset.  

 

Ravintolatapaamiset ovat toiminnan kulmakivi 

Ravintola- ja ruokakulttuurin voi sanoa olevan keskeisessä roolissa seuran toiminnassa - 

suorastaan koko toiminnan kulmakivenä. Yhteisille lounaille on kokoonnuttu syksyisin ja keväisin 

kauden aloituslounaitten merkeissä. Näitä lounastapaamisia ei ole tapana järjestää missään 

vakiintuneessa ravintolassa. Aina uusi ravintola saa tilaisuuden hurmata osallistujat herkuillaan.  

Aloituslounaiden lisäksi on vuosittain nautittu yhdessä pääsiäislounas ja lukuinen määrä 

kuukausilounaiksi kutsuttuja lounaita.  Erityismaininnan ansaitsevat Ritva Laurilan emännöimät 

laululounaat.  

Vuonna 2015 kokoonnuttiin tavallista juhlallisemmissa merkeissä seuramme 15-vuotis-

juhlalounaalle hotelli Astoniin. Tilaisuudessa kuultiin Lasse Lehtisen juhlapakina ja entisen 

tangokuningatar Kaija Pohjolan esittämää musiikkia.  

Juhlavin lounastapaaminen tähänastisessa toiminnassamme oli 100-vuotisen Suomen 

itsenäisyyspäivän lounas joulukuun kuudentena päivänä vuonna 2017. Se nautittiin arvokkaasti 

Nizzan historiallisen hotelli Negrescon Massena-salissa. Ennätykselliset 147 henkeä oli saapunut 

paikalle.  Juhlapuhujina kuultiin sekä kunniakonsuli Gérald Roux’ta että seuramme jäsentä, 

dosentti Mikko Malkavaaraa. Juhlapuheet ovat luettavissa seuran www-sivuilta löytyvän 

Jäsentiedotteen 18.12.2017 yhteydessä.  

Vastaavasti kuin kokoonnutaan juhlalounaalle Suomen itsenäisyyspäivänä, perinteeksi on 

muodostunut juhlistaa lounastaen myös Ranskan kansallispäivää, 14. heinäkuuta. Kansallispäivä 

sattuu ajankohtaan, jolloin useimmat muuttolinnut ovat kotipesällään Suomessa ja meneillään on 

vilkkain mökkisesonki. Se ei kuitenkaan ei ole ollut esteenä keskimäärin noin neljänkymmenen 

jäsenen tapaamiselle. Heinäkuun 14. päivän lounaan pitopaikaksi on vakiintunut helsinkiläinen 

ravintola Salve. Ranskan kansallispäivän juhlimisessa maistuu myös suomalaisuus, sillä Salve 

tunnetaan erityisesti paistetuista silakoistaan.   
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Viiniä maistellen  

Ruokakulttuuri on Ranskassa läheisessä kytköksessä viinikulttuuriin. Maailmalla on viime vuosina 

saanut suuren suosion marraskuussa vietettävä viinitapahtuma Beaujolais nouveau. Seura on 

osallistunut tähän tapahtumaan vuosittain. Aluksi uutta Beaujolaisia ja aperitiivejä maisteltiin Juan 

les Pinsissa, sittemmin jo usean vuoden ajan Nizzassa.   

Viinikulttuuriin on otettu tuntumaa myös vierailemalla viinitiloilla seuran retkien yhteydessä. 

Tutuiksi ovat tulleet muun muassa Jyrki Sukulan viinitila Toscanassa, suomalaisomistuksessa oleva 

Chateau de Clarette, jossa vierailtiin St Tropezin retken yhteydessä, Montfauconin viinitila 

Marseillen lähellä sekä Saint Jeanetten viinitila.  Viiniretkellä on oltu myös Bandolin viinialueella ja 

Provencessa.    

 

Kokkausta myös omin käsin  

Uutena aluevaltauksena ruokakulttuurin saralla on vuoden 2019 syksyllä alkanut, seuramme 

jäsenen Anssi Solalan ideoima Herkuttelevien Herrojen kokoontuminen ravintola Mi Casassa. 

