TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
SEURATOIMINTA
Rivieran Suomi –seura jatkaa jo vakiintuneet muotonsa löytänyttä
toimintaansa, jonka tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolisesti
aktivoivaa sisältöä. Seura täyttää keväällä 20 vuotta. Juhlavuoden vietto
näkyy toiminnassamme erilaisin tilaisuuksin.
Tiedotus
Seuran kotisivut ja niillä erityisesti jatkuvasti ylläpidettävä
tapahtumakalenteri muodostavat jäsenille nopeimman ja helpoimman
tavan seurata seuran järjestämiä tapahtumia ja osallistua niihin.
Jäsentiedotteita julkaisemme vuosittain 6 – 8 kappaletta ja niitä
täydennämme tarpeen vaatiessa sähköpostitse lähetettävillä pikaviesteillä.
Kaikki tiedotteet ovat luettavissa seuran kotisivuilla.
Kotisivujemme www.rivieran-suomi-seura.org lisäksi seuralla on jäsenille
tarkoitettu Facebook -ryhmä, 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 tietopaketti Rivieralla elämisestä ja asumisesta
sekä suosittu osio vuokrattavista ja myytävistä asunnoista. Sivuston
tietopaketit päivitetään joka toinen vuosi.
Talous
Seuran tulot kertyvät pääasiassa jäsenmaksuista. Toivomme
sponsoreidemme jatkavan tukemistamme myös jatkossa. Kotisivujen
ilmoitusten lisääntyessä uskomme myös tulojen jonkin verran kasvavan.
Huolimatta kustannusten noususta, monipuolisesta ohjelmatarjonnasta
sekä lukuisista ilmaistilaisuuksista jäsenille, suosittelemme jäsenmaksun
pitämistä ennallaan eli 30 euroa yksittäisjäseneltä ja 50 euroa
perhekunnalta.
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Talousasioiden hoidon helpottamiseksi pyydämme jäsenten suorittavan
maksunsa seuran pankkitilille sekä selkeästi ilmoittamaan kenen/keiden
maksusta ja mihin tarkoitukseen on kyse. Jäsenten tulee täsmällisesti
noudattaa annettuja ilmoittautumis- ja maksuaikoja osallistuakseen
seuran järjestämiin tapahtumiin.
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Jatkamme emoseuramme Suomi-seuran ry:n jäsenenä. Teemme edelleen
yhteistyötä Rivieralla toimivan Ranskan ev.lut. seurakunnan kanssa.
Kehitämme yhteistoimintaa muiden Pohjoismaiden lähiseurojen kanssa,
josta yksi esimerkki on syksyisin järjestettävä pohjoismaisten seurojen
petankkikisa. Etsimme myös mahdollisuuksia muihin yhteistilaisuuksiin.

JÄSENTOIMINTA
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 golfin pelaaminen ja keilaus jatkuu. Kirjallisuuspiiri
jatko riippuu uuden vetäjän saamisesta. Järjestämme edelleen kävely- ja
patikkaretkiä.
Seuran harrastustoiminta jatkuu myös kesällä Suomessa golfin ja petankin
merkeissä. Lisäksi Ranskan kansallispäivänä nautitaan yhteinen lounas.
Elopetankki-tapahtuma Hämeenlinnassa kuuluu myös kesään.
Retket ja vierailijatilaisuudet keväällä
Tavoitteemme on järjestää jäseniä kiinnostavia ja heidän toivomiaan
kirjailijoiden, taiteilijoiden ja muiden mielenkiintoisten henkilöiden
vierailuja Seurojentalolle tai lounasvieraaksi. Konsertit saavuttivat viime
vuonna suuren suosion.
Seuraavat tilaisuudet on suunniteltu ja muutama on jo toteutunutkin.
Helmikuussa
• Vuoden 2020 ensimmäinen lounas
• Bussiretki Villeneuve-Loubet’n ja tutustuminen Escoffier museoon ja
Chateau de Villeneuven linnaan.
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Maaliskuussa
• Ritva Laurilan perinteinen laululounas
• ”Hommage à Stadin Arska” - teatterimies Risto Aaltonen ja säveltäjä,
professori Jukka Linkolan musikaalinen runoilta.
• Jukka Kurttilan vierailu, Bob of Helsingin ja Finlaysonin yksi omistajista
• Nizza-Antibes petankkiturnaus
Huhtikuussa
• Seuran 20-vuotisjuhla la 4.4. Nizzassa
• Kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisäsen vierailu Seurojentalolla?
• Päiväretki suunnitteilla.
Toukokuussa
• Seuran 20-vuotisjuhla lapsille ja lapsiperheille Seurojentalolla
Kesällä
• Ranskan kansallispäivän lounas heinäkuussa
• Elopetankki Hämeenlinnassa elokuussa
Tapahtumat syksyllä
Jatkamme syksyllä jäseniä kiinnostavien esitelmätilaisuuksien, retkien ja
perinteisten loppuvuoden tapahtumien järjestämistä.
Tavoitteemme on tehdä alkusyksystä pidempi, 2-3 päivän retki, jonka
vaihtoehtoisista kohteista olemme jo saaneet ehdotuksia.
Petankkikisat Antibes-Nizza marraskuussa ja osallistuminen Pohjoismaiden
kisaan lokakuun toisena lauantaina.

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.
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