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Muutama vuosi sitten meillä oli ilo kuunnella kenraali Kannisen esitelmää 1920-30 luvuilla Rivieralla 
vaikuttaneista suomalaisista. Kenraali oli saanut käyttöönsä v.1981-83 Nizzassa Suomen 
kunniakonsulina toimineen Claude Powilewitzin hallussa olleen, tämän isoisän henkilökohtaisen 
arkiston, joka sisälsi lehtileikkeitä (mm. Suomen Kuvalehti, Uusi Suomi, Helsingin Sanomat ja 
paikallinen Le Petit Nicois), valokuvia, kirjeitä ja käyntikortteja. Tuuli ja Håkan Lindberg kävivät 
myöhemmin aineiston läpi ja se on luovutettu Turun siirtolaisinstituuttiin, joka kerää arkistoa 
ulkomailla asuneista suomalaisista.  
 

Suomi osallistui tohtori 
Armas Launiksen aloitteesta ainakin kaksi kertaa, vuosina 1932 ja -33, Nizzassa järjestettyyn kansojen 
juhlaan (La Fête des Nations). Juhliin osallistui n. 30 kansakuntaa ja suomalaisia oli koottu sekä 
Rivieralta että Pariisista. Ohjelmaan kuului mm. marssi kaupungin halki ratsain kulkevan Suomen 



lipun kantajan jäljessä.  
 
Suomen Kuvalehdessä v.1932 julkaistusta artikkelista käy ilmi, että silloin Nizzassa asui n. 30 Suomen 
kansalaista. Samassa artikkelissa mainitaan myös osoitteessa Promenade des Anglais 139 sijaitseva 
suomalaisen insinööri Collinin rakennuttama Villa Huovila, joka on edelleen paikallaan.  
 
Lehdessä mainitaan myös yhteinen joulunvietto v.1932 suomalaisten ensimmäiseksi yhteiseksi 
hetkeksi Nizzassa ja toivomus sen jatkumisesta.  

 
Villa Huovila 1900-luvun alussa  

 
Villa Huovila 2000-luvulla  

 
 



Seuraava tietoni 
suomalaistoiminnasta on 25 vuoden takaa, jolloin tasan kuukausi sitten poisnukkunut 
kunniajäsenemme Kiki Hutiray aloitti suomalaisen seuratoiminnan. Kuvassa on perustamiskokoukseen 
huhtikuussa 1985 osallistuneet suomalaiset. Kikin muistiinpanojen mukaan seurassa oli silloin 24 
jäsentä 16 perheestä.  
 
Suomalaiset kokoontuivat viettämään yhteisiä, suomalaisille tärkeitä juhlia kuten joulu, vappu ja 
juhannus. Silloin järjestettiin myös piknikejä metsissä ja rannoilla ja näiden lisäksi kokoonnuttiin 
jäsenten kotona. Kiki toimi ahkerasti ja paljon omaa aikaansa uhraten – hän mm. luki puhelinluetteloa 
ja poimi sieltä suomalaisnimiä, joille sitten soitteli ja kutsui mukaan kokoontumisiin.  
 
* * *  
 
Vuonna 1992 silloinen kunniakonsuli René Calvi ja Kenraali Kanninen perustivat Finlande Côte 
d’Azur seuran, jonka tarkoitus oli lähinnä päättäjätasolla Suomen ja Ranskan välisten ystävyys- ja 
kulttuuriasioiden vaaliminen. Calvi otti tämän seuran ”konsulitehtävänä” – hän toimi mm Rotareissa ja 
kunniamerkkiseurassa ja tarkoitus oli toimia lähinnä sosieteettitasolla. Suomi oli vielä silloin 
eksoottinen maa ranskalaisille ja seura järjestikin ranskalaisille joitakin matkoja Suomeen. Merkittävää 
oli, että tämän seuran virallinen toimintakieli oli ranska. Eli Kikin seuran ja tämän seuran funktiot 
olivat hyvin erilaiset.  
 
