
HYVINKÄÄN	  SUOMI-‐RANSKA	  YHDISTYS	  RY	  
TOIMINTAKERTOMUS	  VUODESTA	  2014	  
	  
Jäsenistö:	  jäsenmaksunsa	  on	  maksanut	  57	  jäsentä,	  rekisteriin	  on	  merkitty	  	  66	  jäsentä.	  

Yhdistyksen	  kokoukset:	  Yhdistyksen	  sääntömääräinen	  vuosikokous	  pidettiin	  perjantaina	  
14.3.2014	  klo	  18.00	  Tapainlinna	  koulun	  auditoriossa	  ja	  siihen	  osallistui	  9	  jäsentä.	  

Hallitus:	  Helena	  Hoppu	  puheenjohtaja,	  Monique	  Jaurola	  varapj,	  Aki	  Korpela	  sihteeri,	  Anneli	  
Talja-‐Valkonen	  rahastonhoitaja,	  muut	  jäsenet	  Ritva	  Kostamo,	  Matti	  Kähkipuro,	  Kaarina	  
Kähkipuro,	  Sirkka	  Lamusuo	  ja	  Veera	  Toivonen.	  

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

Hallitus	  kokoontui:	  7.1.2014,	  5.2.2014,	  9.4.2014,	  22.4.2014,	  12.9.2014,	  5.11.2014	  ja	  3.12.2014	  
siis	  kahdeksan	  kertaa	  vuoden	  aikana.	  
	  

Toistuvat	  tapahtumat:	  

Les	  Amis	  de	  la	  France	  on	  yhdistyksen	  ranskankielen	  keskustelukerho.	  Keskustelemaan	  
kokoonnuttiin	  sellaisina	  kuukausina,	  kun	  yhdistyksen	  ohjelmassa	  ei	  ollut	  muuta	  tilaisuutta,	  
yhteensä	  kolme	  kertaa:	  	  
29.1.2014	  aiheena	  olivat	  ranskalaiset	  ajankohtaiset	  sanaleikit,	  8	  keskustelijaa	  
8.10.2014	  aiheena	  ruokahävikki	  (le	  gaspillage	  alimentaire),	  8	  keskustelijaa	  
10.11.2014	  koossa	  oli	  kuusi	  keskustelijaa	  

Pétanque-‐peliä	  pelattiin	  8.5.2014	  –	  25.9.2014	  kerran	  viikossa	  Metsolan	  kentällä	  
Kruununpuistossa.	  	  Läsnä	  peli-‐illoissa	  on	  ollut	  6–8	  pelaajaa.	  Kiertopalkinnon	  sai	  Eero	  Lamusuo.	  

Yksittäiset	  tapahtumat:	  

-‐ 10.1.2014	  teatteriretki	  Kansallisteatteriin	  ranskalaiseen	  nykynäytelmään	  Ovista	  ja	  ikkunoista.	  
Ennen	  teatteriesitystä	  ranskalainen	  illallinen	  Kansallisteatterin	  toisen	  parven	  lämpiössä.	  	  
Mukana	  oli	  17	  osallistujaa.	  
	  

-‐ 26.2.2014	  Tapainlinnan	  koulun	  ranskalainen	  työharjoittelija	  Maxime	  Legoupil	  piti	  
esitelmätilaisuuden	  yhdistyksen	  väelle	  kokemuksistaan	  kansainvälisissä	  ranskalaisissa	  
kouluissa	  Singaporessa,	  Pekingissä,	  Ranskassa	  ja	  Tukholmassa.	  Paikalla	  seitsemän	  jäsentä.	  
	  

-‐ 14.3.2014	  katsottiin	  Tapainlinnan	  koululla	  elokuva	  On	  connaît	  la	  chanson,	  joka	  herätti	  
ristiriitaisia	  tunteita	  ja	  paljon	  keskustelua.	  Läsnä	  8	  jäsentä.	  
	  

-‐ 3.4.2014	  FT	  Satu	  Kyösola	  piti	  Alain	  Resnais’n	  elokuvatuotantoa	  ja	  erityisesti	  elokuvaa	  On	  
connaît	  la	  chanson	  käsittelevän	  luentotilaisuuden	  Kirjastolla.	  Kaikille	  avoimessa	  tilaisuudessa	  
oli	  läsnä	  16	  henkeä.	  
	  

