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SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO ry      
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Kertomusvuosi oli liiton 68. toimintavuosi. Sääntöjensä mukaisesti Suomi–Ranska-yhdistysten liitto on 
pyrkinyt edistämään ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin sekä Ranskan talous- ja 
yhteiskuntaelämän tuntemusta maassamme. Sen toiminnan kohteena ovat ensisijaisesti olleet liittoon 
kuuluvat 28 jäsenyhdistystä jäsenineen sekä liiton henkilöjäsenet. Liitto on pyrkinyt ulottamaan 
toimintaansa myös eri kohderyhmien ja suuren yleisön tietoisuuteen. 
 
Kevätkaudella aloitettiin liiton viestinnän uudistaminen. Uusi esite ja juliste esiteltiin yleisölle 
Frankofonia juhlii! -tapahtumassa. Myös Fran–Su-jäsenlehti uudistettiin perusteellisesti ja kevään 
numero ilmestyi vielä myös painettuna versiona. Sen uudistuksista sekä suunnitellusta siirtymisestä 
pelkkään sähköiseen versioon järjestettiin lukijoille kysely, jonka myönteisten tulosten rohkaisemana 
päätettiin jatkaa suunnitelmien mukaan. Keväällä aloitettiin myös kulujen rationalisointi. 
 
Syyskaudella jatkettiin uudistuksia julkaisemalla lehdestä vain sähköinen versio sekä tekemällä liitolle 
uudet verkkosivut. Sivuissa on pyritty selkeyteen sekä käytettävyyteen ja uusina ominaisuuksina 
käyttöön on tullut mm. kuvagalleria ja jäsenyhdistyksille mahdollisuus päivittää omia sivujaan. Nuorten 
saamista mukaan suunniteltiin ja jäsenyhdistyksille julistettiin neuvottelukunnan Jeune France -
hankekilpailu, jossa paras nuoriin liittyvä hanke rahoitetaan. Syksyllä jatkettiin myös talouden 
tasapainottamista mm. myymällä pois liiton osakkeita esimerkiksi koulun alettua periä kuluja liiton 
tiloista. 
 
Yhteyksiä jäsenkuntaan on ylläpidetty monin eri tavoin: jäsenlehden lisäksi tiedotteita ja jäsenkirjeitä 
on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse, toiminnasta on tiedotettu liiton verkkosivuilla ja eri 
tilaisuuksissa sekä vastattu kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse. Ranskalaisen gastronomian 
harrastusta jatkettiin edellisten vuosien tapaan Club Lyonissa, Ranskan-ystävien klubissa Helsingissä 
sekä oltiin mukana maaliskuun Frankofonia juhlii! -tapahtumassa kulttuuriareena Gloriassa 
Helsingissä. Syyskuun jäsenmatkalla suunnattiin Elsassin ympäristöön.  
 
Yhteistyö Ranskan suurlähetystön ja Ranskan instituutin kanssa jatkui hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Liiton edustajia osallistui lähetystön ja instituutin tilaisuuksiin ja yhteyttä pidettiin tiiviisti. 
 
Jäsenyhdistykset toimivat aktiivisesti: kevätliittokokous järjestettiin Hämeenlinnan Raatihuoneella 
Hämeenlinnan suomalais-ranskalaisen yhdistyksen kutsumana. Paikallis- ja erityisyhdistysten 
ohjelmatarjontaan kuului edelleen ranskan- ja suomenkielisiä esitelmiä, ranskan kielen kursseja, 
ruoanvalmistuskursseja, konsertteja, viininmaistajaisia, elokuvailtoja, juhlia, retkiä ja jäsenmatkoja 
Ranskaan. Yhdistykset järjestivät tilaisuuksia keskenään tai paikkakuntansa muiden ystävyysseurojen 
kanssa. Yhteistyötä tehtiin paikkakunnan museoiden, kirjastojen ja oppilaitosten kanssa. 
Jäsenyhdistysten edustajia osallistui aktiivisesti Ranskan suurlähetystön, Ranskan instituutin ja muiden 
Ranska-tahojen järjestämiin tilaisuuksiin Helsingissä.  
 
