
      Ranskan Suomi-seura on perustettu vuonna 1976 

 

 

 
HEI SUOMALAINEN! 
 

Monien Ranskassa vaikuttavien suomalaisten ryhmittymien joukossa RANSKAN SUOMI-SEURA on koko 

Ranskan alueen kattava vapaaehtoisten jäsenten verkosto. Ranskan Suomi-seura on nyt 36 vuotta 

vanha yhdistys. Se on tehnyt paljon yhteisen hyvän eteen, mm. ajanut vahvasti Suomi-instituutin 

perustamista juuri Pariisiin (avattu vuonna 1990). Yhdistyksen toiminta on varsin vapaata 

Ranskan yhdistyksiä koskevan yli 100 vuotta vanhan lain puitteissa (La loi sur les associations 

1901): tämä on osa kansalaisten Ranskaa. Yhdistystoiminta on perusoikeus. Se mahdollistaa 

paljon sellaistakin toimintaa ja solidaarisuutta, josta virallinen taho ei huolehdi. 

Yhdistysten merkitys kasvaa kriisiaikoina, vaikka myös yhdistykset kokevat ajan paineet ja 

resurssipulaa. Ranskan Suomi-seuran jäsenmäärä vaihtelee 130-250. Yhdistyksen toiminta riippuu 

sen jäsenistä ja yhteisistä resursseista ja toiveista. Ranskan Suomi-seura toivottaa uudet 

jäsenet vuonna 2013 tervetulleiksi.  

 

Ranskan Suomi-seuran puitteissa Ranskassa –ja muuallakin-  asuvat suomalaiset ovat voineet 

löytää uusia ystäviä ja virikkeitä. Seura on osallistunut vuosien varrella lukemattomien 

tilaisuuksien järjestämiseen, joista on tehty myös reportaasia yhteisen muistin tueksi. Seura 

on antanut eri ikäisten jäsentensä toiveille siivet, tarvittaessa myös apua ja reilua 

ystävyyttä. Ranskan Suomi-seura on vuosikymmenten ajan pitänyt yllä perinteitä, ajan hengen 

mukaan vaihdellen. Mukana olleet tietävät, kuinka hauskoja ja vilkkaita ovat olleet 

joulumyyjäiset, pikkujoulujuhlat, juhannus- ja vappujuhlat, syyskauden avajaiset, lauluillat  

ja yhteistyössä Suomi-instituutin kanssa järjestetyt juhlat. Seuran toimintaan on kuulunut 

kerhoja, tempauksia, teemailtoja, retkiä, kulttuurivisiittejä,  kursseja, 

keskustelutilaisuuksia, talkoita, valokuvakilpailuja … kaikenikäisille kiinnostuksen mukaan. 

Seuralla on myös lukuisia yhteistyökumppaneita, (mm. France Finlande –yhdistys, Osakunta, 

Ranskan suomalainen ev.lut. seurakunta, maailmanlaajuinen Suomen Suomi-seura, USP jne)  sekä 

sponsoreita ja jäsenetuja. Yhdistyksen idea on toimia yhdessä, mahdollisimman omatoimisesti ja 

luovasti, aikaamme seuraten. Yhdessä tekeminen ja jakaminen monipuolistaa mahdollisuudet ja tuo 

terveen vaihtoehdon yksinäisyydelle. 

 

Ranskan Suomi-seura tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tällä hetkellä 

erityisesti jäsenkirjeiden kautta meilillä tai postitse sekä nettisivuilla   

www.ranskansuomiseura.com . Seuran lehti Ranskansuomalainen on ilmestynyt vuoteen 2012 asti, ja 

kaipaa uusia resursseja voidakseen jatkaa ilmestymistään paperiversiona.Tervetuloa kehittämään 

aihetta,jokainen voi kantaa kortta kekoon, hankkia mainoksia, tiedottaa mielenkiintoisista 

asioista. Nettisivuja aktivoidaan ja sinne voivat jäsenetkin kirjoittaa. Suomi-instituutti on 

perinteisesti ollut seuran tukipiste, mutta syksyyn 2013 asti se on suljettu remontin takia.  

Ranskan Suomi-seuran kerhot jatkavat muissa tiloissa, ja muulle toiminnalle etsitään tilanteen 

mukaan paikat muualta, ja toimintaa kehitetään tarpeiden mukaan.   

Myös Pariisin seudun ulkopuolella asuvilla suomalaisilla on toimintaa eri paikkakunnilla. 

Kannattaa kysellä onko ‘muita suomalaisia’… onko toimintaa? 

 

TERVETULOA MUKAAN RANSKAN SUOMI-SEURAAN VUONNA 2013! 
Liity jäseneksi, ota yhteyttä!  

Yleiskokous on lauantaina helmikuun 2. päivänä 2013 kello 16 Suomi-instituutissa. 

Siellä päätetään seuran tulevasta vuodesta, toimintalinjoista, jäsenmaksuista ja 

valitaan mm. uusi johtokunta. Kokouksen päätteeksi ystävyyden malja. 

Yhteystiedot nettisivuille tai seuran johtokunnalle kirjeitse: katso osoitteet sivun 

yläosassa. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Anja Dauvergne  ja sihteeri  Sirkku Bouvard.                   
Tammikuussa 2013 
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