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RIVIERAN SUOMI-SEURA 

 
 

 
 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017  
 

Rivieran Suomi-seura on Rivieran alueella toimiva Antibesin kaupunkiin rekisteröity 

yhdistys. Yhdistystoiminnan keskus on Antibesin Seurojentalo, Maison des 

Associations (Association Finlandaise de la Côte d´Azur, 288, Chemin Saint Claude, 

06600 Antibes). 

 

Tavoitteena on toimia Rivieralla asuvien suomalaisten yhdyssiteenä, järjestää jäsenille 

erilaisia tilaisuuksia, tukea harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä jakaa käyttötietoa 

elämästä seudulla. 

 

Yhdistyksen toiminta oli varsin monipuolista ja kattoi tarkoituksensa laaja-alaisesti. 

Seuran kotisivut: www.rivieran-suomi-seura.org 

 

 

JÄSENTOIMINTA 
 

Kuukausi- ja muut vakiotapaamiset 
 

Harrastustoiminta 
 

Seuran jäsenille tarjottiin mahdollisuus yhteisiin harrastuksiin golfin, petankin, 

patikoinnin, kirjallisuuspiirin, joogan, keilailun ja puistojumpan merkeissä. 

  

Petankkia pelattiin Antibesissa ja Nizzassa. Kyseiset kaupungit pelasivat 

ystävyysturnauksen sekä keväällä Nizzassa että syksyllä Antibesissa. Kesällä 

petankkipelejä järjestettiin sekä Helsingin Oulunkylässä että Tampereella ja lisäksi 

elokuussa Hämeenlinnassa. Seura toimi järjestäjänä ja otti osaa syksyllä 

Pohjoismaiden petankkikisaan Mandelieussa. Suomen joukkue sijoittui tällä kertaa 

Tanskan ja Ruotsin jälkeen kolmanneksi puolen pisteen erolla voittajaan. 

 

Golfin harrastajia on seudulla paljon. Näin ollen pelejä on pyritty sääolosuhteista 

riippuen järjestämään joka viikko. Golfin tapahtumista tiedotetaan blogissa, joka 

löytyy seuran kotisivuilta (linkki: http://rs-golf.blogspot.com/).   
 

Patikointiretket kauniissa maisemissa ovat olleet suosittuja ja niitä tehtiin 

kevätkaudella mm. Pentti Olkkosen johdolla. 

 

Kirjallisuuspiiri kokoontui Antibesin seurojentalolla kuukausittain Ritva Heikkisen 

johdolla. 

 

Kerran kuukaudessa oli Antibesin Nordic Temptations-kaupan kahvilassa tarjolla 

tietokonetukea Jari ja Elisa Valviston sekä Jouni Elomaan opastuksella. 

 

Lisäksi monet aktiiviset jäsenet osallistuivat toimintaamme, auttamalla mm. 

jäsentilaisuuksien tarjoilujen järjestämisessä, ilmoittautumisten vastaanottamisessa. 

 

 

http://www.rivieran-suomi-seura.org/
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Kahvila- ja ravintolatapaamiset 

 
Sekä syys- että kevätkauden aloittivat lounaat, jotka nautittiin syyskuussa ja 

tammikuussa nizzalaisissa ravintoloissa. Myös muita lounastilaisuuksia on järjestetty. 

 

Vapaamuotoiset ja Nizzassa viikoittaiset kahvilatapaamiset ovat edelleen olleet hyvin 

suosittuja. Erityisesti Nizzan kahvila on koonnut yhteen suuren joukon tiistain  

iltapäiväkahville. Kahvilaan on petankkipelien jälkeen kokoonnuttu Antibesissa ja 

Cannesissa on kahviteltu kerran kuukaudessa. 

 

 

Teematilaisuudet 
 

Vuosi oli Suomen itsenäisyyden 100-vuoden juhlavuosi, joka näkyi osittain koko 

vuoden teemoina tapahtumissa. Niiden suunnitteluun ja valmisteluun johtokunta 

muodosti työryhmän Elisa Valvisto, Sari Niinikoski ja Heikki Melajärvi, tehtävänään 

erityisesti syyskauden ja Itsenäisyyspäivän tapahtumat.  