Herkuttelijat valmistivat yhdessä kolmen ruokalajin aterian. Lupaavasti alkanut toiminta jatkui 

vuoden 2020 puolella nimellä Herkuttelevat Henkilöt, kun mukaan tuli myös herkuttelevia rouvia. 

”Herkuteltiin taas! 

Kokattin yhdessä, Anssi hankintapäällikkönä, koordinaattorina ja kokkina, 

kanateemalla edelleenkin. Pirkko toi upean ja helpon kasvisruokareseptin alkupalaksi. 

Riitta sai tyrnimarjakiisseliin uutta ulottuvuutta, kun alla kerma-valkosuklaamousse. 

Olin nyt jälkkäriryhmässä😋 

Ilta oli hauska ja vauhdikas, kokkailu kun on myös minuuttipeliä😊 

Maukas ruoka, iloinen seura ja antoisat keskustelut siivittävät taas pitkään           💜”,  

Raili Halme raportoi seuramme facebook-ryhmässä maaliskuun 2020 Herkuttelevien 

Henkilöiden kokoontumisesta.     

Mutta ei herkutteluun ja viihdyttävään lounashetkeen välttämättä ravintolaa tarvita.  Hyvässä 

seurassa voi pitää hauskaa taivasallakin ja omin eväin. Näin on toimittu jo useana vappuna, jolloin 

seuran jäseniä on kokoontunut vappupiknikille Cimiezin puistoon. Siellä on nautittu yhteisesti itse 

kunkin mukanaan tuomia herkkuja ja juomia. Kotimainen, soittimesta soinut musiikki on 

viimeistellyt oikeanlaisen vapputunnelman.     

   

Tiistaisin tavataan torilla  

Erityisen suuren suosion on saanut ns. Nizzan tiistaikahvila. Outi Väkiparran aloitteesta on 

vuodesta 2013 alkaen kokoonnuttu jokseenkin säännöllisesti tiistai-iltapäivisin kello 15 Place 

Garibaldille ravintola Pepinoon.  Enimmillään yhteen liitettyjen pöytien ääressä on istunut 

https://www.facebook.com/anssi.solala?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAooD3i_NPWX05ZipDsNxDEjeAjqdZRLuObQxJbTCi3CT9v0WKnWOg_P6N5XSouwW-OUXDehufy4UKq&dti=235913683244678&hc_location=group
https://www.facebook.com/pirkko.heng?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDrexssHyySOEMWOUJwYR16v4qLzBwk2_zetURP-ZtC31FVv06Tp9KzsSqt_vbHdj9ro2BHIXRQih3B&dti=235913683244678&hc_location=group
https://www.facebook.com/riitta.durchman?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCSt2n30SwW72UuybqHD1DxcK4oRYTLLMTtp5zex0FifiMJU_fnBnZhaxXuy3ZZYqIOoYCRxifGHcnv&dti=235913683244678&hc_location=group
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rupattelemassa jopa 54 henkeä. Yksi tiistaikahvilan suosion syy lienee siinä, että tapaamiset ovat 

epämuodollisia ja kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ensimmäiset 

seitsemän vuotta kahvilatapaamisten paikkana oli Pepino-ravintola, jolle pysyttiin uskollisena, 

vaikka omistaja ja palvelun tyyli vaihtuivat. 

 

Tiistaisin tavataan Place Garibaldilla     kuva: Nuutti Kanerva 

 

 

”Kun Outi käynnisti Nizzan kahvilatapaamiset vuonna 2013 viikolla 5, ihan harrastuksesta tein 

exceliin ennusteen seuraavien viikkojen osallistujamäärästä. Sen perusteella kuppilassa ei juuri olisi 

enää osallistujia puolen vuoden jälkeen. Kuinka väärässä excel (ja minä) voikaan olla!”, toteaa 

Keijo Väkiparta   
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Vuosi 2020 toi mukanaan muutoksen. Uudeksi kokoontumispaikaksi valittiin Pepinon naapuri, 

ravintola Minotaure, jonka omistaa seuramme vanha tuttu, Pepinon aiempi omistaja.    

