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Suomi-Ranska yhdistysten liitto ry 

Syysliittokokous 12.11.2016  

Kulttuurikeskus Caisa, kokoushuone 1, Mikonkatu 17, Helsinki 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Liittokokoukseen osallistui kahdeksan jäsenyhdistysten edustajaa, kolme henkilöjäsenedustajaa ja 

liittohallituksen puheenjohtaja, yhteensä 12 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

liittokokouksen varapuheenjohtaja Martti Hyvönen ja sihteerinä neuvottelukunnan puheenjohtaja 

Liisa Peake. 

 

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksen puheenjohtaja Martti Hyvönen avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat  tervetulleiksi ja 

totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty sääntöjen § 11 

edellyttämällä tavalla vähintään kolme viikkoa ennen kokouspäivää.  

 

 

2 § Sihteerin kutsuminen 

 

Puheenjohtaja kutsui neuvottelukunnan puheenjohtajan Liisa Peaken kokouksen sihteeriksi. (Vt. 

pääsihteeri Rose-Marie Peaken oli poissa sairastumisen vuoksi).  

 

 

3§ Läsnäolijat 

 

Läsnäolijat (liite 1) esittäytyivät. 

 

 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

 

Kokoukselle laadittu esityslista (liite 2) oli lähetetty kokousedustajille sähköpostitse. Puheenjohtaja 

totesi, että kohdassa 14. ”Muut mahdolliset asiat” otetaan esille  

-neuvottelukunnan täydentäminen kahdella jäsenellä 

-neuvottelukunnan Ystävyysseurateko-kilpailun julistaminen  

-keskustelu France Alumni -hankkeesta 

- ”table ronde” jäsenyhdistysten toiminnasta 

Esityslista hyväksyttiin näillä lisäyksillä.  

 

 

5§ Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden vaali 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Heinonen ja Minna Varila (CFF). 

 

 

6§ Liittohallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja uusien jäsenten valinta erovuoroisten 

tilalle 

 

Päätettiin pitää liittohallituksen jäsenmäärä ennallaan, 10 jäsentä. Toimikauttaan jatkavat Saara 

Halmetoja, Heidi Heinonen, Jarmo Kehusmaa, Jorma Tirri ja Kaarina Vaheri. Erovuroossa olivat 
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Therese Almén, Panu Rekola, Ulla Tuomarla, Marina Nyholm ja Sinikka Ritoranta. Almén ja 

Rekola olivat ilmoittaneet halustaan jatkaa seuraavan kolmivuotiskauden ja heidät valittiin 

uudelleen. Muiden erovuoroisten tilalle valittiin Susanna Luoto (Ranskalais-suomalainen 

kauppakamari), Markku Äärimaa (Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura) ja Riikka-

Maria Pöllä.   

 

 

7§ Liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 
 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Heinonen ja varapuheenjohtajaksi Therese Almén. 

Puheenjohtajien toimikausi on yksi vuosi. 

 

 

8§ Liittokokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 

 

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Veltheim (ENA-yhdistys) ja varapuheenjohtajaksi 

Seppo Sihvonen (Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska yhdistys). Puheenjohtajien toimikausi on yksi 

vuosi. 

 

 

9§ Vuoden 2017 jäsenmaksujen vahvistaminen 

 

Liittohallituksen puheenjohtaja esitteli liittohallituksen raportin v. 2016 jäsenmaksukategorioista 

(liite 3) ja niistä keskusteltiin vilkkaasti. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan v. 2017. 

 

 

10§ Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 

 

Liittohallituksen puheenjohtaja Heidi Heinonen esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman (liite 4), 

joka koostuu tavanomaisten toimintojen lisäksi myös liiton 70-vuotisjuhlavuoden erityisohjelmasta. 

Suunnitelma herätti runsaasti keskustelua, kysymyksiä ja toivomuksia: esitettiin Fran-Su-lehden 

paperiversion paluuta, toivottiin 70-vuotisjuhlien järjestämistä jäsenkunnalle esim. 

ravintolaillallisen muodossa ja ehdotettiin Club Lyonin rinnalle edullisempaa vaihtoehtoa. 

Ohjelmalistalle pyydettiin lisäämään ranskankielinen Rendez-vous francophone-tapahtuma 

ravintola Belgessä sekä neuvottelukunnan ideoima Ystävyysseurateko-kilpailu. Hallitusta kiitettiin 

monipuolisesta toimintasuunnitelmasta ja se hyväksyttiin.   

 

 

11§ Vuoden 2017 talousarvio 

 

Liittohallituksen puheenjohtaja Heidi Heinonen esitteli vuoden 2017 talousarvion (liite 5), jonka 

loppusumma on 43 000€. Heinonen totesi, että juhlavuoden Ranska-seminaarilla (yhteistyössä 

ENA-yhdistyksen kanssa toukokuussa 2017) on oma budjettinsa, joka on vasta muotoutumassa. 

Merkittiin, että neuvottelukunta on hankkinut v. 2017 toimintaan 3000 € sponsorirahaa, joka 

kohdistuu Ystävyysseurateko-kilpailuun (500€) ja juhla-Fran-Sun kuluihin (2500€). 

Talousarvioehdotus hyväksyttiin. 

 

 

12 § Kokouspalkkioiden ja jäsenyhdistysten edustajien kustannusten korvausten 

vahvistaminen 

 

Kokouspalkkioita ei makseta, mutta kokouksiin järjestetään pientä tarjoilua. 
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13§ Kevätliittokokous 

 

Hallitus suunnittelee kevätliittokokouksen järjestämistä olemalla yhteydessä mm. jäsenyhdistyksiin. 

 

 

14§ Muut mahdolliset asiat 

 

Neuvottelukunnan jäsenmäärän täydentäminen: Liisa Peake ehdotti Juhani Härmän (Ranskalaisen 

koulun seniorit) ja Karl Johan Lönnrothin (Ena) kutsumista neuvottelukunnan jäseniksi. Täten 

toimielimen kokonaismäärä on yhdeksän henkeä. Ehdotus hyväksyttiin ja kyseiset henkilöt voivat 

toimia neuvottelukunnassa. Asia viedään kuitenkin vielä kevätliittokokouksen vahvistettavaksi. 

Liisa Peake esitteli neuvottelukunnan ideoiman Ystävyysseurateko-kilpailun paikallisyhdistyksille 

(liite 6). Hanke on osa juhlavuoden 2017 ohjelmaa. 

Martti Hyvönen otti esille Ranskan suurlähetystön nettihankkeen France Alumni, josta 

keskusteltiin.  Merkittiin, että hanke esitellään Ranskan suurlähetystön tilaisuudessa 13.12. klo 17-

19.  

Käytiin pikaisesti ”table ronde”, jossa yhdistykset raportoivat toiminnastaan. 

 

 

15§ Kokouksen päättäminen 

 

Martti Hyvönen kutsui vastavalitun liittokokouksen puheenjohtajan Risto Veltheimin päättämään 

kokouksen. Veltheim kiitti luottamuksesta. Liittohallituksen puheenjohtaja Heidi Heinonen kiitti 

eroavaa puheenjohtajaa Martti Hyvöstä vuosikymmeniä jatkuneesta ansiokkaasta työstä Srylin ja 

Ranskan hyväksi ja ojensi hänelle ”lahjapullon”. Puheenjohtaja Veltheim päätti kokouksen klo 

15.00. 

 

 

Helsinki, 13.11.2016 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Martti Hyvönen     Liisa Peake 

puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty: 

 

 

 

 

Heidi Heinonen     Minna Varila 

 

 


