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YLEISTÄ	
	
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 yhdistyksen tarkoituksen laaja-alaisesti. 
Seuran kotisivut: www.rivieran-suomi-seura.org 
 
 
TOIMINTA	
	
Harrastuspiirit	
	
Seuran jäsenille tarjottiin mahdollisuus yhteisiin harrastuksiin golfin, petankin, patikoinnin, 
kirjallisuuspiirin ja joogan merkeissä. 
 
Petankkia pelattiin Antibesissä ja Nizzassa. Kyseiset kaupungit pelasivat ystävyysturnauksen 
sekä keväällä Nizzassa että syksyllä Antibes’ssä. Kesällä petankkipelejä järjestettiin 
sekä Helsingin Oulunkylässä että Tampereella ja Hämeenlinnassa. Seura otti osaa syksyllä 
järjestettyyn Pohjoismaiseen petankkikisaan, jonka Suomen joukkue voitti jo toisen kerran. 
 
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://rsgolf.blogspot.com/).		Syksyllä	järjestettiin	Suomi-Ruotsi	golfkilpailu,	jota	
tullaan	jatkamaan.			 
 
Patikointiretket kauniissa maisemissa ovat olleet suosittuja ja niitä on tehty mm. Pentti 
Olkkosen johdolla. 
 
Kirjallisuuspiiri kokoontui Antibesin seurojentalolla kuukausittain Ritva Heikkisen johdolla. 
 
Lisäksi monet aktiiviset jäsenet osallistuivat toimintaan auttamalla esim. jäsentilaisuuksien 
tarjoilujen järjestämisessä, ilmoittautumisten vastaanottamisessa jne. 
 
Kahvila-	ja	ravintolatapaamiset	
	
Sekä syys- että kevätkauden aloittivat lounaat, jotka nautittiin syyskuussa ja tammikuussa 
nizzalaisissa ravintoloissa. 
 
Vapaamuotoiset ja Nizzassa jopa viikoittaiset kahvilatapaamiset ovat edelleen olleet hyvin 
suosittuja seuran tapahtumia. Erityisesti Nizzan kahvila on koonnut yhteen suuren joukon 
tiistain iltapäiväkahville. Kahvilaan on kokoonnuttu myös Antibesissa ja Cannesissa, missä 
on kahviteltu kerran kuukaudessa. 
 
Muut	tapahtumat	



	
Seura järjesti vaihtelevia teema- ja kulttuuritilaisuuksia sekä retkiä kiinnostaviin kaupunkeihin 
ja kohteisiin. 
 
Vuoden aloitti Ritva Laurilan järjestämä talvisen sunnuntain laululounas, missä hänen 
johdollaan laulettiin tuttuja suomalaisia lauluja. 
 
Kirjailijavierailuja oli vuoden aikana kolme: maaliskuussa vieraana olivat Pirkko Koskenkylä ja 
Stefan Widomski. Koskenkylältä oli valmistunut trilogian kolmas osa ”Sodan ja rauhan 
melskeissä” ja Widomski kertoili kokemuksistaan Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa. 
Lokakuussa vieraanamme oli ravintola Astonin lounastilaisuudessa pääjohtaja Erkki Liikanen 
aiheenaan odotettavissa olevat talouden kehitysnäkymät ja samassa tilaisuudessa toimittaja-
kirjailija Helena Liikanen-Renger esitteli tuoreen teoksensa ”Maman finlandaise”. Myöhemmin 
marraskuussa Stefan Widomski kertoi laajemmin näkemyksistään suurvaltasuhteiden ja 
Venäjän kehittymisestä.  
 
Pääsiäisenä, pyhäinpäivänä ja jouluna pastori Marjo Kalliomäki järjesti jumalanpalveluksen tai 
messutilaisuuden. 
 
Kesäiseksi perinteeksi on muodostunut Ranskan kansallispäivänä 14.7. nautittu yhteinen 
lounas Helsingissä ravintola Salvessa. Kesällä myöskin miteltiin Muu Suomi – Helsinki 
petankkikisan paremmuudesta Hämeenlinnassa. 
 