 

Seurojentalolla Antibesissa järjestimme kaikkiaan 7 jäsentilaisuutta, joissa esiintyi 

vierailijoinamme keväällä kirjailijat Maarit Tyrkkö maaliskuussa ja Raija Oranen 

huhtikuussa. Syyskauden vierailijat olivat Start-up yrityksen strategia-

mahdollisuuksista kertonut Vuoden yrittäjä Timur Kärki, Välimeren poliittisesta 

historiasta valaissut prof. Rinna Kullaa, uuden kirjansa esitellyt tohtori Kari Nars, 

kirjailija Katja Kettu sekä dosentti Jukka Palo, joka kertoi meille mielenkiintoisesti 

DNA-tutkimuksen antamista tuloksista suomalaisten alkuperään. 

 

Suomi100- ohjelmaan liittyen, ja omaa 20-vuotistaipalettaan juhlistaen, järjesti 

Ranskan suomalainen evl. seurakunta ja pastori Marjo Kalliomäki Nizzassa huhtikuun 

alussa juhlatilaisuuden, jossa seuramme ei ollut suoraan osallisena, mutta huomattava 

määrä jäseniämme osallistui tähän tilaisuuteen tai siihen liittyviin ohjelmiin. 

 

Kevään alkuun kuului tietysti Ritva Laurilan järjestämä talvisen sunnuntain 

laululounas, missä hänen johdollaan laulettiin tuttuja suomalaisia lauluja ja hyvänä                                                                                                 

säestäjänä toimi Heimo Mäkinen. Lounaalle keräännyttiin myös kuuntelemaan Pirkko 

Saikkosen esittelyä gastronomian nimistön salaisuuksiin.  

 

Kesäiseksi perinteeksi on muodostunut Ranskan kansallispäivänä 14.7. nautittu 

yhteinen lounas Helsingissä ravintola Salvessa. Kesällä myöskin miteltiin Muu Suomi – 

Helsinki petankkikisan paremmuudesta Elopetankissa Hämeenlinnassa. Sen 

järjestelyistä vastasivat Heikki Myllö ja Jouko Kontkanen. 

 

Syksyn alkajaisiksi Suomen Ulkoministeriö oli Suomi100 juhlallisuuksiin liittyen, 

yhdessä kunniakonsulimme Gerald Roux’n kanssa järjestämässä näyttelyä ”Suomen 

tie itsenäisyyteen Ranskan näkökulmasta”. Osallistuimme aktiivisesti sen 

järjestämiseen syyskuun lopulla Nizzan vanhan Gare du Sud-asemarakennuksen 

tiloissa. Myöhemmin samat paneelit olivat meillä esillä Seuraintalon tilaisuuksissa.  

 

100. Itsenäisyyspäivän lounastilaisuus hotelli-ravintola Le Negrescossa muodosti 

tietysti seuran vuotuisen päätapahtuman, jonka järjestelyistä vastasi pääosiltaan Elisa 

Valvisto. Hän selvisi tehtävästään erinomaisesti. Tapahtumaan saapui lähes 

maksimimäärä 150 osanottajaa. He saivat aluksi nauttia kuohujuoman hotellin 

pääaulassa ja sitten erinomaisen lounaan Massena-salissa. Sen yhteydessä 

kuuntelimme jousitrion ja lauluduon esityksiä, konsuli Roux’n ja dosentti Mikko 

Malkavaaran juhlapuheet. Katselimme tietenkin Tasavallan presidentin 

Itsenäisyyspäivän tervehdyksen ulkosuomalaisille ja lauloimme yhdessä Maamme-

laulun.   
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Loppuvuoden toinen suosikkiohjelma on jo vuosia ollut 1. adventtina lauletut 

joululaulut. Ne laulettiin tänäkin vuonna Ritva Laurilan johdolla maksimiväkimäärän 

(140+) innokkaasti osallistuessa, Ranskan evl-seurakunnan tarjoamassa paikassa  

Centre Culturel de la Providencessa. Lopuksi nautimme tavan mukaisesti Pirkon ja 

Evan valmistamat glögit. 