Myös Antibesissa suomalaisilla on ollut tapana kokoontua petankkipelien jälkeen sikäläiseen 

suomalaisten tukikohtaan Nordic Temptationiin. Cannesissakin suomalaiset ovat kahvitelleet noin 

kerran kuukaudessa. 

 

Petankkia Pelataan Perjantaisin 

Nizzan Linnavuorelta kajahtaa päivittäin kello 12:n tykinlaukaus muistoksi siitä, että nizzalaistunut 

britti Sir Thomas Coventry-More 1800-luvun jälkipuoliskolla halusi varmistaa, että hänen puhelias 

rouvansa palaa ajoissa kotiin lounasta kokkaamaan. Perjantaisin Place Arsonille kokoontuneille 

suomalaisille pamaus on lisäksi merkkinä siitä, että on aika laittaa kuulat pussiin ja siirtyä läheiseen 

baariin vaihtamaan kuulumisia. Sitä ennen on oltu tunnin verran ranskalaisen elämänmenon 

ytimessä, petankkia pelaamassa. Nizzassa seuramme aloitti petankin peluun vuonna 2011. Jo 

joitakin vuosia aikaisemmin suomalaiset olivat pelanneet petankkia Antibesissa ja Cannesissakin. 

Kuulapelin pauloissa on useita kymmeniä jäseniämme. 

Kunnon urheiluseuran tapaan Nizzan ja Antibesin suomalaispetankistit kokoontuvat vuosittain 

mittelemään kaupunkien mestaruudesta. Petankkiin eniten hurahtaneet eivät kuitenkaan malta 

pysyä kuulista erossa edes kesällä vaan kokoontuvat keskiviikkoisin pelaamaan Helsingissä.  

Petankin harrastajia on myös muualla Suomessa. Rivieran petankistien tärkeä vuosittainen 

tapahtuma on elokuussa järjestettävä Elopetankki-tapahtuma Hämeenlinnassa. Siellä kilpaillaan 

Helsinki-Muu Suomi -mestaruudesta. Tähän suosittuun tapahtumaan on osallistunut vuosittain 

viitisenkymmentä pelaajaa.  Tapahtuman organisoinnista ovat vastanneet ansiokkaasti Heikki 

Myllö arvokkaana apunaan Arja ja Jouko Kontkanen.  Tapahtumaan kuuluu aina oleellisena osana 

pelin jälkeen nautittava yhteislounas.    

 

Place Arsonin perjantaipetankistit     

 

kuva: Anssi Solala 
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Anssi Solala kiteyttää kuulapelin tunnelmia tekstissään Promenaden varrelta 12, joka on julkaistu 

muun muassa seuramme facebook-ryhmässä vuonna 2016:  

”Kun suomalaiselta kysyy, mitä merkitsee kirjainyhdistelmä PPP, niin melkein 100 % 

ihmisistä vastaa "Pirkka-Pekka Petelius". Nizzan suomalaisille sillä on myös toinen 

merkitys: "Perjantaisin-Pelataan-Petankkia". 

Näin tosiaan tapahtuu joka perjantaina klo 11.00, kun kolmisenkymmentä täällä 

asustavaa suomalaista kokoontuu Rue Scalierolla sijaitsevalle kentälle tämän 

harrastuksen pariin. Kenttä on rakennettu maanalaisen autotallin katolle, jossa 

betonin päälle on laitettu ohut kerros soraa. Ei siis järin optimaalinen ratkaisu. 

Toisaalta se on aika 'demokraattinen' kenttä, jossa hyvät pelaajat eivät ole 'niin 

hyviä' eivätkä huonot pelaajat 'niin huonoja', sillä epätasaisella pinnalla 

petankkikuula saattaa ottaa aika arvaamattomia kimmokkeita, ja huonommat 

pelaajat voivat yllättää vanhat konkarit! 

