RIVIERAN-SUOMI-SEURA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

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 ja 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 loppusyksystä Antibes’ssä. Kesällä petankkipelejä järjestettiin
sekä Helsingin Oulunkylässä että Tampereella ja Hämeenlinnassa. Seura otti osaa syksyllä
järjestettyyn Pohjoismaiseen petankkikisaan, jonka Suomen joukkue voitti.
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 Pentti Olkkonen
johdolla.
Kirjallisuuspiiri kokoontui Antibesin seurojentalolla kuukausittain Ritva Heikkisen johdolla.
Joogaa harrastettiin Nizzassa, jossa vetäjänä toimi Nina Tenkku ja Grassessa joogattiin Heli
Miettusen johdolla.
Lisäksi monet aktiiviset jäsenet osallistuivat toimintaan auttamalla esim. jäsentilaisuuksien
tarjoilujen järjestämisessä, ilmoittautumisten vastaanottamisessa jne.

Kahvila- ja ravintolatapaamiset
Sekä syys- että talvikauden aloittivat lounaat, jotka nautittiin syyskuussa ja tammikuussa
nizzalaisissa ravintoloissa.
Vapaamuotoiset viikoittaiset kahvilatapaamiset Nizzassa ja Antibes’ssa ovat edelleen olleet
hyvin suosittuja seuran tapahtumia. Erityisesti Nizzan kahvila on koonnut yhteen suuren
joukon tiistain iltapäiväkahville. Kahvilaan on kokoonnuttu myös 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 oli Tuula Karjalainen, joka
kertoi kirjoittamastaan Tove Janssonin elämänkerrasta sekä Muumeista ja toukokuussa seuran
vieraana oli Tarmo Kunnas, jonka esityksen aiheena oli ”Fasismin lumous ja Euroopan
älymystö 1921-1945”. Syksyllä vieraaksi saapui Kari Hotakainen, joka kertoi työstään
kirjailijana sekä kirjoistaan.
Seuran 15-vuotisjuhlaa vietettiin huhtikuussa ravintola Astonissa, jossa ruokailun lomassa
kuultiin juhlapakinan pitänyttä Lasse Lehtistä sekä entisen tangokuningatar Kaija Pohjolan
esittämää musiikkia.
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.
Syyskausi aloitettiin kuuntelemalla tohtori Björn Wahlroosin mielenkiintoista esitystä aiheesta
”Ajankohtainen talous”. Syksyllä tehtiin retki Verdonin huikaisevan kauniisiin ja jylhiin
maisemiin sekä vierailtiin Moustiers St Marien kylässä. Oppaana toimi Helena Wallenius.
Evli Pankki ja Aurator Varainhoito järjestivät sijoituslounaan, jonka yhteydessä Juha Vehmanen
piti erinomaisen esityksen perintöverotuksesta.
Aivan loppuvuoteen sijoittuivat kaksi vuoden suosituimpiin kuulunutta tilaisuutta: Ritva
Laurilan johdolla 1. adventtina lauletut joululaulut ja Suomen itsenäisyyspäivän lounas, joka
tällä kertaa nautittiin ravintola L’Ane Rougessa.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 20.2.2015 Antibesin Seurojentalolla. Kokoukseen osallistui 51 jäsentä.
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
vuodelta 2014. Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tilintarkastajiksi valittiin Kari Mannola ja Erkki Karmila, varatilintarkastajiksi Kaija Arvela ja
Timo Luokola.
Vuosikokous nimitti Pirkko Hengin seuran kunniajäseneksi kiitoksena jäsensihteerin tehtävien
ansiokkaasta hoitamisesta 15 vuoden ajan.
Vuosikokous valitsi Elisa Aspholmin jatkamaan seuran puheenjohtajana.
Vuosikokous valitsi johtokunnan, joka ensimmäisessä kokouksessaan järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja: Elisa Aspholm
Varapuheenjohtaja Leena Marttinen
Taloudenhoitaja: Atso Kaleva
Jäsensihteeri: Sari Niinikoski
Kokoussihteeri / tiedotus: Marimiina Pykälistö

Kotisivut: Erkki Vihtonen
Jäsenasiat: Outi Väkiparta
Varajäsenet: Pentti Olkkonen, Marjo Leriche, Eero Saukkonen, ja Mira Rautiainen (erosi
13.4.15 johtokunnasta)
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.

Jäsenistö
Vuoden 2015 lopussa jäsenmäärä oli 702 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä rekisteröitiin
111 ja 77 jäsentä puolestaan erosi seurasta. Jäsenistä pariskuntia on 292 ja yksittäisjäseniä
118. Iso kiitos jäsenmäärän kasvusta johtokunnan jäsen Outi Väkiparralle, joka on houkutellut
lukuisia uusia jäseniä mukaan.
Jäsenmäärän kehitys viitenä viime vuotena:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

580
584
603
668
702

Talous
Seuran taloudellinen tilanne oli toimintavuoden aikana hyvä ja se perustui lähes
kokonaisuudessaan jäsenmaksuihin. Lisäksi taloutta tukivat sponsorit Axa ja Nordea.
Tuloja saatiin myös kotisivujen ilmoituksista.