90-luvun puolivälissä Kikin seura ja Finlande Côte d’Azur seura järjestivät yhteistoimin 
kulttuuritilaisuuksia, joista eräs oli mm. Porin poikakuoron vierailu seudulla sekä kirjallisuus- ja 
elokuvatapahtumat.  
 
* * *  
 



90-
luvun lopulla, kun seudulle alkoi muuttaa enemmän joko kakkoskodin omistajia tai eläkkeelle jääviä 
suomalaisia, alkoi useammaltakin taholta – mm. Antibesin suomalaisten keskuudessa - nousta esiin 
toive seuran toiminnan uudenaikaistamisesta erityisesti tiedotuksen ja toiminnan organisoinnin ja 
monipuolistamisen osalta. Eräänä puuhanaisena toimi Eeva Pinomaa, jonka aloitteesta koottiin 
aktiivisia henkilöitä kokoon miettimään, miten jatkossa toimittaisiin. Kikillä oli iso joukko 
käyntikortteja ja nimiä, joista koottiin ensimmäinen rekisteri ja heille postitettiin kutsu kokoukseen 
Nizzan ev.lut.kirkolle maaliskuussa 2000. Silloin paikalle saapui 30-40 suomalaista. Tällöin valittiin 
toimikunta käynnistämään toimintaa ja mallina pidettiin Marseillessa toimivaa Etelä-Ranskan Suomi-
seuraa (pieni seura, jossa silloin nelisenkymmentä jäsentä) sekä myös Pariisin Suomi-seuraa. 
Perustettiin toimikunta, jolle annettiin pari kuukautta aikaa polkaista toiminta käyntiin.  
 
Tiedottaminen koettiin jo heti alkuun koko toiminnan kulmakiveksi ja alussa tiedotus hoidettiin siten, 
että seuramme sai Pariisissa kerran kk’ssa ilmestyvään Ranskansuomalainen-lehteen yhden sivun, 
johon koottiin tiedotettava aineisto.  
 
Nykymuotoinen seura on rekisteröity 5.4.2000  
 
Toiminta käynnistyi reippaasti ja kuten seuraavasta vuoden 2000 tapahtumista voitte päätellä, pohja 
nykytoimintamuodoille luotiin jo silloin: Ensimmäinen yhteinen tilaisuus oli jo pääsiäisenä, jolloin 
kokoonnuttiin Pia ja Ken Holtin talolle, jossa vastavalittu toimikunta pontevasti astui esiin kertoen 
suunnitelmista – oli jaettu aiheet ja jokainen pääsi kertomaan omasta aiheestaan. Nautittiin Pian 
loihtima lounas ja vietettiin vapaamuotoista aikaa yhdessä. 
Tämän lisäksi ensimmäisenä vuonna järjestettiin seuraavat tilaisuudet: 
•  Vappujuhlat Regussessa – yhteistyössä Marseillen sisarseuran kanssa 
•  juhannusjuhlat Stillegårdenissa ruotsalaisten kirkolla Haut de Cagnesissa 
•  retki Italian Airoleen 
•  teematilaisuus – Mirja Bolgar (kirj.&toimittaja, tehnyt merkittävän elämäntyön ranskalaisen 
kulttuurin tunn. tekemiseksi Suomessa) 
•  patikointia 
•  golfistakin keskusteltiin, mutta vielä ei päästy alkuun säännöllisissä tapaamisissa 
•  Nizzan ravintolailta ja Cannesin kahvila 
•  viiniretki 



•  itsenäisyyspäivän illallinen 
 
Toimintaa veti ensimmäisen vuoden ajan 4-naisinen puheenjohtajisto – Kaija Barale oli käytännössä 
puhjeenjohtaja ja seuraavana vuonna vuosikokous valitsikin Kaijan ihan viralliseksi puheenjohtajaksi.  
 
Tämän jälkeen puheenjohtaja vaihtui v. 2002 – Kaijan työ putikissaan vei hänen aikansa - ja ruoriin 
tarttui Tuula Lehmusto. Tuula olikin puheenjohtajana kokonaiset 6 vuotta, jonka jälkeen v. 2008 
valittiin nykyinen vetäjämme Elisa Aspholm.  
 