Perinteisiin kuuluu myös kaksi kertaa vuodessa ottaa mittaa "rakkaasta vihollisesta" 

eli Antibesin suomalaisista. Antibesin kenttä on kuuleman mukaan 'aivan loistava' ja 

he pelaavatkin jatkuvasti kaksi kertaa viikossa. Niinpä tästä onkin väistämätön 

seuraus, että Nizzan joukkue 'ottaa turpiinsa' kerta toisensa jälkeen... 

Mutta eihän voitto ole pääasia...Eihän? 

Noin tunnin pelirupeaman jälkeen nautitaan yhteinen lounas jossain lähialueen 

ravintolassa ja käydään sopuisaa 'jälkipeliä'. 

Hauskaa on, kerrasta toiseen... 

 

Teema- ja kulttuuritilaisuuksissa esillä kotimaan kulttuuri   

Rivieran Suomi-seuran toiminnassa on kotimaan kulttuuri vahvasti mukana. Muun muassa 

Antibesin seurojen talolla on järjestetty vuosittain useita jäsentilaisuuksia, joissa on kuultu 

kotimaisia kirjailijoita, taide- ja kulttuurielämän edustajia tai muita asiantuntijoita. Kirjallisesta 

tuotannostaan ovat kertoneet esimerkiksi kirjailijat Minna Lindgren, Outi Pakkanen, Anja 

Snellman, Kari Hotakainen, Sirpa Kähkönen, Heli Laaksonen, Matti Rönkä, Olli ja Riitta Jalonen, 

Kari Nars, sarjakuvaneuvos Kirsi Kinnunen sekä jääkiekkolegendat Juhani ”Tami” Tamminen ja Juha 

Rantasila.  Nizzalaisen Villa Huovilan vaiheista tutkimuksen julkaissut Kenneth Danielsen on 

vieraillut seuramme tilaisuuksissa kahdesti kertomassa tästä Promenade des Anglaisin 

kauneimmasta edelleen olemassa olevasta huvilasta. Onpa vierailijoiden joukkoon mahtunut 

tiede- ja talousmiehiäkin. Varsinaiseksi yleisömagneetiksi osoittautui esimerkiksi Antibesissa 

esitelmöinyt professori Esko Valtaoja, jonka puheenvuoroa maailmankaikkeuden synnystä ja 

tuhosta saapui kuulemaan 100 henkilöä.  Olemme saaneet nauttia myös talouselämän 
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huippunimien Erkki Liikasen, Nordean hallituksen jäsenen Björn Wahlroosin ja professori Jarmo 

Leppiniemen asiantuntevista esitelmistä.   

Moni kirjailija oli kutsuttu paikalle seuramme kirjallisuuspiirin aloitteesta.  Ritva Heikkisen 

luotsaamassa kirjallisuuspiirissä vaihdettiin mielipiteitä kirjallisuudesta 14 vuoden ajan. 5–20 

kirjallisuuden harrastajaa kokoontui kuukausittain Antibesin seurojentalolla ja lisäksi piiriin saattoi 

osallistua myös etänä. Kuluvana vuonna Ritva ei ole enää vetänyt kirjallisuuspiiriä. Hän toivookin, 

että tehtävään löytyisi jatkaja.  

”Muutin Ranskan Rivieralle 2004. Kysyin Rivieran Suomi- seuran silloiselta 

puheenjohtajalta Tuula Lehmustolta, onko Seurassa kirjallisuuspiiriä. Hän vastasi, 

että ei ole, mutta perusta sinä. Ja niin ilmoitin Seuran Tiedotteessa 

KIRJALLISUUSPIIRIstä, joka sitten kokoontui vuosina 2005–2019 kerran kuussa kesiä 

lukuunottamatta.  

