SUOMI-RANSKA – YHDISTYSTEN LIITTO R.Y. FINLAND-FRANKRIKE –
FÖRENINGARNAS FÖRBUND R.F.
FEDERATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES
SÄÄNNÖT
1§

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomi-Ranska –Yhdistysten Liitto r.y, ruotsiksi FinlandFrankrike –Föreningarnas Förbund r.f. Yhdistyksestä käytetään ranskankielisenä
epävirallisena nimenä Fédération des Associations Franco-Finlandaises. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan Liitoksi.

2§

Viralliset kielet
Liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjat ja muut asiakirjat laaditaan
suomeksi.

3§

Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja lujittaa Suomen ja Ranskan ystävyyssuhteita,
edistää molemminpuolista kulttuurin sekä talous- ja yhteiskuntaelämän tuntemusta
sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Liiton tarkoituksena ei ole
valtiollisiin asioihin vaikuttaminen.

4§

Liiton toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto voi järjestää tai välittää maiden välillä
näyttelyjä, taide-, esitelmä- ja muita kulttuuritilaisuuksia, ylläpitää kirjastoa ja tarjota
palveluja matkailutoiminnan, nuorisovaihdon, julkaisutoiminnan ja ranskan kielen
opetuksen alalla. Liitto voi jakaa apurahoja tutkimukseen ja opiskeluun sekä myöntää
stipendejä lahjakkaille ranskan kielen tai kulttuurin opiskelijoille ja tutkijoille.
Liitto tukee ja avustaa jäsenyhdistystensä toimintaa välittämällä luennoitsijoita,
tiedottamalla mm. jäsenlehtensä välityksellä sekä antamalla neuvoja yhdistyksen alaan
kuuluvista asioista.
Toimintansa tukemiseksi Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää myyjäisiä. Liitto voi
harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa.
Liitto toimii yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa.
Liitto voi toimia yhteistyössä Suomen Ranskan instituutin kanssa.
Liitto voi hallita ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.
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5§

Jäsenet
Liiton jäseneksi voi Liittohallitus hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jonka
tarkoituksena on edistää Suomen ja Ranskan ystävyyssuhteita ja jota kutsutaan
jäsenyhdistykseksi, sekä luonnollisen henkilön, jota kutsutaan henkilöjäseneksi.
Jäsenyhdistysten tulee toimia Liiton tarkoituksen toteuttamiseksi ja sitoutua
noudattamaan Liiton päättävien elinten päätöksiä.
Liitolla voi olla kunniajäseninä henkilöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet Liiton
tai jäsenyhdistysten toimintaan tai muuten edistäneet Liiton toimintaa. Kunniajäsenet
nimittää Liittokokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

6§

Jäsenmaksut
Jäsenyhdistysten on suoritettava vuosittain Liitolle jäsenmaksu, jonka suuruuden
Liittokokous syyskokouksessa vahvistaa. Jäsenyhdistysten jäsenmaksun perusteena on
varsinaisten jäsenten määrä. Liittokokous vahvistaa myös henkilöjäsenten
jäsenmaksun.

7§

Liitosta eroaminen ja erottaminen
Jäsenyhdistys tai henkilöjäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
Liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eron Liittokokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Liittohallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen tai henkilöjäsenen, joka toimii olennaisesti
Liiton tarkoitusta vastaan tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.
Liitosta erotettu voi saattaa erottamispäätöksen Liittokokouksen käsiteltäväksi
kirjallisella valituksella, joka tulee jättää Liittohallituksen puheenjohtajalle 30 päivän
kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä.

8§

Jäsenäänestys
Liiton henkilöjäsenet, jotka eivät kuulu jäsenyhdistyksiin, valitsevat Liittokokoukseen
jäsenäänestyksessä liittokokouksen päättämän määrän edustajia. Äänestys järjestetään
joka kolmas vuosi.
Liittokokouksen henkilöjäsenten jäsenäänestyksessä oikeus ehdokkaiden asettamiseen
on vain Liiton henkilöjäsenillä. Henkilöjäsenten valinta suoritetaan erillisessä
vaalikokouksessa enemmistövaalina. Kukin kokoukseen osallistuva henkilöjäsen voi
antaa vaalissa yhden äänen enintään niin monelle ehdokkaalle kuin on valittaviakin.
Liittokokouksen henkilöedustajat valitaan vaalikokouksessa annetuista äänistä
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Tarkemmat säännökset jäsenäänestyksestä annetaan Liittokokouksen vahvistamassa
äänestys- ja vaalijärjestyksessä.
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9§

Toimielimet
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on Liittokokous. Liittohallitus
käyttää Liiton toimeenpanovaltaa ja tekee päätöksiä sääntöjen sille määräämistä
asioista. Liiton neuvoa-antavana elimenä toimii liittokokouksen valitsema
neuvottelukunta.