Tiedotus
Ylivoimaisesti tärkein tiedotus- ja palvelukanava oli Rivieran Suomi-seuran kattavat kotisivut
(http://rivieran-suomi-seura.org), joita hoitaa Erkki Vihtonen. Ne ovat erinomainen apu
Rivieralle muuttoa suunnitteleville ja nykyisille jäsenille. Sivusto kertoo seuran toiminnasta,
julkaisee ilmoituksia ja välittää hyödyllistä tietoa. Sivuilla kerrotaan myös Rivieralla elämisestä
ja asumisesta, säätilasta kauppapaikkoihin sekä ajankohtaisista asioista keskeisiin palveluihin.
Mobiilikäyttö kasvoi vauhdilla ja kuluneena vuonna peräti 43% sivuillamme käynneistä käytti
joko matkapuhelinta (23%) tai tablettia (20%). Tavallisen tietokoneen osuus on muutamassa
vuodessa pudonnut lähes yksinvallasta 57%:iin.
Suosituimmat sivut ovat:
1. Etusivumme avattiin joka viikko yli tuhat kertaa.
2. Toiseksi suosituin sivumme oli kuten tavallista Asuntopaikka, yli
viisisataa käyntiä viikossa
3. Lehtihuoneessa vierailtiin 96 kertaa viikossa.
4. Kansikuvien taustoja luettiin 85 kertaa viikossa.
5. Monenlaista apua sivu avattiin 65 kertaa viikossa
Rivieralla elämistä ja asumista koskevalla tiedolla oli jatkuva ja runsas kysyntä:
1.
2.
3.
4.
5.

Perustietopaketin suosituin artikkeli verotuksesta avattiin 60 kertaa viikossa!
Asuminen 46 kertaa viikossa
Liikenne 31 kertaa viikossa
Ostokset 23 kertaa viikossa
Puhelin/mobiili 19 kertaa viikossa

Suosituimmat sivut ja avauskerrat vuoden mittaan:

Etusivu: 58.000
Asuntopaikka: 26.800
Lehtihuone: 4.900
Kansikuvat: 4.300
Monenlaista apua: 3.400
Osta asunto: 2.600
Vuoden aikana sivuilla vieraili 52.000 eri kävijää. Pudotusta edellisestä vuodesta on n. 10.000
ja se kohdistuu lähes yksinomaan kalorisivuihin. Muut sivut ovat osapuilleen ennallaan.
Kotisivujen kävijämäärät viiden viime vuoden ajalta:
2011: 65.000
2012: 59.000
2013: 72.000
2014: 62.000
2015: 52.000
Varsinaisissa jäsentiedotteissa, joita on vuoden mittaan lähetetty seitsemän kappaletta, on
informoitu tapahtumista, tilaisuuksista ja retkistä, joita seura on järjestänyt. Lisäksi on
tiedotettu ajankohtaisista kaikkia kiinnostavista asioista ja myös tuotu jäsenille tietoa Suomen
Suomiseuran järjestämistä infopäivistä. Tiedotteet on myös päivitetty seuran kotisivuille.
Lähes kaikilla jäsenillä on käytössään tietokoneet ja nettiyhteys, minkä vuoksi kirjeitse
lähetettävien tiedotteiden määrä on pudonnut vajaaseen 20:een.

Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät
24.1
20.2
8.3.
20.3
25.3
2.4
3.4
7.4
10.4
27.4
14.7
14.8
24.9
6.10
10.10
15.10
17.10
20.10
30.10
11.11
19.11
29.11
6.12

Kevätkauden aloituslounas Nizzassa
Vuosikokous
Ritva Laurilan laululounas
Retki Thoronet luostariin
Kirjailija Tuula Karjalaisen vierailu
Golfin mestaruuskisa 1.osakilpailu
Petankkikisa Nizza – Antibes
Golfin mestaruuskisa 2.osakilpailu
Seuran 15-vuotisjuhla
Tarmo Kunnaksen vierailu
Ranskan kansallispäivän lounas Salvessa
Petankkikisa Helsinki-Muu Suomi Hämeenlinnassa
Syyskauden aloituslounas Nizzassa
Björn Wahlroosin vierailu
Pohjoismainen petankkikisa Mandelieussa
Vierailu Eileen Gray’n huvilassa
Petankkikisa Antibes – Nizza
Retki Verdoniin ja Moustiers St. Marien kylään
Kirjailija Kari Hotakaisen vierailu
Evlin sijoituslounas
Beaujolais Nouveau –maistiaiset
Kauneimmat joululaulut
Itsenäisyyspäivän lounas L’Ane Rougessa

Kävelyretket ( Cap d’Antibes, Vaugrenierin puisto)
Pääsiäiskirkko, pyhäinpäivän messu ja joulukirkko
Vakiotapahtumat:

30 henkilöä
51 henkilöä
61 henkilöä
40 henkilöä
70 henkilöä
25 henkilöä
60 henkilöä
25 henkilöä
109 henkilöä
30 henkilöä
43 henkilöä
42 henkilöä
34 henkilöä
90 henkilöä
12 pelaajaa
16 henkilöä
50 henkilöä
41 henkilöä
80 henkilöä
50 henkilöä
47 henkilöä
130 henkilöä
72 henkilöä
10 – 20 henkilöä
20-30 henkilöä

Nizzan viikoittaiset kahvilatapaamiset
Antibesin kahvilatapaamiset
Cannesin kuukausittaiset kahvilatapaamiset
Petankkipelit Nizzassa
Petankkipelit Antibesissa
Golfin viikottaiset pelit
Jooga Nizzassa ja Grassessa
Kirjallisuuspiiri

20-40 henkeä
5-10 henkilöä
5-10 henkilöä
20-30 henkilöä
20-30 henkilöä
20-30 henkilöä
3-6 henkilöä
5-10 henkilöä