Seuramme kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Suomi-seura ry’hyn. Jäsenyydestä on etuina mm. 
kirjalahjoitukset ja apurahat, joita voidaan anoa sekä myös jäsenyys USP’ssa.  
 
Poimin nyt lyhyesti nykymuotoisen seuran taipaleelta joitakin asioita, jotka ovat merkittäviä ja toivon 
mukaan kiinnostavia teille, jotka ette ehkä ole olleet mukana alusta asti.  
 
TIEDOTUS  
 
Kuten jo mainitsinkin, tiedotus koettiin erittäin tärkeäksi. Pariisin Ranskansuomalainen –lehden 
tiedotus osoittautui jo heti alkuun toimimattomaksi, sillä lehden ilmestyminen oli epäsäännöllistä ja 
usein kävi niin, että tilaisuutemme päivämäärät olivat jo ohi silloin, kun lehti putosi 
postiluukkuihimme.  
 
Jo toisen toimintavuoden alusta päätettiin ryhtyä tekemään omia jäsentiedotteita ja alkuun ne 
postitettiin kirjepostina ja vuonna 2002 otettiin myös sähköposti käyttöön. Tänään n.95 %:lla 
jäsenistämme on sähköpostiosoite, joten tiedottaminen on siirtynyt hyvin pitkälle sähköiseksi säästäen 
sekä johtokuntalaisten työtä että rahaa.  
 
Alkuvuosina Kaija Baralen putiikki La Maisonette Nizzan vanhassa kaupungissa toimi paikkana, josta 
sai tietoa toiminnasta. Kaijalla oli aina nippu tiedotteita ja jäsenlomakkeita ja hänen ystävällisellä 
avustuksellaan moni asia selvisi putiikissa juttelemalla.  
 
Jo toisena toimintavuonna seuran nettisivut saatiin alulle, vaikka sitä aluksi vastustettiin ajatellen, mitä 
hyötyä siitä olisi. Seuramme oli Suomi-seura ry:n jäsenjärjestöistä ensimmäisten joukossa, joilla oli 
omat kotisivut.  
 
Kotisivujemme nykyinen päivittäjä Eki Vihtonen aloitti työssään vuoden 2002 lopulla. Iso ponnistus 
v.2003 oli Tietopakettien kokoaminen, jotka saatiin kotisivuille. Paketit sisältävät lähes 20 osiota tietoa 
helpottamaan arkea ja asumista Rivieralla. Sen jälkeen pikku hiljaa Eki on koonnut nettisivuille paljon 
kiinnostavaa asiaa, mm. säätila, uutiset, Nizzan lennot, kaloritaulukon ym. ym. jotka kaikki tuovat 
sivuillemme lisää kävijöitä. Samaan aikaa Googlen hakupalvelut ovat kehittyneet ja se tuo myös 
sivuillemme paljon kävijöitä. Karkeasti sanottuna voi todeta, että kävijämäärä on tänään 10-kertainen 
siihen nähden, mitä se oli 5-v. sitten, josta lähtien Ekillä on tilastoitua tietoa.  
 
JÄSENET ja jäsenmäärän kehitys  
 
Ylivoimaisesti suurin osa jäsenistä on eläkeläisiä, joilla on kakkoskoti Rivieralla. Joukossa on toki 
myös vielä Suomessa työelämässä olevia, jotka lomailevat usein Rivieran mökillään ja sitten on joukko 
Riviera fanejä, jotka haluavat olla jäseniämme ja käyvät silloin tällöin lomalla seudulla. Paikallisesti 
työssäkäyvät ja lapsiperheet ovat selkeä vähemmistö jäsenistämme.  
 
Jäsenmäärä on kehittynyt siten, että 1. toimintavuoden lopulla jäseniä oli reilu 100 henkeä, vuonna 
2002 reilu 200, vuonna 2003 n. 300, 2007 n. 500 ja tänään vajaa 550.  
 
