
JOENSUUN SUOMALAIS-RANSKALAINEN YHDISTYS RY 
L’ASSOCIATION FRANCO-FINLANDAISE DE JOENSUU 
  
JÄSENTIEDOTE 7/2011     26.12.2011 
  
 
Heureuse Nouvelle Année 2012! 

 

Vanha vuosi alkaa olla lopuillaan ja uusi kolkuttelee ovella. 
 

 
Alkukesästä olemme lähdössä räätälöidylle matkalle kiehtovaan Etelä-

Ranskaan. 
Matkan on meille suunnitellut Ranskan matkoihin erikoistunut 

matkatoimisto Pamplemousse. 

Matkan ajankohta on su 10.06 – pe 15.06.2012 ja hinta alk. 1260 €/hlö. 
Tarkemmat tiedot matkasta oheisessa liitteessä. 

Sitovat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, viimeistään 31.01.2012 
mennessä katri.horttanainen@elisanet.fi tai pirjo.passoja@jns.fi  

 

 
Alla myös muuta ohjelmaa keväälle 2012. 

Tule mukaan oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan! 
 

 

 
La 28.01.2012 Kokkisota klo 14 -16, Värtsilänkatu 2 (yhteisötalo Kotikievari ) 

Niinivaaralla www.kotikievari.fi 
 

Keväällä 2011 voitimme hienoisesti Circolo Culturale di Joensuun tässä leikkimielisessä 
kokkisodassa. 

Nyt haastoimme kisaan vuorostamme Joensuun Kreikan ystävät. 

 
Kisa käydään Kotikievarin ruokalassa, jossa voitte seurata molempien kokkijoukkueiden 

puuhastelua ja saada maistiaisia. 
 Joukkueiden valmistamat ateriat arvostellaan tuomarien toimesta ja kisan voittaja 

haastaa seuraavan ystävyysseuran kanssaan kamppailuun. 

 
Tule mukaan seuraamaan leikkimielistä kisaa! Kreikkalaisen, italialaisen ja ranskalaisen 

keittiön ystävät olette tervetulleita! 
 

 
Ke 08.02.2012 Vuosikokous klo 18.30, Teatteriravintolan Varpunen-

kabinetti, Rantakatu 20, Joensuu 

 
Luodaan silmäys kuluneeseen vuoteen ja käännetään katse seuraavaan.  

 
Mitä sinä haluaisit että järjestäisimme? Mihin haluaisit osallistua? 

Asioihin voi vaikuttaa tulemalla mukaan kokoukseen. 

Kahvitarjoilu. 
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Ti 20.03 - la 24.03.2012 Ranskalaisen elokuvan viikko Kino Tapiossa 

 

Frankofoniaviikolle ajoittua Elokuvaviikko pyörähtää käyntiin seitsemännen kerran. 
Esitettävät elokuvat tarkentuvat myöhemmin. 

 
 

 

 
 

Maaliskuussa Simo Määtän luento ranskan kielen kehityksestä  
 

Luennon aihe, ajankohta ja paikka tarkentuvat myöhemmin. 
 

 

 
 

Ti 17.04.2012 Lukupiiri klo 18.00, Teatteriravintolan Morkku-kabinetti, 

Rantakatu 20, Joensuu 

 

Käsiteltävänä teoksena on Tommi Melenderin ”Ranskalainen ystävä”. 
 

 
 

 

 
 

 
Su 10.06 – pe 15.06.2012 Etelä-Ranskan matka. 

 

Matkatoimisto Pamplemoussen suunnittelema matka sisältää mm. lennon Helsinki - 
Nizza, vierailun Marc Chagallin museossa,  Grassen parfyymikyläretken, kuljetuksen 

Aix en Provenceen, Puyricardin suklaatehdasretken, tutustumisen Paul Cézannen 
ateljeehen ja halukkaille Marseillen retken. Paluulento Nizza – Helsinki. 

 

Tarkemmat tiedot liitteenä olevassa ohjelmassa. 
Matkan kustannukset maksaa jokainen itse. 

 
Sitovat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, viimeistään 31.01.2012 

mennessä katri.horttanainen@elisanet.fi tai pirjo.passoja@jns.fi  
 

  

 
Parhain terveisin, 

 
Pirjo Passoja    Katri Horttanainen 

puheenjohtaja    sihteeri 

Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Pirjo.Passoja@jns.fi   katri.horttanainen@elisanet.fi 

050-5240 466    040-5144 896 
 

 

mailto:katri.horttanainen@elisanet.fi
mailto:pirjo.passoja@jns.fi
mailto:Pirjo.Passoja@jns.fi
mailto:katri.horttanainen@elisanet.fi