Tein käsitellyistä kirjoista ja keskusteluista yhteenvetoja, jotka lähetin niille, jotka 

halusivat pysyä jengissä mukana. Osallistujat esittelivät itseään säväyttäneitä kirjoja, 

joista keskustelu soljui vapaasti kuin kirkasvetinen vuoristopuro… Minulle 

kokoontumiset ovat olleet jonkinlainen kirjallisuus- ja elämänkoulu, joka on antanut 

paljon itselleni ja uskon että kaikille osallistujille. Sen lisäksi, että olemme 

kohtaamisissa päivittäneet tietomme siitä millaista kirjallisuutta maailmalla liikkuu, 

olemme varmaankin kehittyneet paljon kirjan olemuksen ymmärtämisessä ja 

löytäneet uutta hengitysilmaa ja ulottuvuutta elämäämme.  Opimme paljon kirjoista, 

maailmasta, toisistamme, elämästä. VIVE LE LIVRE !”, Ritva kiteyttää.  

 

Ritva Laurila laulattaa joulun alla ja keväällä 

Osanottajamäärän perusteella ylivoimaisesti suosituin vuosittainen seuramme tapahtuma on ollut 

aina innostavan laulattajamme Ritva Laurilan johtama Kauneimmat joululaulut –tapahtuma. Se on 

kerta toisensa jälkeen saanut liikkeelle yli sata henkeä. Lisäksi Ritva on laulattanut keväisin 

suositulla laululounaalla.  Ritva kommentoi laulutapahtumia 8.3.2020 seuraavasti:  

”Eilen kokoontui taas iloinen joukko suomalaisia: laulu raikui ja haitari soi. 

Oli jo 9. kerta toivelaululounaalla, perinteiseen tapaan. 

Kauneimmilla joululauluilla on pitempi perinne. Ensimmäinen oli vuonna 2004. Niissä 

on ollut todella paljon laulajia, aina toistasataa, parhaimmillaan yli 130 henkeä. 

Salissa on noin 110 istumapaikkaa, joten lämpöäkin on piisannut.  

Erikoisen mieleenpainunut kerta oli se, kun piispa Ville Riekkinen oli vieraanamme. 

Hän on valloittava persoona. 

Solistina meitä on ilahduttanut oma sellistimme Robin (Ritva ja Heikki Laurilan 

tyttärenpoika), joka oli aloittaessaan 6-7–vuotias ja nyt jo 15 vuotta. Kehitystä on 

seurattu ilolla.”   
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Suosittuja ja kehuja keränneitä olivat vuonna 2018 myös Ritva Laurilan ja Mari Laurila-Lilin 

organisoimat suomalaisen tangon grand old manin Eino Grönin ”Tango d’Amore”-lounaskoinsertti 

sekä Seppo Hovin ”Särkynyt onni” –konsertti. Vuonna 2019 nautittiin korkeatasoisesta 

lauluesityksestä jonka tarjosi oopperalaulaja Laura Pyrrö sekä kahdesta jazz-illasta Nizzan 

legendaarisessa Cave Romagnanissa, jolloin kuultiin  Mikko-Ville Luolajan-Mikkolan ja  Wade 

Mikkolan jammailua. 

Muitakin kulttuuritapahtumia on vuosien mittaan nähty niin Antibesissa kuin Nizzassakin.  

Esimerkiksi syksyllä 2019 seuramme jäseniä ihastutti monologitaiteilija Marika Sampio-Utriainen, 

joka tulkitsi elävästi Venny Soldanin ja Albert Edelfeltin mallin ja muusan Virginien tarinat.   

 

Retkiä Roomaan saakka 

Seuramme toiminnan kohokohtia ovat koko toiminnan ajan olleet myös retket. Viimeisten 

kymmenen toimintavuoden aikana retkeilty Nizzan ulkopuolelle peräti yli 20 kertaa. Kaukaisin 

kohde on Rooma, jossa vierailtiin vuonna 2010. Milanossa on käyty oopperamatkalla La Scalassa. 

Italiassa myös Torino on tullut tutuksi, samoin itseään jonkinlaisena ruhtinaskuntana 

puolitosissaan pitävä Seborga sekä Hanburyn puutarha. Ranskan puolella on retket ovat 

suuntautuneet esimerkiksi Lyoniin, Aix-en Provenceen, St Tropeziin ja Korsikalle.      