TALOUS  
 
Alkuun lähtö tyhjätaskuna seurana oli haasteellista. Kesti aikansa, ennen kuin jäsenmaksuja saatiin 
tilille ja tilaisuuksien organisoimisen tueksi. Ranskassa on tapana, että esim. bussia tilattaessa 
maksetaan etumaksu ja sitten loput laskun tultua. Vuoden lopulla rahat oli käytetty ja seuraavan 
vuoden jäsenmaksutulot olivat käytettävissä vasta vuosikokouksen päätettyä jäsenmaksun suuruudesta. 
Näin ollen alkuvuosi meni kitkutellessa lähes tyhjän pankkitilin kanssa. Tuulan aloitettua 



puheenjohtajana hänen suuri huolensa oli juuri talous ja niinpä ryhdyttiin mm. sponsorihankintaan, 
anottiin Suomi-seuralta apurahoja erilaisiin tarkoituksiin, oltiin napakoita jäsenmaksujen perinnän 
kanssa ja saatiin talous kuntoon. Iso merkitys oli myös sillä, että jäsenmäärä kasvoi kovaa vauhtia, 
mikä tietenkin merkitsi jäsenmaksutulojen huomattavaa nousua.  
 
Tänä päivänä seuralla on viisi sponsoria tukemassa ja myös ylimääräisiä tuloja saadaan kasvavasta 
ammatti-ilmoitusten määrästä.  
 
TYÖRYHMÄT  
 
Vuosien varrella johtokunta on nimennyt työryhmiä, jotka ovat kukin paneutuneet oma asiansa 
kuntoon laittamiseen. V.2002 uudistettiin säännöt, seniorityöryhmä on pohtinut turvallista vanhuutta ja 
kirjastotyöryhmä on saanut hyvää aikaiseksi saamalla kirjastoasioita kuntoon. Sekä Sophia 
Antipoliksen Mediateekissa (Antibesin kirjaston sisarkirjasto) että Nizzan kirjastossa on suomalaisia 
kirjoja hyllyssä – ja mikä parasta sinne saadaan tästedes vuosittain lisätä uusia kirjoja.  
 
TAPAAMISET – kahvilat ja ravintolat  
 
Suuri suosio on kautta vuosien ollut vapaamuotoisilla ja säännöllisillä, eri kaupungeissa järjestetyillä 
kahvila- ja ravintolatapaamisilla. Näihin tapaamisiin on ollut helppo tulla myös niiden, jotka eivät vielä 
tunne ketään ja ehkä vain lomailevat seudulla. Marraskuisella Beaujolais Nouveau viinin maistelullakin 
on jo pitkät perinteet – ensimmäisen kerran kokoonnuttiin Juan les Pinsin kulmankuppilaan jo v. 2003.  
 
TEEMATILAISUUDET  
 
Alkaen Mirja Bolgarin tilaisuudesta v. 2000, joka vuosi on järjestetty teematilaisuuksia, joita ovat 
ansiokkaasti vetäneet seuran omat jäsenet, kuten esim. Kenraali Kanninen ja historioitsija Juhani 
Saarinen sekä seuran ”omat” kirjailijat (Mäkelä, Lindberg, Koskenkylä, Nykänen, Banerjee-Louhija) 
sekä kääntäjäpariskunta Vihtonen.  
 
Ulkopuolisina vierailijoina ovat olleet mm. tunnetut nimet, kuten esim. Helena Petäistö ja Kari Enqvist. 
Muutaman viikon päästä pääsemme kuulemaan kaikkien tunteman Erkki Toivasen ajatuksia Ranskasta 
ja ranskalaisuudesta.  
 
RETKET  
 
Kun kävin läpi seuran toimintakertomuksia, hämmästyin itsekin siitä, miten paljon on vuosien varrella 
tehty retkiä! Ensimmäinen yöretki tehtiin jo heti toisena toimintavuonna ja se suuntautui 12 osallistujan 
voimin Korsikalle. Ensimmäinen ison ryhmän yöretki suuntautui Marseilleen, jonka tutustumismatka 
on jäänyt ikuisesti mieleeni: Tuulan kanssa teimme jännittävän junamatkan opiskellen matkalla 
kaupungin historiaa ja asioita – emme kunnolla tienneet, mistä aloittaa tiedon haku ja järjestelyt jne. 
Hyvänä apuna paikalla oli Marseillen seuran edustaja.  
 