	  



-‐ 16.5.2014	  Hanne	  ja	  Michel	  Bedujen	  järjestämässä	  ranskalaisessa	  ruoanlaittoillassa	  
Tapainlinnan	  koulun	  opetuskeittiössä	  oli	  11	  osallistujaa.	  Sekä	  järjestäjät	  että	  kurssilaiset	  
olivat	  tyytyväisiä.	  
	  

-‐ Koulujen	  päättyessä	  yhdistys	  muisti	  ranskan	  opinnoissaan	  menestyneitä	  koulunsa	  päättäviä	  
oppilaita	  kaikissa	  kaupungin	  ranskan	  ryhmissä	  kirjapalkinnoin	  seuraavasti:	  

	  
Pitkä	  A-‐ranska:	  	  
Hakalan	  koulu	  (op.	  Marianne	  Metsovuori):	  Venla	  Mannila	  6b	  	  
Puolimatkan	  koulu	  (op.	  Laura	  Hautala):	  Miranda	  Myllylä	  9b	  
Tapainlinnan	  koulu	  (op.	  Aki	  Korpela):	  Satu	  Anonen	  9b	  	  
Hyvinkään	  yhteiskoulun	  lukio	  (op.	  Helvi	  Melin):	  Silva	  Perander	  
	  	  
Lyhyt	  B-‐ranska:	  
Härkävehmaan	  koulu	  (op.	  Helvi	  Melin):	  	  Emmi	  Leskinen	  9a	  
Tapainlinnan	  koulu	  (op.	  Aki	  Korpela):	  Iida	  Juntunen	  9c	  
Hyvinkään	  Sveitsin	  lukio	  (op.	  Leena	  Leinonen):	  Veera	  Turunen	  
	  
	  

-‐ 26.9.2014	  Le	  concert	  –elokuvan	  esityksessä	  Tapainlinnan	  koululla	  oli	  läsnä	  yhdeksän	  henkeä.	  	  
	  
-‐ 16.10.2014	  	  Timo	  Tuomisen	  Encore	  Brel	  –konserttia	  kuuntelemassa	  Kansallisteatterin	  

Lavaklubilla	  Helsingissä	  oli	  neljä	  jäsentä.	  
	  

-‐ 19.11.2014	  osallistuttiin	  Jorma	  Uotisen	  Sous	  le	  ciel	  de	  Paris	  –konserttiin	  Hyvinkääsalissa.	  
Mukana	  10	  jäsentä.	  

	  
-‐ 21.11.2014	  perinteisiä	  Beaujolais	  Nouveau	  –juhlia	  vietettiin	  ravintola	  Tortillassa	  Paavolassa.	  

Paikka	  oli	  käytössä	  toistamiseen.	  Paikalla	  oli	  14	  juhlijaa	  
	  

-‐ 29.11.2014	  retki	  hyväntekeväisyyskonserttiin	  Muistojeni	  kahvila	  jouduttiin	  perumaan	  
osallistujien	  vähyyden	  vuoksi.	  	  
	  

-‐ 12.12.2014	  	  Tallinna	  32.	  keskkoolin	  ranskan	  opettaja,	  kongosta	  kotoisin	  oleva	  M.	  Gilbert	  
Mandzolo	  kertoi	  Tapainlinna	  koululla	  aiheesta	  «	  La	  cohabitation	  du	  français	  avec	  les	  langues	  
et	  dialectes	  africains	  ».	  	  Paikalla	  oli	  9	  kuulijaa/keskustelijaa.	  
 

	  

Edustukset:	  	  

17.5.2014	  Suomi-‐Ranska	  -‐yhdistysten	  Liitto	  ry:n	  kevätliittokokouksessa	  Porissa	  puheenjohtaja	  
Helena	  Hoppu	  oli	  yhdistyksen	  virallisena	  kokousedustajana.	  
Syysliittokokouksessa	  17.11.2014	  Helsingin	  Kaapelitehtaalla	  ei	  edustajaa	  ollut	  yhteensattumien	  
vuoksi.	  
Kulttuuritoimen	  kutsumassa	  keskustelutilaisuudessa	  uudesta	  avustussäännöstä	  18.11.2014	  
yhdistystä	  edustivat	  Helena	  Hoppu	  ja	  Veera	  Toivonen.	  	  
	  