Provencelaisittain kiinnostavia ja ranskalaiseen ruokakulttuuriin kiinteästi liittyviä ovat olleet 

retket Aupsin tryffelimarkkinoille.  Siellä on käyty sekä vuonna 2010 että vuonna 2019. Anssi Solala 

julkaisi 13.12.2019. retkestä hauskan tiivistelmän, jonka voi lukea seuramme facebook-ryhmän 

sivulta.   

Erityiskehut ansaitsee useilla retkillä oppaana toiminut alan ammattilainen Timo Hakola, joka on 

myös ollut ideoimassa retkiä.   

 

Patikointia, golfia, uusia harrastuksia 

Suosittuja liikunnallisia aktiviteetteja ovat olleet lisäksi patikointretket, joiden vetäjänä on toiminut 

2010-luvulla Martin Holm ja 2012 alkaen aiempi puheenjohtajamme Pentti Olkkonen. Patikointi on 

saanut liikkeelle  yleensä parisenkymmentä  reipasta osallistujaa. 

”Hankimme asunnon Antibesista omistukseemme vuoden 2008 keväällä, mutta 

olimme omistaneet "loma-asunnon" Saint Raphaelin läheltä Agaystä jo vuoden 1990 

alusta saakka. Alue oli Esterel-vuorten suojellun luonnon laidalla, joten kävelimme 

siellä säännöllisesti. Kun jäin lopullisesti eläkkeelle täyttäessäni 70 vuotta vuonna 

2012 ja Martin Holm, joka aiemmin oli "kävelyttänyt" meitä, muutti pois, virkaan ei 

tuntunut olevan tungosta. Lupasin uutena johtokunnan jäsenenä järjestää kävelyitä 

pari keväällä ja pari syksyllä. Kimmokkeena oli vielä kunniakonsuli Gerald Roux'n 

järjestämä kävely Mercantouriin. Kääntäjälle oli tullut pieni virhe matkan pituuden 
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kääntämisessä. Kokonaisnousuksi oli merkitty 404 metriä ja matkaksi 5 km. Se 

osoittautui olevan vasta menomatkan osuus. Paluu oli sama toiseen suuntaan noin 

parin kilometrin sivukävelyllä ylärinteen päässä. Sinne lähti innokas joukko, joka 

selvisi ylös jotenkuten, mutta syötyään päätti palata samaa tietä takaisin. Aloin sen 

jälkeen järjestää kävelylenkkejä, joissa tärkeintä ei ollut matkan rasitus, vaan siihen 

yhdistyi aina jokin historiallinen tai taiteellinen ympäristö ja päätteeksi 

vapaaehtoinen lounas. Retkiä on tehty n. 4 vuodessa. Kohteina mm. Cap Ferrat, Cap 

Martin, Villefrance sur Mer, Vaugrenier, jokivarret Siagne, Brague, Loup ja Var sekä 

Lerinin saaret. Retkillä on saatu runsaasti uutta tietoa siitä miten historiallisesti ja 

taiteellisesti merkittävän ympäristön keskellä samme päivittäin liikkua”, seuran 

nykyinen kävelyttäjä Pentti Olkkonen kertoo.   

Myös lukuisat seuramme golfin harrastajat ovat kokoontuneet ahkerasti. Pelejä on pyritty 

sääolosuhteista riippuen järjestämään viikoittain. Rivieran suomalaisten golf-kunniaa on 

puolustettu Suomi-Ruotsi golfkilpailuissa.   

Joogaakin seurassamme harrastetaan. Niina Tenkku on vetänyt vuodesta 2014 alkaen Nizzan 

joogaryhmää, Heli Miettinen on ohjannut Sophia Antipolisin ryhmää.  

2010-luvulla harrastustoiminta on saanut myös uusia muotoja, kuten keilailun, jota on harrastettu 

vaihtelevalla menestyksellä. Hélène Garoste-Lattusen johdolla on tehty mielenkiintoisia 

ranskankielisiä päiväkävelyitä. Välillä jonkin asian tiimoilta kokoontumiset ovat olleet 

lyhytkestoisia, kuten silloin kun saimme nauttia opiskelijoiden Marika Niemen ja hänen jälkeensä 

Sari Suomisen  vetämistä puistojumpista.     

