
HYVINKÄÄN	  SUOMI-‐RANSKA	  YHDISTYS	  RY	  
TOIMINTAKERTOMUS	  VUODESTA	  2012	  
	  
Jäsenistö:	  jäsenmaksunsa	  on	  maksanut	  60	  jäsentä,	  rekisteriin	  on	  merkitty	  	  67	  jäsentä.	  

Yhdistyksen	  kokoukset:	  Yhdistyksen	  sääntömääräinen	  vuosikokous	  pidettiin	  perjantaina	  
2.3.2012	  klo	  17.30	  Tapainlinnan	  koulun	  auditoriossa	  ja	  siihen	  osallistui	  11	  jäsentä.	  

Hallitus:	  Ilmo	  Häkkinen	  puheenjohtaja,	  Monique	  Jaurola	  varapj,	  Aki	  Korpela	  sihteeri,	  Anneli	  
Talja-‐Valkonen	  rahastonhoitaja,	  muut	  jäsenet	  Ritva	  Kostamo,	  Matti	  Kähkipuro,	  Kaarina	  
Kähkipuro,	  Sirkka	  Lamusuo,	  Riitta	  Sovijärvi	  ja	  Satu	  Tukiainen.	  

Muu	  hallinto:	  toiminnantarkastajat	  Timo	  Mäkinen	  ja	  Heikki	  Sikanen,	  varalla	  Marja-‐Leena	  
Laakso.	  

Hallitus	  kokoontui:	  25.1.2012,	  3.4.2012,	  31.7.2012,	  26.9.2012	  (kokouksesta	  ei	  laadittu	  sihteerin	  
poissa	  ollessa	  pöytäkirjaa)	  ja	  7.12.2012	  siis	  viisi	  kertaa	  vuoden	  aikana.	  
	  

Toistuvat	  tapahtumat:	  

Les	  Amis	  de	  la	  France,	  	  yhdistyksen	  ranskankielen	  keskustelukerho,	  kokoontui	  neljä	  kertaa.	  
Paikkana	  oli	  ravintola	  Martina	  tai	  sen	  terassi.	  Keskustelemaan	  kokoonnuttiin	  sellaisina	  
kuukausina,	  kun	  yhdistyksen	  ohjelmassa	  ei	  ollut	  muuta	  tilaisuutta:	  3.4.2012	  (vieraana	  Julie-‐Elisa	  
Geoffriau),	  16.5.2012,	  12.6.2012	  ja	  3.7.2012	  .	  

Petanque-‐peliä	  pelattiin	  11.5.2012	  –	  5.7.2012	  ja	  kesätauon	  jälkeen	  9.8.2012	  –	  4.10.2012	  kerran	  
viikossa	  	  Metsolan	  kentällä	  Kruununpuistossa.	  Kiertopalkinnon	  vei	  Armas	  Hursti.	  

	  

Yksittäiset	  tapahtumat:	  

-‐ 11.1.2012	  ranskalaisen	  klassikon	  La	  Ronde	  elokuvanäytös	  Tapainlinnan	  koululla	  houkutteli	  
paikalle	  yhteensä	  11	  jäsentä.	  Esityksen	  jälkeen	  oli	  yleisölle	  pientä	  tarjottavaa	  ja	  keskustelu	  
jatkui.	  
	  

-‐ 15.2.2012	  elokuvaesityksessä	  Paris,	  je	  t’aime	  	  Tapainlinnan	  koululla	  oli	  paikalla	  12	  henkeä.	  
Mukana	  oli	  myös	  neljä	  ranskalaista:	  Eugène	  Driquert	  perheineen	  (äiti,	  isä	  +	  ystävätär).	  
Elokuvan	  jälkeen	  oli	  pientä	  tarjottavaa,	  vilkasta	  keskustelua	  ja	  Eugène	  mm.	  soitti	  
harmonikkaa.	  
	  

-‐ 2.3.2012	  Tapainlinnassa	  vuosikokouksen	  jälkeen	  M.	  Michel	  Bedun	  isännöimässä	  
ranskankielisessä	  karaokeillassa	  oli	  läsnä	  8	  jäsentä.	  	  
	  

-‐ 24.4.2012	  HYK:n	  ranskalainen	  vaihto-‐oppilas	  Julie-‐Elisa	  Geoffriau	  piti	  yhdistykselle	  
esitelmätilaisuuden	  kotimaakunnastaan	  Tapainlinnassa.	  Paikalla	  oli	  paljon	  yleisöä	  (liki	  20).	  
	  