 

 

Retket 
 

- Tammikuussa toteutettiin vierailu Le Brocin kylään Saint Antoinen juhlapäivänä ja 

osallistuttiin Brissauda-juhlaan.  

- Keväällä, maaliskuun lopulla tehtiin retki Seborgan ruhtinaskuntaan Italian 

puolelle.  

- Lokakuussa retki suuntautui Italiaan Astin kaupunkiin, josta käsin vierailimme 

ensin Torinon Palazzo Realessa, joka oli Savoijin herttuan, Sardinian kuninkaan ja 

myöhemmin Italian kuninkaan palatsina. Seuraavaksi vierailimme Sukuloiden 

viinitilalla ja Alban aasipaliossa ja lopuksi Astin seinätekstiilikutomossa. 

Oppaanamme toimi Italian Suomi-seuran jäsen Maritta Makkonen. 

 

 

Vuosikokous 

 
Vuosikokous pidettiin 24.2.2017 Antibesin Seurojentalolla ja siihen osallistui 48 

jäsentä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunnalle 

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016. Myös vuoden 2017 

toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. 

Tilintarkastajiksi valittiin Kari Mannola ja Erkki Karmila, varatilintarkastajiksi  

Kaija Arvela ja Timo Luokola. 

 

Vuosikokous nimitti Elisa Asplundin seuran kunniajäseneksi kiitoksena monivuotisesta 

ja ansiokkaasta toiminnasta seuran puheenjohtajana. 

 

Vuosikokous valitsi Pentti Olkkosen seuran puheenjohtajaksi sekä johtokunnan, joka 

ensimmäisessä kokouksessaan järjestäytyi seuraavasti: 

Puheenjohtaja: Pentti Olkkonen 

Varapuheenjohtaja ja jäsenasiat: Outi Väkiparta  

Taloudenhoitaja: Atso Kaleva 

Jäsen- ja kokoussihteeri: Sari Niinikoski  

Kotisivut ja tiedotus: Elisa Valvisto 

Harrastukset: Heikki Melajärvi 

Varajäsenet: Marjo Leriche (ranskalaisyhteydet), Tony Ihander ja Riitta Kilpelä 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. 

 

 
Jäsenistö                                  

 
Vuoden 2017 lopussa jäsenmäärä oli 750 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä 

rekisteröitiin (97) ja (29) jäsentä puolestaan erosi seurasta. Maksamattomina 

poistettiin (41). Jäsenistä on pariskuntia (302) ja yksittäisjäseniä (146). Jäsenmäärän 

kehitys viitenä viime vuotena:  

 

2013: 603 

2014: 668 

2015: 702 

2016: 723 

2017: 750 
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Talous 

 
Seuran taloudellinen tilanne oli toimintavuoden aikana hyvä ja se perustui lähes 

kokonaisuudessaan jäsenmaksuihin. Taloutta tukivat sponsoreina  

AXA vakuutukset, Cabinet Annick et Richard DRIUSSI, Cannes;  

Hôtel Malmaison, Nizza; GAN vakuutukset, Gabinet LATY Antibes. 

 

Chateau Montfaucon ja Aurator Oy osallistuivat kansainvälisen petanque-kisan 

palkintokustannuksiin.   

 

Tuloja saatiin myös kotisivujen ilmoituksista. 

 

 
Tiedotus 

 
Vuoden kuluessa ovat edellisenä vuonna luodut kotisivumme osoittautuneet hyvin 

toimiviksi. Niiden kehittäminen ja päivittäminen on jatkuvaa tekemistä. Seuran 

Facebook–ryhmässä on nykyään 175 jäsentä. 

 

Kotisivut ovat seuran tärkein tiedotus- ja palvelukanava (http://rivieran-suomi-

seura.org), jota on hoitanut pääosin Elisa Valvisto. Ne ovat erinomainen apu seuran 

jäsenille ja Rivieralle muuttoa suunnitteleville. Jäsenistölle tärkein seurattava sivu on 

uusi kotisivujen tapahtumakalenteri, jota päivitetään jatkuvasti. 