 

Jäsenistön määrä jatkuvassa kasvussa 

Kahdessakymmenessä vuodessa seuramme jäsenmäärä on lähes kahdeksankertaistunut 

ensimmäisen vuoden 100 jäsenestä vuoden 2020 maaliskuun 20. päivän 760:een.  Leimaavaa 

jäsenkunnan kehityksessä on ollut myös vuosittainen muutaman kymmenen jäsenen eroaminen. 

Eroamiset selittynevät paljolti sillä, että eronneet jäsenet eivät ehkä enää vietä aikaansa Rivieralla.  

Uusia jäseniä on kuitenkin aina liittynyt eronneita enemmän, noin satakunta vuodessa. 

Jäsenmäärän kasvusta on erityisesti kiittäminen aktiivista johtokunnan jäsentä Outi Väkipartaa, 

joka Rivieralla suomalaisia tavatessaan ei jätä koskaan käyttämättä hyväksi tilaisuutta kutsua heitä 

seuran jäseniksi.   

Kunnia seuramme monipuolisesta ja tasokkaasta toiminnasta kuuluu ennen muuta johtokunnalle 

ja puheenjohtajille. Viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena puheenjohtajina ovat toimineet Elisa 

Aspholm (2010–2014), Pentti Olkkonen (2016–2017) ja Riitta Kilpelä (2018- edelleen). 

Johtokunnassa jäseninä tai varajäseninä ovat vuosina 2010-2019 vaikuttaneet  Pirkko Heng, Irene 

Olkkonen, Eva Tiirikkala, Erkki Vihtonen, Atso Kaleva, Helena Vehkaoja-Mäkelä, Tuuli Lindberg,  

Leena Marttinen, Heikki Myllö, Marjo Leriche, Eero Saukkonen, Outi Väkiparta, Pia Bertling, Sari 
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Niinikoski,  Marimiina Pykälistö, Mira Rautiainen,  Elisa Valvisto, Heikki Melajärvi, Helena Liikanen-

Renger , Riitta Durchman,  Toni Ihander, Riitta Kilpelä, Pentti Olkkonen, Jeanne Ihander, Helena 

Pirhonen, Kaisa Karjalainen-Guzman sekä  Ilkka Laukkonen.  

Erityisen ansioituneita jäseniä on nimitetty seuran kunniajäseniksi.  Vuonna 2016 seuran 

vuosikokous nimitti kunniajäseneksi Erkki Vihtosen kiitoksena kotisivujen monivuotisesta ja 

ansiokkaasta hoitamisesta. Vuonna 2017 Elisa Asplundin monivuotinen ansiokas toiminta seuran 

puheenjohtajana palkittiin kunniajäsenyydellä. Kunniajäseniksi on nimitetty myös seuran sihteerin 

tehtäviä monet vuodet hoitaneet Pirkko Heng ja Marjo Leriche.  Lisäksi kaikki seuran entiset 

puheenjohtajat ovat kunniajäseniä. 

Merkittäviä yhteistyökumppaneita seuran toiminnassa ovat olleet Ranskan Seurakunta ja sen 

Nizzassa asuva pappi Marjo Kalliomäki. Kaisa Karjalainen-Guzmanin ja Marco Guzmanin ravintola 

Mi Casa Nizzan vanhassa kaupungissa on tarjonnut tilan monille pienimuotoisille tapaamisille 

kuten myös Antibesissa Sari Niinikosken ja Jarmo Paussun Nordic Temptations- taidegalleria ja 

kahvila.        

Seura pitää yhteyttä jäseniin paitsi erilaisissa kokoontumisissa myös www-sivujensa ja 

sähköpostiviestien välityksellä.  Vuodesta 2016 alkaen seurallamme on myös ollut oma jäsenistölle 

tarkoitettu facebook-ryhmä, jonka sivulta löytää tietoja seuran tapahtumista, jäsenten 

kertomuksia sekä myös kuvia seuran tapahtumista.  

 

20.3.2020 Tuula Kanerva 

 