Retkinä toteutettiin keväällä. maaliskuun lopulla. retki Camarguen maisemiin, käyden samalla 
myös Aigues Morten ja Arlesin kaupungeissa. Syyskausi aloitettiin tutustumalla Le Brocin kylän 
kotiseutupäivän viettoon yhdessä konsulimme Gerald Roux’n kanssa. Myöhemmin lokakuun 
lopulla tehtiin vielä retki Saint Tropezin braderien ja Chateau de Clarettesin viinin tuotantoon 
lähellä Les Arcs-sur-l’Argensin kylää.  
 
Aivan loppuvuoteen sijoittuivat kaksi vuoden suosituimpiin kuulunutta tilaisuutta: Ritva 
Laurilan johdolla 1. adventtina lauletut joululaulut ja Suomen itsenäisyyspäivän lounas, joka 
tällä kertaa nautittiin Cannesin Radisson Blue- hotellin näköalaravintola Le 360:ssa. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön merkeissä Norjan paikallinen yhdistys kutsui meidät mukaan heidän 
juhlavuotenaan Golf Juanin Cafe Bleussa järjestämään jazz- iltamaan samalla jäsenhinnalla 
kuin omat jäsenensä. Meiltä tähän mukavaan tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. 
 
Vuosikokous	
	
Vuosikokous pidettiin 26.2.2016 Antibesin Seurojentalolla. Kokoukseen osallistui 64 jäsentä. 
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
vuodelta 2015. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin Kari Mannola ja Erkki Karmila, varatilintarkastajiksi Kaija Arvela ja 
Timo Luokola. 
 
Vuosikokous nimitti Erkki Vihtosen seuran kunniajäseneksi kiitoksena kotisivujen 
monivuotisesta ja ansiokkaasta hoitamisesta. 
 
Vuosikokous valitsi Pentti Olkkosen seuran uudeksi puheenjohtajaksi. 
Vuosikokous valitsi johtokunnan, joka ensimmäisessä kokouksessaan järjestäytyi seuraavasti: 
Puheenjohtaja: Pentti Olkkonen 
Varapuheenjohtaja: Leena Marttinen 
Taloudenhoitaja: Atso Kaleva 
Jäsen- ja kokoussihteeri: Sari Niinikoski 
Kotisivut: Elisa Valvisto 
Jäsenasiat: Outi Väkiparta 



Harrastukset: Heikki Melajärvi 
 
Varajäsenet: Elisa Aspholm (phj:n tukitoimet), Marjo Leriche (ranskalaisyhteydet), Helena 
Liikanen-Renger (nuorisoasiat ja Facebook) 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. 
 
Jäsenistö																																		
	
Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 723 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä rekisteröitiin 
94 ja 52 jäsentä puolestaan erosi seurasta. Maksamattomina poistettiin 24. Jäsenistä on 
pariskuntia 299 ja yksittäisjäseniä 125. Jäsenmäärän kehitys viitenä viime vuotena: 
 
2012: 584 
2013: 603 
2014: 668 
2015: 702 
2016: 723 
 
Talous	
	
Seuran taloudellinen tilanne oli toimintavuoden aikana hyvä ja se perustui lähes 
kokonaisuudessaan jäsenmaksuihin. Taloutta tuki sponsorina Axa, ja Chateau Montfaucon 
osallistui kansainvälisen petanque-kisan palkintokustannuksiin. Nordea jätti ilmoittamatta 
sponsorikustannuksen maksamatta.  
 
Tuloja saatiin myös kotisivujen ilmoituksista. 
 
