JÄSENTIEDOTE 8.6.2022/1

www.rivieran-suomi-seura.org

TOTEUTUNEET TAPAHTUMATi:
Vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin Antibesissa perjantaina 25.2.
Ritva Laurilan laululounas
Ritva Laurilan järjestämä laululounas pidettiin sunnuntaina 6.3. Nizzassa.
Kävely Villefranchessa
Pentti Olkkosen opastuksella tutustuttiin Villefranchen hienoon kaupunkiin
tiistaina 15.3.
Nuorten ja lasten tapahtumat
Lauantaina 19.3. pidettäväksi suunniteltu nuorten tapahtuma Antibesissa
jouduttiin valitettavasti peruuttamaan koronatapauksen johdosta. Lasten
tapahtuma samana päivänä Nizzassa järjestettiin suunnitellusti.
Kylävierailu Le Brociin
Perinteinen kylävierailu Le Brocin viehättävään kylään tehtiin lauantaina
26.3.
Petankkiturnaus
Nizzan ja Antibesin välinen petankkiturnaus pelattiin Nizzassa perjantaina
1.4.
Golfin mestaruuskilpailut
Rivieragolfin mestaruus ratkaistiin kaksipäiväisessä kilpailussa 14.4.
Grande Bastidin kentällä ja 19.4. Mandelieun Old Course kentällä.
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Vappuaaton piknik
Vappuaattona lauantaina 30.4. nautittiin piknik Jardin des Arenes de
Cimiez:ssa Nizzassa.
Lasse Lehtisen vierailu
Lasse Lehtinen kertoi uudesta, Heikki Ritavuoresta kertovasta kirjastaan
Mi Casassa Nizzassa torstaina 5.5.
KESÄN TAPAHTUMAT:
Ranskan kansallispäivän lounas
Ravintola Salvessa (Hietalahdenranta 5 C, Helsinki) nautitaan perinteitä
noudattaen juhlalounasta torstaina 14.7. klo 14.30. Ravintolaan mahtuu
yli 40 henkilöä, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista etukäteen.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 7.7. Terttu Varheelle joko puh.
+358 50 353 0072 tai sähköpostilla kimmo.varhee@netlife.fi. Mikäli olet
ilmoittautunut, mutta et voi tulla, peru tulosi, jotta vapautat paikkasi toiselle seuran jäsenelle.
Hämeenlinnan Elopetankki
Perinteinen Elopetankki (Stadi vs. Muu maalilma) pelataan taas parin
vuoden tauon jälkeen perjantaina 5.8. Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa. Leikkimieliseen turnaukseen kokoontuvat Rivieran ja petankin ystävät
pitämään hauskaa yhdessä. Osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä
vaan kaikki ovat tervetulleita.
Ilmoittautumiset perjantaihin 29.7. klo 12.00 mennessä puhelimitse:
Stadi: Eero Saukkonen 0400 466 779, Outi Väkiparta 0503659 614
Pirkanmaa: Timo Luokola 040 7530501 ja Muu Maailma: Esko Laitila
044 2833450.
Paikalle Kaupunginpuistoon (Tampereentie 100, 13600 Hämeenlinna) on
hyvä saapua klo 10.30 mennessä, jotta pelit voidaan aloittaa klo 11.00.
Omilla autoilla saapuville on pysäköintialue Kaupunginpuiston sisäisen
tien varrella juuri ennen tapahtuma-aukiota.
Mikäli joku haluaa majoittua Hämeenlinnaan, on hotelli Scandic (p. 034108 1632) keskustassa ja Vaakuna (p. 020-1234 636) rautatieaseman
lähellä.
Kyseisenä viikonloppuna on mm. musiikkifestivaali Linnanpuistossa ja
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Ismo Leikolan esitys ”ei mitään vakavaa” Kaupunginpuiston kesäteatterissa heti meidän pelien jälkeen klo 19.00.
LOUNAS nautitaan pelien jälkeen Kaupunginpuiston ravintolakatoksessa.
Tarjolla kesäinen buffet sekä kahvia ja virvokkeita. Kannustusjoukot voivat
myös nauttia lounaasta, mikäli ovat ilmoittautuneet ja maksaneet turnausmaksun.
TURNAUSMAKSU on 30 euroa ja maksetaan mielellään tasarahalla nimilappua noudettaessa. Maksu sisältää ruoka- ja juomatarjoilut sekä palkinnot ja elävän musiikin.
TURNAUKSEN PERUUTTAMINEN mahdollisen huonon sään johdosta tapahtuu puhelimitse keskiviikkona 3.8. aamupäivän kuluessa.
Kaupunginpuiston ravintolakatoksen wc-tilat ovat käytössämme koko tapahtuman ajan. Meidän tulee poistua paikalta klo 16 mennessä kesäteatterin näytöksen alkaessa. Pelin analysointia voimme jatkaa esim. perinteiseksi tulleella Rantakasinolla.
Järjestelytoimikunta toivottaa kaikki tervetulleeksi!
Petankki
Petankkia pelataan Helsingissä Oulunkylässä keskiviikkoisin klo 11. Tampereella pelataan myös keskiviikkoisin, kentän ja tarkemman kellonajan saa
soittamalla Timo Luokolalle +358 40 753 0501.
Golf
Golfia pelataan torstaisin vaihdellen eri kentillä Suomessa. Tarkempi
ohjelma selviää linkistä http://rssgolf.nimenhuuto.com.

SEURAN 20-VUOTISJUHLA
Pandemian vuoksi aiemmin peruttu yhdistyksemme 20-vuotisjuhla
tullaan järjestämään ohjelmallisena lounastilaisuutena lauantaina 12.11.
Le Saint Paul ravintolassa Nizzassa. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta
ym. tulee myöhemmin, mutta päivämäärä kannattaa merkitä jo nyt.

Päivitämme jatkuvasti Seuran kotisivuille www.rivieran-suomi-seura.org
sekä Facebookiin tietoja tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.
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Kotisivujen tapahtumakalenterissa olevia tiedotuksia kannattaa lukea
säännöllisesti. Merkitsethän tarvitsemasi/haluamasi päivämäärät itsellesi
muistiin, SVP.
Kaikenlaiset ehdotukset ja ideat seuran toimintaan liittyen ovat lämpimästi
tervetulleita. Niitä voi esittää seuran tilaisuuksissa tai suoraan johtokunnan jäsenille.

Toivotamme jäsenillemme hyvää kesää!
Rivieran Suomi-seuran johtokunta

i
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