HYVINKÄÄN	
  SUOMI-‐RANSKA	
  YHDISTYS	
  RY	
  
TOIMINTAKERTOMUS	
  VUODESTA	
  2011	
  
	
  
Jäsenistö:	
  jäsenmaksunsa	
  on	
  maksanut	
  59	
  jäsentä,	
  rekisteriin	
  on	
  merkitty	
  	
  70	
  jäsentä.	
  
Yhdistyksen	
  kokoukset:	
  Yhdistyksen	
  sääntömääräinen	
  vuosikokous	
  pidettiin	
  su	
  13.3.2011	
  klo	
  
15.00	
  ravintola	
  Martinassa.	
  
Hallitus:	
  Monique	
  Jaurola	
  puheenjohtaja,	
  Riitta	
  Sovijärvi	
  varapj,	
  Aki	
  Korpela	
  sihteeri,	
  Anneli	
  
Talja-‐Valkonen	
  rahastonhoitaja,	
  muut	
  jäsenet	
  Ritva	
  Kostamo,	
  Matti	
  Kähkipuro,	
  Kaarina	
  
Kähkipuro,	
  Sirkka	
  Lamusuo	
  ja	
  Satu	
  Tukiainen.	
  
Muu	
  hallinto:	
  toiminnantarkastajat	
  Timo	
  Mäkinen	
  ja	
  Heikki	
  Sikanen,	
  varalla	
  Marja-‐Leena	
  
Laakso.	
  
Hallitus	
  kokoontui:	
  11.1.2011,	
  2.3.2011	
  (ei	
  päätösvaltainen!),	
  11.5.2011,	
  8.8.2011	
  ja	
  18.10.2011	
  
siis	
  viisi	
  kertaa	
  kertaa	
  vuoden	
  aikana	
  (joista	
  neljä	
  päätösvaltaisia	
  kokouksia).	
  
	
  
Toistuvat	
  tapahtumat:	
  
Les	
  Amis	
  de	
  la	
  France,	
  	
  yhdistyksen	
  ranskankielen	
  keskustelukerho,	
  kokoontui	
  säännöllisesti:	
  
16.2.2011,	
  15.6.2011,	
  24.8.2011,	
  21.9.2011	
  ja	
  18.10.2011.	
  
Petanque-‐peliä	
  pelattiin	
  koko	
  kesäkauden	
  5.5.2011	
  –	
  22.9.2011	
  kerran	
  viikossa	
  	
  Metsolan	
  
kentällä.	
  Kruununpuistossa	
  Kauden	
  päättäjäiset	
  pidettiin	
  15.9.2011	
  Lamusuolla.	
  
	
  
Yksittäiset	
  tapahtumat:	
  
-‐

27.1.2011	
  Ranskalaisen	
  kirjailijan	
  menestysromaani	
  Siilin	
  eleganssi	
  oli	
  syksyllä	
  ilmestynyt	
  
suomeksi.	
  Kokoonnuimme	
  Tapainlinnan	
  koulun	
  auditorioon	
  katsomaan	
  kirjasta	
  tehdyn	
  
ranskalaisen,	
  Suomessa	
  toistaiseksi	
  esittämättömän	
  elokuvan	
  Le	
  Hérisson.	
  (läsnä	
  10	
  jäsentä)	
  

-‐

2.3.2011	
  oli	
  suunniteltu	
  toinen	
  ranskalaisen	
  elokuvan	
  ilta	
  	
  (Le	
  Gazon	
  maudit)	
  Tapainlinnan	
  
koululle.	
  Tilaisuus	
  peruuntui,	
  koska	
  paikalle	
  ei	
  tullut	
  yhtään	
  katsojaa.	
  

-‐

Huhtikuun	
  alussa	
  Hyvinkään	
  kirjasto	
  järjesti	
  ranskalaisen	
  kirjallisuuden	
  teemaviikot.	
  Niihin	
  
liittyen	
  yhdistys	
  kutsui	
  6.4.2011	
  yleisen	
  kirjallisuustieteen	
  professori	
  Hannu	
  Riikosen	
  
kertomaan	
  ranskalaisesta	
  kirjallisuudesta.	
  Hänen	
  luentotilaisuudessaan	
  Balzacista	
  Proustiin	
  
—	
  Ranskan	
  kirjallisuuden	
  suuria	
  romaaneja	
  oli	
  kuulemassa	
  n.	
  25	
  henkeä;	
  

-‐

14.4.2011	
  edelleen	
  kirjallisuusteemaan	
  liittyen	
  kirjallisuustieteilijä	
  FM	
  Leena	
  Malmivaara	
  
johdatteli	
  keskustelua	
  ranskalaisesta	
  eksistentialismista	
  erityisesti	
  Simone	
  de	
  Beauvoirin	
  teoksen	
  
La	
  femme	
  rompue	
  /	
  Murtunut	
  nainen	
  	
  kautta	
  HYK:issä	
  järjestetyssä	
  tilaisuudessa.	
  (läsnä	
  9	
  
jäsentä)	
  

-‐

17.4.2011	
  oli	
  Hyvinkään	
  Seudun	
  Espanjan	
  ystävät	
  ry:n	
  ohjelmassa	
  Ranskaan	
  liittyvä	
  
kerhoiltapäivä.	
  Myös	
  Suomi-‐Ranska	
  yhdistyksen	
  jäsenet	
  kutsuttiin	
  tilaisuuteen,	
  jossa	
  Urpo	
  

Karilainen	
  kertoi	
  Espanjan	
  ja	
  Ranskan	
  luolamaalauksista	
  esihistoriallisena	
  aikana.	
  	
