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Ennen kokousta nautittiin lounas Teatteriravintolassa, minkä jälkeen tutustuimme Eliel Saarisen 
suunnittelemaan kaupungintaloon. Sen jälkeen Ranskan kunniakonsuli Outi Savonlahti kertoi 
kunniakonsulin työtehtävistä ja Joensuun Ranska-suhteista yleensä. Pirjo Passoja esitteli Joensuun 
suomalais-ranskalaisen yhdistyksen toimintaa. 

PÖYTÄKIRJA 

Liittokokoukseen osallistui viiden eri jäsenyhdistyksen edustajia, liittohallituksen puheenjohtaja, 
hallituksen jäseniä, Joensuun paikallisyhdistyksen jäseniä, osallistujien perheenjäseniä sekä liiton 
pääsihteeri sekä neuvottelukunnan puheenjohtaja, yhteensä 21 henkilöä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi liittokokouksen puheenjohtaja Arja Koski (Hämeenlinnan suomalais-
ranskalainen yhdistys) ja sihteerinä Rose-Marie Peake. 
 

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi sen sääntöjen mukaisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2. Läsnäolijat 
Arja Koski, Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys 
Heidi Heinonen, hallituksen puheenjohtaja 
Bo Göran Eriksson, entinen hallituksen puheenjohtaja 
Gunn Eriksson 
Liisa Peake, neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Rose-Marie Peake, pääsihteeri 
Outi Savonlahti, Ranskan Joensuun-kunniakonsuli  
Pirjo Passoja, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  
Sini Sovijärvi, Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys 
Ilkka Joukanen, Cercle français de Turku  
Mari Repo, Cercle français de Turku 
Aili Piironen, Etelä-Karjalan Suomi-Ranska yhdistys 
Noora-Liia Autio, Suomen ranskanopettajain yhdistys 
Sinikka Ritoranta, Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys 
Katri Horttanainen, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  
Pirkko Pajari, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Anne-Marie Mutanen, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Maija Kakriainen, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Marjatta Turunen, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Leena Koistinen, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
Aarni Koistinen 
 
  

3. Kokouksen sihteerin kutsuminen 
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin liiton pääsihteeri Rose-Marie Peake. 
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4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista (liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden vaali 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Peake (neuvottelukunnan puheenjohtaja) 
ja Sini Sovijärvi (Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen puheenjohtaja). 
Ääntenlaskijoiksi valittiin samat. 
 

6. Vuoden 2015 toimintakertomus (liite) 
Liiton pääsihteeri esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen (liite 2). 
Kertomuksesta keskusteltiin ja merkittiin seuraavaa: Ranskalais-suomalainen 
kauppakamari ei todellisuudessa pitänyt toimistoa SRYLin toimiston yhteydessä 
Raumantiellä enää vuonna 2015. Kauppakamarin vuokranmaksua selvitetään. 
Lisäksi Bo Göran Eriksson selvensi, että Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 
kanssa on solmittu uusi sopimus liiton toimistoon liittyen. Koulu olisi alun perin 
halunnut periä liitolta vuokraa, mutta sen estää sopimus, jonka liitto on 
aikoinaan laatinut opetusministeriön kanssa. Liitto kuitenkin suostuu 
maksamaan kulukorvauksen koululle (lämpö, vartiointi, siivous jne.). Esitettiin 
kysymys yhteisöjäsenmaksujen puolittumisesta edellisvuoteen nähden – 
pääsihteeri vastasi kiinnittävänsä asiaan erityistä huomiota tämän vuoden 
osalta.  

 
7. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto (liite) 

Hallituksen entinen puheenjohtaja Bo Göran Eriksson esitteli vuoden 2015 
tilinpäätöksen (liite 3), jonka loppusumma on 3 822,32 euroa ylijäämäinen. 
Tilinpäätöksen luvuista keskusteltiin. Eriksson luki toiminnantarkastajien 
lausunnon (liite 4). Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2015 
hyväksyttiin. 
 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 
 

9. Kahden varsinaisen ja yhden varatoiminnantarkastajan vaali 
Varsinaisina toiminnantarkastajina jatkavat Risto Elomaa ja Jari Gunn. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kari Norkonmaa. 

 
10. Jeune France -hankkeen voittajan julistaminen 

Neuvottelukunta päätti palkita 1 000 euron suuruisella palkintosummalla Etelä-
Karjalan Suomi-Ranska yhdistyksen hanke-ehdotuksen. Yhdistys järjestää 
ranskalaisen elokuvanäytöksen Lappeenrannan ja lähialueiden ranskan 
opiskelijoille tai ranskan opiskelua harkitseville. 
 
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake kertoi myös seuraavasta 
hankkeesta nimeltään Suomalais-ranskalainen ystävyysseurateko. 
Tarkoituksena on palkita vuonna 2017 liiton 70-vuotisjuhlallisuuksien aikaan 
jäsenyhdistys, jonka jo mennyt tai tuleva projekti, hanke tai toimintatapa on 
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menestyksekkäästi luonut tai kehittänyt jäsenyhdistysten toimintamalleja tai 
muulla tavalla ansiokkaasti edistänyt Suomen ja Ranskan välistä ystävyyttä. 

 
11. Muut asiat 

Keskusteltiin Kokkolaan perustetusta uudesta Suomi-Ranska-yhdistyksestä ja 
päätettiin, että pääsihteeri kysyy uuden yhdistyksen perustajien halukkuudesta 
liittyä liittoon. Liiton 70-vuotisjuhlista vuonna 2017 keskusteltiin myös. Liiton 
pääsihteeri kertoi liiton sähköisestä uutiskirjeestä, jonka on tarkoitus ilmestyä 
muutaman viikon välein. Kirjeessä tiedotetaan liiton tapahtumien lisäksi myös 
jäsenyhdistysten tapahtumista, joista voi vinkata pääsihteerille sähköpostitse tai 
puhelimitse muutaman viikon varoajalla. Pääsihteeri muistutti myös Institut 
français’n johtajan Mme Bougrabin hankkeesta, jossa instituutin nettisivuille 
kerätään tietoja kaikista Suomi-Ranska-yhdistyksistä. Pääsihteeri kertoi lisäksi, 
että liitto kartuttaa parhaillaan jäsenetuja, joista myös paikallisyhdistysten 
jäsenet pääsevät osallisiksi. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56. 

 
 

Joensuu, 21.5.2016 

 

 

Vakuudeksi 

  

Arja Koski    Rose-Marie Peake 

  puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  

 

  

Sini Sovijärvi    Liisa Peake 