Vuosien mittaan on koluttu seuraavia kaupunkeja ja kyliä: Entrevaux, Les Arcs, Ventimiglia, Sospel, 
Port Grimaud, Verdonin kanjoni, Genova, Lyon, Aix en Provence, San Remo, Bargemon, Rayol & 
Gogolin, Apt & Roussillon, Arles, Hyeres, Saorge, Uzes, Aups & Villecroze.  
 
JUHLAT  
 
Jo v. 1932 suomalaisten keskuudessa toivottiin joulun vieton perinteen jatkumista. Näin on tapahtunut 
sekä Kikin seuran että nykyseuran vuosina. Joulun lisäksi myös muiden suomalaisille tärkeiden 
juhlapäivien, kuten pääsiäinen, vappu, juhannus ja itsenäisyyspäivä, vietoista on tullut perinteitä, joita 
on vuosikausia vaalittu ja varmaan vaalitaan jatkossakin.  
 
Vappujuhlat vietettiin Regussessa Marseillen seuran puheenjohtaja Arja Doreaun kotitilalla jo v 2000. 
Regussessa juhlittiin myös meidän seuramme 5v. juhlat v. 2005. Kaikki paikalla olleet muistavat 
varmaan poikkeuksellisen kylmän huhtikuisen päivän (+5 astetta päivällä), lampaan grillaamisen ja 
Jussi Raittisen rallatukset, joiden tahdissa tanssien pidettiin itsemme lämpiminä.  
 
Suomen itsenäisyyden isot juhlat on juhlittu näyttävästi. V. 2002 Suomen täyttäessä 85 vuotta oltiin 



Juan les Pinsin hotelli Ambassadeur’ssä ja v. 2007 90-vuotisjuhlien merkeissä vietettiin kokonainen 
juhlaviikko monine ohjelmineen.  
 
Suomessa kirkot täyttyvät joulun alla kauneimpien joululaulujen laulutilaisuuksiin ja niin myös 
Rivieralla pieni laulupaikkamme Nizzan vanhassa kaupungissa kokoaa joka vuosi niin suuret kuin 
pienetkin laulajat tilaisuuteen.  
 
HARRASTUKSET  
 
Yhdessä on harrastettu kaikenlaista: Patikointi aloitettiin jo v. 2000 ja alkuvuosina se oli erittäin 
aktiivista. Polkuja tallattiin jopa 8 kertaa vuodessa, sillä joukossamme oli useita innokkaita vetäjiä.  
 
V. 2002 aloitettiin golf, ranskan kielen opiskelu- ja keskusteluryhmät ja internet-klubi kokoontui parin 
vuoden ajan.  
 
Myöhemmin alkaneita harrastuksia ovat olleet kirjallisuus – ja opintolukupiirit ja nykyisin 
jokaviikkoinen petankkipeli  
 
KULTTUURI  
 
Seuran toisena toimintavuonna toteutettiin nuorelle seuralle varsin haastava hanke: 
kulttuuriviikonloppu, johon kutsuttiin Marseillen seura vieraaksi. Silloin nähtiin Kaurismäen elokuva 
”Kauas pilvet karkaavat”, Suomesta vieraina olivat näyttelijä Elina Salo, emoseuran toiminnanjohtaja 
Paula Selenius, Heidi Häggblom Pariisin konsulin virastosta ja paikallinen kunniakonsuli René Calvi. 
Elokuvanäytäntöön myytiin lippuja myös 25 ranskalaiselle!  
 
Aivan alkuvuosina lähti liikkeelle myös jäsenpalvelu hankkia edullisia ryhmälippuja 
kulttuuritilaisuuksiin.  
 
Tässä ollaan tänään ja kaikki, mitä huominen tuo on meidän yhteisissä käsissämme. Ilman aktiivista 
jäsenistöä ja vireää johtokuntaa emme olisi tässä, joten iso kiitos kaikille!	