10 §

Liittokokous
Liittokokoukseen valitaan edustajat seuraavasti:
Liiton jäsenyhdistystä edustaa liittokokouksessa jäsenyhdistyksen hallituksen
nimeämä henkilö
Liiton henkilöjäsenet, jotka eivät kuulu jäsenyhdistyksiin, valitsevat 8§:ssä mainitulla
tavalla keskuudestaan 5-10 edustajaa ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen
varaedustajan. Valittavien henkilöedustajien määrän päättää Liittokokous.
Liittokokouksen henkilöedustajien ja varaedustajien toimikausi on kolme
kalenterivuotta.
Liittohallituksen jäsen ei voi käyttää päätösvaltaa Liittokokouksessa.

11 §

Liittokokouksen koollekutsuminen
Liittokokouksen kutsuu koolle Liittohallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisena kirjeitse tai sähköpostitse jäsenyhdistysten
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä henkilöjäsenten edustajille ja
varaedustajille vähintään kolme viikkoa ennen Liittokokousta. Ylimääräinen
Liittokokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kolmasosa Liittokokouksen
edustajista sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi vaatii kirjallisesti Liittohallitukselta.
Ylimääräinen kokous on järjestettävä kahden kuukauden kuluessa kirjallisen
vaatimuksen esittämisestä.
Liittokokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan vaalit
ratkaistaan arvalla, muuten päätökseksi tulee Liittokokouksen puheenjohtajan
kannattama esitys.

12 §

Liittokokoukset
Liittokokous kokoontuu syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Päätetään Liittohallituksen jäsenten määrästä ja valitaan Liittohallituksen
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet,
2) valitaan Liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Liittohallituksen
jäsenistä seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan Liittokokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jäsenyhdistysten
hallitusten jäsenistä tai henkilöjäsenten liittokokousedustajista seuraavaksi
kalenterivuodeksi. Liittokokouksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
liittohallituksen kokouksissa;
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4) päätetään henkilöjäsenten ja heidän varajäsentensä määrästä joka kolmas vuosi
5) valitaan tarvittaessa Liiton neuvottelukuntaan uusia jäseniä,
6) vahvistetaan Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi,
7) vahvistetaan Liiton jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8) vahvistetaan Liittokokouksen ja Liittohallituksen kokouspalkkiot ja kustannusten
korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi,
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Liittokokous kokoontuu kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään tilinpäätös, Liiton toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Liittohallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
3) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä,
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13 §

Liittohallitus
Liittohallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä. Liittohallituksen jäsenten tarkemmasta
määrästä päättää Liittokokous syyskokouksessaan. Liittohallituksen jäsenten
toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kunakin vuonna on kolmasosa jäsenistä
erovuorossa. Erovuorot arvotaan ensimmäisessä Liittokokouksessa. Tämän jälkeen
erovuorot määräytyvät vuoron mukaan. Hallituksen jäsenenä voi olla keskeytyksettä
enintään kolme toimikautta.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, joka on
toimitettava jäsenille kirjallisena kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta.
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muuten
päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama esitys.
Liittohallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia ja työryhmiä.

14 §

Liittohallituksen tehtävät
Liittohallituksen tehtävänä on:
1) Hoitaa Liiton toimintaa Liittokokouksen päätösten mukaisesti ja panna sen
päätökset täytäntöön,
2) valmistella Liittokokouksissa käsiteltävät asiat,
3) pitää huolta Liiton talouden ja hallinnon hoidosta sekä päättää jäsenmaksujen
perimisestä,
4) ottaa Liiton työntekijät ja päättää heidän työsuhde-eduistaan,
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5) pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin sekä tukea ja avustaa niiden toimintaa ja ryhtyä
kaikkeen, mikä on tarpeen Liiton asioiden hoitamiseksi ja Liiton edustamiseksi.
6) ottaa ja erottaa jäsenet ja pitää liiton jäsenrekisteriä.
15 §

Liiton neuvottelukunta
Liiton toimintaa tukee neuvottelukunta, johon Liittokokous kutsuu vähintään 6 ja
enintään 12 kolmivuotiskaudeksi kerrallaan valittua jäsentä, jotka toimivat aktiivisesti
suomalais-ranskalaisen kulttuurin, talous- tai yhteiskuntaelämän aloilla. Liittokokous
päättää neuvottelukunnan jäsenten määrästä. Neuvottelukunnan jäsenet voidaan valita
enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan jokaiseksi toimintavuodeksi puheenjohtajan
ja halutessaan myös varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka tukee ja auttaa
liittohallitusta liiton toiminnan edistämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.
Neuvottelukunta voi myös hankkia liiton toiminnalle taloudellista tukea.
Neuvottelukunta kokoontuu liittohallituksen kutsusta vähintään yhteen kokoukseen
vuodessa.

16 §

Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa Liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
kumpikin yksin, taikka kaksi Liittohallituksen jäsentä yhdessä taikka Liittohallituksen
määräämä henkilö yksin.

17 §

Tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liittohallituksen tulee jättää tilinpäätös
tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

18 §

Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen
Päätös Liiton sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta on tehtävä
Liittokokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta. Liiton purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi käytetään Liiton varat Liiton tarkoituksen edistämiseen viimeisen
Liittokokouksen määräämällä tavalla.
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