Tiedotus	
	
Vuoden suurin toiminnallinen ponnistus oli uusien kotisivujen suunnittelu, valmistelu, 
koekäyttö ja varsinaiseen käyttöön. Sen työn suorittivat vaivojaan säästämättä yhteisin 
ponnistuksin Elisa Valvisto, Sari Niinikoski ja Helena Liikanen-Renger. Samanaikaisesti avattiin 
seuralle myös Facebook-ryhmä. Uudet sivut otettiin käyttöön syyskuun aikana ja lopputulos on 
mielestämme erinomainen ja suuri kiitos työryhmälle. 
Nämä kotisivut ovat seuran tärkein tiedotus- ja palvelukanava (http://rivieran-suomi-
seura.org), joita hoitaa pääosin Elisa Valvisto. Ne ovat erinomainen apu Rivieralle muuttoa 
suunnitteleville ja nykyisille jäsenille. Jäsenistölle tärkein seurattava sivu on uusi 
tapahtumakalenteri, jota päivitetään jatkuvasti. Perusosa sivustosta kertoo seuran 
toiminnasta, julkaisee ilmoituksia ja välittää hyödyllistä tietoa. Sivuilla kerrotaan myös 
Rivieralla elämisestä ja asumisesta, säätilasta kauppapaikkoihin sekä ajankohtaisista asioista 
keskeisiin palveluihin. 
 
Uusituilla kotisivuillamme on niiden käyttöönoton jälkeen vieraillut kuluneiden 3 kk:n aikana 
vierailtu keskimäärin päivittäin n. 700 kertaa ja latauksia suoritettu n. 2700/pv. Tätä 
kirjoitettaessa uusilla sivuilla on ollut yksittäisiä käyntejä yhteensä 101 046 ja sivulatauksia on 
tehty yhteensä 345 555. 
 
Entisten kotisivujen kävijämäärät olivat edeltäneiden kolmen vuoden ajalta: 
2013: 72.000 
2014: 62.000 
2015: 52.000 
 
Varsinaisissa jäsentiedotteissa, joita on vuoden mittaan lähetetty kuusi kappaletta, on 
informoitu tapahtumista, tilaisuuksista ja retkistä, joita seura on järjestänyt. Lisäksi on 
tiedotettu ajankohtaisista kaikkia kiinnostavista asioista ja myös annettu jäsenille tietoa 
Suomen Suomi-seuran järjestämistä infopäivistä. Tiedotteet on tänä vuonna toimitettu 
jäsenkunnalle tietokonelinkkinä ja päivitetty lisäksi seuran kotisivuille. 



 
 
 
 
Tilaisuuksien	ja	tapahtumien	osallistujamäärät	
	
26.1    Kevätkauden aloituslounas Nizzassa  30 henkilöä 
16.2    Nizzan kuukausilounas Barracuda  27 henkilöä 
18.2    Kävely Siagnen laaksossa   20 henkilöä 
26.2    Vuosikokous    64 henkilöä 
  6.3    Kävely Cap d’Antibes niemen ympäri  20 henkilöä 
13.3.   Ritva Laurilan laululounas    63 henkilöä 
21.3    Kirjailijat P. Koskenkylä ja S. Widomski seuraintalolla 60 henkilöä                 
22-23.3 Retki Camarguen alueelle    40 henkilöä 
  2.4    Golfin mestaruuskisa 1.osakilpailu  25 henkilöä 
  3.4    Petankkikisa Nizza – Antibes   60 henkilöä 
  7.4    Golfin mestaruuskisa 2.osakilpailu  25 henkilöä 
  3.5    Vierailu Eileen Grayn huvilalla E1027   10 henkilöä 
14.7    Ranskan kansallispäivän lounas Salvessa  42 henkilöä 
12.8    Petankkikisa Helsinki-Muu Suomi Hämeenlinnassa 52 henkilöä 
18.9    Kävely Le Brocissa EU:n kotiseutupäivänä    9 henkilöä 
24.9    Syyskauden aloituslounas Nizzassa  34 henkilöä 
 7.10   Pohjoismainen petankkikisa Mandelieussa  12 pelaajaa                    
22.10  Erkki Liikanen lounastilaisuus Astonissa   69 henkilöä 
29.10  Retki St. Tropeziin ja Chateau Clairettes   41 henkilöä 
  5.10  Petankkikisa Antibes – Nizza   48 henkilöä 
17.11  Beaujolais Nouveau –maistiaiset  20 henkilöä 
24.11  Kirjailija Stefan Widomski seuraintalolla  60 henkilöä 
29.11  Kauneimmat joululaulut   >130 henkilöä 
  6.12  Itsenäisyyspäivän lounas Radisson Le 360  69 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 

	