  (läsnä	
  5	
  
yhdistyksen	
  jäsentä)	
  
-‐

3.5.2011	
  jatkoimme	
  näyttelijä	
  Josiane	
  Balaskon	
  filmien	
  parissa.	
  La	
  Gazon	
  maudit	
  (Nainen	
  
solmiossa)	
  –elokuvan	
  uusintaesitykseen	
  Tapainlinnan	
  koulun	
  auditoriossa	
  saapui	
  10	
  jäsentä.	
  

-‐

2.6.2011	
  Yhden	
  päivän	
  jutussa	
  järjestettiin	
  kahvikonsertti	
  Klassisen	
  laulun	
  helmiä	
  italialais–
ranskalais–espanjalaisin	
  maustein	
  Hyvinkään	
  uuden	
  kaupungintalon	
  aulassa	
  Villatehtaalla	
  	
  
yhteistyössä	
  Hyvinkään	
  Opiston	
  Etelä-‐Suomi	
  Ensemblen	
  ja	
  Hyvinkään	
  seudun	
  Bel	
  Canton	
  
ystävät	
  ry:n	
  kanssa.	
  	
  	
  
Samaan	
  aikaan	
  Villatehtaan	
  piha-‐alueella	
  osallistuttiin	
  vieraskielisen	
  kirjallisuuden	
  
kirpputoriin	
  sekä	
  esiteltiin	
  yhdistyksen	
  toimintaa	
  Techvillan	
  tiloissa	
  olleella	
  esittelypöydällä.	
  

-‐

Kevätlukukauden	
  päätteeksi	
  (4.6.2011)	
  jaoimme	
  stipendejä	
  ranskan	
  opinnoissa	
  
menestyneille:	
  

-‐

Pitkä	
  ranska:	
  
6	
  lk.	
  Hakalan	
  koulu	
  (op.	
  Marianne	
  Metsovuori):	
  Piita	
  Penttinen	
  (20	
  €)	
  
6	
  lk.	
  Tapainlinnan	
  koulu	
  (op.	
  Aki	
  Korpela):	
  Jemina	
  Viirret	
  	
  (kirjapalkinto)	
  
9	
  lk.	
  Puolimatkan	
  koulu,	
  (op.	
  Laura	
  Nikkanen):	
  Reeta	
  Kalmari	
  (20	
  €)	
  
lukio,	
  HYK	
  (op.	
  Helvi	
  Melin):	
  Helmi	
  Kohonen	
  (kirjapalkinto)	
  
	
  	
  
Lyhyt	
  ranska:	
  
9	
  lk.	
  Pohjoispuiston	
  koulu	
  (op.	
  Aki	
  Korpela):	
  Laura	
  Lipponen	
  (20	
  €)	
  
9	
  lk.	
  Härkävehmaan	
  koulu	
  (op.	
  Leena	
  Leinonen):	
  Liisa	
  Vierikko	
  (20	
  €)	
  
lukio,	
  Sveitsin	
  lukio	
  (op.	
  Leena	
  Leinonen):	
  Pauliina	
  Lehto	
  (kirjapalkinto)	
  
lukio,	
  HYK	
  (op.	
  Helvi	
  Melin):	
  Sisu	
  Bohm	
  (kirjapalkinto)	
  
	
  
Syyskuun	
  alussa	
  teimme	
  yhteistyötä	
  paikallisen	
  elokuvateatteri	
  Kinoman	
  kanssa.	
  Yhdistyksen	
  
pyynnöstä	
  teatteri	
  otti	
  ohjelmistoonsa	
  kaksi	
  uutta	
  ranskankielistä	
  elokuvaa,	
  ensimmäisenä	
  
3.9.2011	
  alkaen	
  (kolme	
  näytöstä)	
  Iltapäivä	
  Toscanassa	
  (Copie	
  conforme)	
  ja	
  10.9.2011	
  alkaen	
  
(viisi	
  näytöstä)	
  Päiväni	
  Margueritten	
  kanssa	
  	
  (La	
  tête	
  en	
  friche).	
  	
  

-‐

30.11.2011	
  Hyvinkään	
  nuorisopalveluiden	
  ranskalainen	
  EVS–vapaaehtoistyöntekijä	
  Eugène	
  
Driquert	
  kertoi	
  kokemuksistaan	
  Suomessa,	
  EVS–järjestelmästä	
  ja	
  aikaisemmasta	
  
vapaaehtoistyöstään	
  Etelä–Amerikassa	
  Tapainlinnan	
  koulun	
  auditoriossa	
  järjestetyssä	
  
tilaisuudessa	
  (läsnä	
  6	
  jäsentä)	
  

-‐

25.11.2011	
  perinteiset	
  Beaujolais	
  Nouveau	
  -‐juhlat	
  Kultaisessa	
  enkelissä	
  (läsnä	
  17	
  jäsentä)	
  

	
  
	
  
Edustukset:	
  	
  
26.3.2011	
  järjesti	
  Pohjola–Norden	
  Pohjolan	
  pidot	
  Kytäjän	
  Maapirtillä.	
  Yhdistyksemme	
  edustajana	
  
juhlaan	
  osallistui	
  Satu	
  Tukiainen.	
  	
  
16.4.2011	
  Suomi-‐Ranska	
  Yhdistysten	
  Liitto	
  ry:n	
  kevätliittokokoukseen	
  Porvoossa	
  osallistui	
  Satu	
  
Tukiainen	
  ja	
  syysliittokokoukseen	
  12.11.2011	
  Turussa	
  osallistui	
  Riitta	
  Sovijärvi.	
  