Liiton hallitus kokoontui kolme kertaa, joista kerran yhdessä neuvottelukunnan kanssa. 
Liittokokouksen puheenjohtaja Martti Hyvönen (Lääkäriseura Coccyx ry) ja varapuheenjohtaja Arja 
Koski (Hämeenlinnan suomalais-ranskalaisen yhdistys) ovat myös osallistuneet hallituksen kokouksiin. 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana myös itsenäisesti. Syksyllä järjestettiin henkilöjäsenvaali 
edustajien toimikauden päättyessä vuoden lopussa. 
 
Liiton kotisivuja päivitettiin ahkerasti ja uudet saatettiin valmiiksi. Jäsenyhdistykset hyödynsivät 
näkyvyyttään julkaisemalla toimintakertomuksiaan, toimintasuunnitelmiaan, jäsenkirjeitään ja 
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tapahtumakalentereitaan kotisivuilla. Uusilla sivuilla heillä on entistä laajemmat mahdollisuudet 
sivujensa päivitykseen. 
 
Nuorisotoimikunnan laatima opas Haluatko Ranskaan? on luettavissa liiton kotisivulla.     
 
Liitto haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ystävyysseurojen valtionavustusta 28 000 euroa ja sai 
25 000. 
 
 
2. HALLINTO 
 
2.1. Kunniajäsenet 
  
Ekonomi Pertti Ratsula, professori Juhani Härmä, professori Tarmo Kunnas, kanslianeuvos Sinikka 
Mertano, FM Terttu Rastas ja professori Carl Öhman. 
 
2.2. Hallitus 
 
Hallitukseen kuuluivat seuraavat kymmenen jäsentä: 
puheenjohtaja, VT Bo Göran Eriksson, varapuheenjohtaja, FT, dosentti Ulla Tuomarla (Helsingin 
yliopisto, ranskalainen filologia)   
sekä jäsenet: FM Therese Almén (Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry), FM Jarmo Kehusmaa (Cercle 
franco-finlandais de Helsinki ry), FM Marina Nyholm (Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry), DI 
Panu Rekola (Ranskalaisen koulun ystävät ry), arkistonhoitaja Sinikka Ritoranta (Hämeenlinnan 
ranskalais-suomalainen yhdistys ry), HR-specialist Päivi Saarijärvi (Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys 
ry), ekonomi Liisa Sarvi (Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry) ja VT Jorma Tirri (Cercle Français de Pori 
ry). 
 
2.3. Liittokokous 
 
Puheenjohtaja, ympäristöjohtaja, erikoislääkäri Martti Hyvönen (Lääkäriseura Coccyx ry) 
varapuheenjohtaja, FM Arja Koski (Hämeenlinnan ranskalais-suomalainen yhdistys ry). 
 
Liiton sääntöjen mukaisesti (§ 11) jäsenyhdistykset lähettävät liittokokoukseen yhden edustajansa. 
 
Henkilöjäsenten edustajat 

Kuusi varsinaista edustajaa: 
Mme Claude Anttila, toimitusjohtaja Marjatta Helander, toimitusjohtaja Tuulikki Leiste, toimitusjohtaja 
Irene Mäkipää, FM Rose-Marie Peake ja Mme Leena Piattier. 
  
Kuusi varaedustajaa:  
sairaanhoitaja Marjatta Maijala, psykologi Lea Nousiainen, kulttuuriasiainneuvos Eva Paajanen, FT, 
dosentti Osmo Pekonen, FM Nora Rutanen-Couavoux, talouspäällikkö Sonja Tukio-Kettunen. 
 