 

Seuran nettisivujen kävijäseurannan mukaan erityisessä suosiossa ovat Ilmoitustaulun 

Vuokrata halutaan- ja Vuokralle tarjotaan-sivustot. Ahkerasti käydään myös 

katsomassa mm. jäsentiedotteita, tapahtumakalenteria, harrastussivuja sekä Rivieran 

tietopakettia. 

 

Varsinaisia jäsentiedotteita on vuoden mittaan lähetetty seitsemän kappaletta, lisäksi 

on lähetetty kaksi pikatiedotetta. Tiedotteissa on informoitu tapahtumista, 

tilaisuuksista ja retkistä, joita seura on järjestänyt tai muista ajankohtaisista 

jäsenistöä kiinnostavista tapahtumista sekä annettu jäsenille tietoa Suomen Suomi-

seuran järjestämistä infopäivistä. Tiedotteet on tänä vuonna toimitettu jäsenkunnalle 

tietokonelinkkinä seuran kotisivuilta, jonne ne on talletettu. 

 

 

 
31.1    Kevätkauden aloituslounas Nizzassa                   30 henkilöä 

  9.2    Kävely Rocquebrune Cap Martin niemellä  10 henkilöä 

21.2    Pirkko Saikkosen gastronomiaesittely ja lounas Nizzassa 50 henkilöä 

24.2    Vuosikokous    48 henkilöä 

  3.3    Toimittaja Maarit Tyrkkö Seuraintalolla  40 henkilöä 

12.3.   Ritva Laurilan laululounas    63 henkilöä 

23.3    Retki Seborgaan ja Italiaan    43 henkilöä            

31.3    Petankkikisa Nizza – Antibes   50 henkilöä 

  7.4    Kirjailija Raija Oranen Seuraintalolla  40 henkilöä 

 10.4   Kävely Braque-joen laaksossa Valbonnessa  12 henkilöä  

 22.4   Seuran taideharrastajien järjestämä näyttely                        runsas väkim. 

 14.7   Ranskan kansallispäivän lounas Salvessa  50 henkilöä 

 11.8   Elopetankkikisa Helsinki-Muu Suomi Hämeenlinnassa 50 henkilöä 

 19.9   Pro Finlandia näyttelyn avajaiset Gare du Sud                    40 henkilöä 

 26.9   Syyskauden aloituslounas Nizzassa                     34 henkilöä 

 29.9   Johtaja Timur Kärki Seuraintalolla                                      >30 henkilöä 

 30.9-2.10 Retki Italiaan Torino-Asti-Alba                                        19 henkilöä 

11.10  Petankkikisa Antibes – Nizza   48 henkilöä 

13.10  Aurator sijoituslounastilaisuus Astonissa   50 henkilöä 
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14.10  Pohjoismainen petankkikisa Mandelieussa  12 pelaajaa                     

27.10  Historioitsija Rinna Kullaa Seuraintalolla                                40 henkilöä 

  3.11  Kirjailija Kari Nars Seuraintalolla                                         >50 henkilöä 

10.11  Kirjailija Katja Kettu Seuraintalolla                                      >40 henkilöä  

16.11  Beaujolais Nouveau –maistiaiset Nizzassa   40 henkilöä 

17.11 DNA-tutkija Jukka Palo Seuraintalolla                                     60 henkilöä 

              3.12  Kauneimmat joululaulut                 >130 henkilöä 

  6.12  Suomi100-Itsenäisyyspäivän lounas Le Negresco                 147 henkilöä 

 

Pääsiäiskirkko, pyhäinpäivän messu ja joulukirkko                20-30 henkilöä 

 

Vakiotapahtumat: 

 

Nizzan viikoittaiset kahvilatapaamiset    20-40 henkilöä 

Antibesin kahvilatapaamiset                                           4-8 henkilöä 

Cannesin kuukausittaiset kahvilatapaamiset                                      5-10 henkilöä 

Petankkipelit Nizzassa     20-30 henkilöä 

Petankkipelit Antibesissa                                           15-25 henkilöä  

Golfin viikottaiset pelit     20-30 henkilöä 

Jooga Nizzassa ja Grassessa                                                              3-6 henkilöä 

Kirjallisuuspiiri                         5-10 henkilöä 

Vertaistukea tietokoneen käyttöön Antibes:ssa                                    3-6 henkilöä 

 

 

  


