
 
 

YHDISTYKSEN SA� A� NNO� T 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Turun ranskalainen seura ry. Yhdistys voi käyttää kansainvälisissä 
yhteyksissä epävirallisesti yhdistyksen nimeä ranskaksi käännettynä Cercle français de Turku. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on ranskankielisen kulttuurin ja ranskan kielen aseman, tuntemuksen 
ja harrastuneisuuden edistäminen kotipaikka-kunnallaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, näyttelyitä, konsertteja, luentoja, 
keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä, retkiä, teatteri-yms. kulttuuritilaisuuksia. 

3 § JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka 
haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksessä. 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän ei enää täytä sääntöjen mukaisia 
jäsenvelvoitteita. 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

4 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä vähintään 1 ja enintään 2 varajäsentä. 

Kannattajajäseniä ei voida valita hallituksen jäseniksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa. 
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6 § TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista 
(14) päivää ennen kokousta joko ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenille tai ilmoituksella kahdessa 
paikallisessa sanomalehdessä. 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun 
loppua. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on vain jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, kannatusjäsenillä ei. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänien mennessä tasan ratkaistaan 
vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

9 § VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen 
on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jotta asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Kun yhdistyksen purkautumisesta on päätetty, on päätettävä sen varojen luovuttamisesta 
yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen ja päämäärien mukaiseen toimintaan. 
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