-‐ Huhti–toukokuun	  vaihteessa	  jatkoimme	  yhteistyötä	  elokuvateatteri	  Kinoman	  kanssa.	  La	  
Potiche	  näytettiin	  28.4.	  –	  1.5..	  Esitykset	  saivat	  mukavasti	  yleisöä.	  
	  



-‐ Koulujen	  päättyessä	  yhdistys	  muisti	  ranskan	  opinnoissaan	  menestyneitä	  koulunsa	  päättäviä	  
oppilaita	  kaikissa	  kaupungin	  ranskan	  ryhmissä.	  Ranska–ranska	  sanakirjat	  jaettiin	  
seuraavasti:	  	  

	  
Pitkä	  ranska:	  
lukio,	  HYK	  (op.	  Helvi	  Melin):	  Iida	  Kaipainen	  
	  
Lyhyt	  ranska:	  
9	  lk.	  Härkävehmaan	  koulu	  (op.	  Leena	  Leinonen):	  Sanna	  Salmi	  
9	  lk.	  Pohjoispuiston	  koulu	  (op.	  Aki	  Korpela):	  Riikka	  Neste	  
9	  lk.	  Puolimatkan	  koulu	  (op.	  Anne	  Ojalehto):	  Shiba	  Saeed	  
lukio,	  HYK	  (op.	  Helvi	  Melin):	  Helmi	  Marttila	  
	  lukio,	  Sveitsin	  lukio	  (op.	  Leena	  Leinonen):	  Sanni	  Lassila	  
	  

-‐ 21.8.2012	  syyskausi	  alkoi	  piquenique-‐retkellä	  Riitta	  Sovijärven	  luo	  Lopen	  Topenolle.	  Mukana	  
oli	  9	  jäsentä	  mm.	  saunassa	  ja	  kylpytynnyrissä.	  
	  	  	  

-‐ 5.9.2012	  Aki	  Korpela	  esitelmöi	  aiheesta	  Vichy	  ja	  Ranska	  vuonna	  2012	  Tapainlinnan	  koulun	  
auditoriossa.	  Yleisöä	  oli	  10	  jäsentä.	  Esitelmä	  liittyi	  EU:n	  elinikäisen	  oppimisen	  ohjelmaan	  ja	  
mm.	  tarjoilu	  rahoitettiin	  EU-‐stipendistä.	  
	  

-‐ 14.9.2012	  Yves	  Montand	  –elokuvaillassa	  Tapainlinnan	  koululla	  oli	  11	  jäsentä.	  Katsoimme	  
dokumentin	  Yves	  Montandista,	  söimme	  kevyen	  iltapalan	  ja	  katsoimme	  Yves	  Montandin	  
tähdittämän	  elokuvan	  La	  salaire	  de	  la	  peur	  (Pelon	  palkka).	  

	  
-‐ 8.10.2012	  	  Helsingin	  yliopiston	  yleisen	  kirjallisuustieteen	  professori	  Hannu	  K.	  Riikonen	  

luennoi	  kirjaston	  ryhmätyötilassa	  yhdistyksen	  kutsusta	  aiheesta	  Ruoka	  ranskalaisessa	  
kirjallisuudessa.	  Yleisöä	  oli	  13	  henkeä.	  
	  

-‐ 19.10.2012	  ruoanlaittoilta	  jouduttiin	  peruuttamaan	  ilmoittautuneiden	  vähyyden	  vuoksi	  	  
	  

-‐ 16.11.2012	  perinteisessä	  Beaujolais	  nouveau	  –juhlassa	  Hyyppärän	  kartanossa	  oli	  14	  jäsentä.	  	  
	  

-‐ 7.12.2012	  Tapainlinnassa	  oli	  11	  jäsentä	  katsomassa	  elokuvaa	  Les	  Femmes	  du	  6e	  étage.	  	  
	  
	  

Edustukset:	  	  

28.4.2012	  Suomi-‐Ranska	  Yhdistysten	  Liitto	  ry:n	  kevätliittokokoukseen	  ja	  Lahden	  yhdistyksen	  
60–vuotisjuhlaan	  Lahdessa	  osallistuivat	  Riitta	  Sovijärvi	  ja	  Satu	  Tukiainen.	  Syysliittokokouksessa	  
13.10.2012	  Helsingissä	  ei	  ollut	  edustajaa.	  

4.10.2012	  Hyvinkään	  Suomalais–saksalaisen	  yhdistyksen	  30-‐vuotisjuhlassa	  edustajana	  oli	  Satu	  
Tukiainen.	  


