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RIVIERAN SUOMI – SEURA 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 
 
 

I SEURATOIMINTA 
 
 

1. Yleisesti 

 

Rivieran Suomi –seura jatkaa jo vakiintuneet muotonsa löytänyttä 

toimintaansa, jonka tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolisesti 
aktivoivaa sisältöä.  

 

 

2. Tiedotustoiminta 

 
Seuran uudet kotisivut ja niillä erityisesti jatkuvasti ylläpidettävä 
tapahtumakalenteri muodostavat jäsenille nopeimman ja helpoimman 
tavan seurata ja osallistua seuran järjestämiin tapahtumiin. 

Jäsentiedotteita julkaisemme vuosittain 6 – 8 kappaletta ja niitä 
täydennämme tarpeen vaatiessa sähköpostitse lähetettävillä pikaviesteillä. 

Kaikki tiedotteet ovat luettavissa myös seuran kotisivuilla. 
 
Kotisivujemme www.rivieran-suomi-seura.org lisäksi olemme avanneet 

myös vain jäsenille tarkoitetun Facebook -ryhmän, joka on nopeasti 
kasvattanut osallistujiaan ja suosiotaan. 

    
Jäsenten omat kommentit ovat hyvin tervetulleita. Lisäksi valokuvat, 
blogit ja kirjoitelmat ovat oiva lisä tiedon täydentäjänä. 

 
Kotisivuiltamme löytyy myös tietopaketti Rivieralla elämisestä ja 

asumisesta sekä suosittu palsta vuokrattavista ja myytävistä asunnoista. 
Sivuston tietopaketit pidetään ajan tasalla. 
 

 
3. Talous 

 
Seuran budjetti rakentuu pääasiallisesti jäsenmaksuihin. Viime vuonna 

saimme kaksi uutta sponsoria, joiden toivomme jatkavan tukemistamme 
myös jatkossa. 
 

Huolimatta kustannustason noususta, monipuolisesta ohjelmatarjonnasta 
sekä lukuisista ilmaistilaisuuksista jäsenille, suosittelemme jäsenmaksun 

pidettäväksi ennallaan eli 30 euroa yksittäisjäseneltä ja 50 euroa 
perhekunnalta.  

http://www.rivieran-suomi-seura.org/
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Talousasioitahoitavien työmäärän helpottamiseksi yhä useamman jäsenen 

toivotaan käyttävän maksuissaan verkkopankkia. Lisäksi jäsenten tulisi 
ehdottoman täsmällisesti noudattaa annettuja ilmoittautumis- ja 

maksuaikoja osallistuakseen seuran järjestämiin tapahtumiin. 
 
 

4. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 

 
Jatkamme emoseuramme Suomi-seuran ry:n jäsenenä. Jatkamme myös 
yhteistyötä Rivieralla toimivan suomalaisen Evl-seurakunnan kanssa.  

Kehitämme yhteistyötä muiden Pohjoismaiden lähiseurojen kanssa, joista 
yksi esimerkki on syksyisin järjestettävä pohjoismainen petankkikisa. 

Etsimme myös mahdollisuuksia muihin yhteistilaisuuksiin.  

 

 

 

II VARSINAINEN ELI JÄSENTOIMINTA 
 

 

1. Kuukausi- ja muut vakiotapaamiset 

 
Säännölliset kuukausitapaamiset alueemme suurimmissa kaupungeissa – 

Nizza, Antibes, Cannes – ovat suosittuja ja niitä jatkamme tuttuun tapaan 
lounaiden ja kahvilatapaamisten merkeissä. 

 
Vakioharrastusten pariin kokoonnutaan jatkossakin säännöllisesti. Vuosien 
kuluessa suuren suosion saavuttanutta petankkia pelataan niin Antibesissa 

kuin Nizzassa. Myös golf, jooga ja kirjallisuuspiiri jatkuvat. Lisäksi 
järjestämme kävely- ja patikkaretkiä. Uusina aktiviteetteina kokeillaan 

myös parhaillaan käsityöpiiriä, keilailua ja puistokuntopiiriä Nizzassa  

 

Seuran harrastustoiminta jatkuu myös kesällä Suomessa golfin ja petankin 
merkeissä. Lisäksi Ranskan kansallispäivänä nautitaan yhteinen lounas. 

 
 

2. Teematilaisuudet keväällä 
 
Järjestämme mielenkiintoisia teematilaisuuksia. Seuraavat tilaisuudet ovat 

jo suunniteltuja ja osin toteutettuna vuodelle 2018: 
 

- Retki Saint Jeannet viinitilalle ja Le Brociin, tutustumaan kylään ja 
erityisesti suomalaisen Anneli Palsan vuonna 1986 maalaamaan Saint 
Antoine kappeliin 

 
- DNA-tutkija Helena Rannan vierailu Seuraintalolla helmikuussa 

 
- Kirjailijavierailut Seuraintalolla Minna Lindgren maaliskuussa ja  

Outi Pakkanen huhtikuussa. 

 
- Suuren suomalaisen tangokuninkaan Eino Grönin vierailu Nizzassa 

maaliskuussa 
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- Ritva Laurilan perinteinen laululounas maaliskuussa  
 

- Retki Montfauconin viinitilalle ja Marseillen kaupunkiin huhtikuussa 
 

- Petankkikisat Nizza-Antibes maaliskuussa, Antibes-Nizza marraskuussa ja 

osallistuminen Pohjoismaiden kisaan lokakuun toisena lauantaina. 
 

 
3. Teematilaisuudet syksyllä  

  

Jatkamme syksyllä seuran jäseniä kiinnostavien esitelmätilaisuuksien, 
retkien ja perinteisten loppuvuoden tapahtumien järjestämistä. 

 
 

4. Kulttuuritilaisuudet 
 

Tiedotteissa esittelemme mahdollisuuksien mukaan taidetapahtumia, 

joihin jäsenet voivat omatoimisesti hakeutua 
 

 
 
 

 

 

 
Kaikenlaiset ehdotukset ja ideat ovat lämpimästi tervetulleita. 

Niitä voi esittää seuran tilaisuuksissa tai suoraan johtokunnan 
jäsenille. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 

 