2.4. Neuvottelukunta 
 
Neuvottelukuntaan kuului seuraavat seitsemän jäsentä: 
puheenjohtaja, liiton entinen pääsihteeri, FM Liisa Peake  
sekä jäsenet lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, ravintoloitsija Ilkka Joukanen, professori Meri 
Larjavaara, kulttuuriasiainneuvos Eva Paajanen, erityisasiantuntija Laura Päivänen ja tuottaja Jaana 
Sormunen. 
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2.5. Nuorisotoimikunta  
 
Nuorisotoimikunnalla ei ollut puheenjohtajaa eikä sihteeriä kuluneena toimikautena. Pääsihteeri hoiti 
nuorisotoimikunnalle kuuluvia tehtäviä. 
 
2.6. Toiminnantarkastajat ja kirjanpito 
 
Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat diplomi-insinööri Risto Elomaa ja ekonomi Jari Gunn.  
Varatoiminnantarkastaja oli prof. Juhani Härmä. Kirjanpidon hoiti kirjanpitäjä Ani Salakari Anisa 
Tmi:stä.   

 
2.7. Pääsihteeri 
 
Pääsihteerinä on toiminut FM Maria Paloheimo. 
 
 
3. KOKOUKSET 
 
3.1. Liittokokoukset  
 
Sääntömääräinen kevätliittokokous 23.5. 

Kevään liittokokous järjestettiin Hämeenlinnan suomalais-ranskalaisen yhdistyksen kutsusta 
Hämeenlinnassa lauantaina 23.5. Kokouspäivän aluksi nautittiin yhdessä lounas Hämeenlinnan 
Raatihuoneen Raatikellarissa, minkä jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio esitteli 
osallistujille Raatihuonetta. 
 
Varsinaisessa kokouksessa Valtuustosalissa käsiteltiin mm. vuoden 2014 tilinpäätös ja 
toimintakertomus sekä viestinnän uudistuksia. Puheenjohtajana toimi liittokokouksen puheenjohtaja 
Martti Hyvönen (Lääkäriseura Coccyx ry) ja sihteerinä liiton pääsihteeri Maria Paloheimo. 
Liittokokoukseen osallistui heidän lisäkseen yhdeksän jäsenyhdistysten edustajaa, liittohallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, Hämeenlinnan paikallisyhdistyksen jäseniä sekä liiton 
henkilöjäseniä, yhteensä 20 henkilöä. 
 

Kokouksen lopuksi kiitettiin hämäläisiä hienoista kokousjärjestelyistä ja kaikkia kokoukseen 
osallistuneita, minkä jälkeen kaikki kertoivat vielä vuorollaan arvostamansa asian Ranskasta. Sitten 
kokousväki siirtyi musiikkiesitykseen ja opastetulle kierrokselle Sibeliuksen syntymäkotiin tai muualle 
Sibelius 150-juhlavuoden ohjelmatarjonnasta nauttimaan. Illalliselle kokoonnuttiin ravintola 
Piparkakkutaloon. 
 
Sääntömääräinen syysliittokokous 14.11. 

Syysliittokokous pidettiin lauantaina 14.11. henkilöjäsenvaalin jälkeen Helsingin ranskalais-
suomalaisen yhdistyksen tiloissa Helsingissä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua liittohallituksen 
puheenjohtaja Bo Göran Eriksson totesi, että liitto ottaa osaa Pariisin traagisten tapahtumien johdosta. 
 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin v. 2016 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Jorma Tirri valittiin uudelleen seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle ja Päivi Saarijärven ja Liisa Sarven tilalle valittiin Saara Halmetoja ja Kaarina 
Vaheri. Lisäksi eroavan Bo Göran Erikssonin tilalle valittiin Heidi Heinonen, joka valittiin myös 
liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016. Varapuheenjohtajana jatkaa Ulla Tuomarla. Muut 
hallituksen jäsenet, ks. kohta 2.2. Liittokokouksen puheenjohtajaksi seuraavalle vuodelle valittiin Arja 
Koski ja varapuheenjohtajaksi Martti Hyvönen. Todettiin henkilöjäsenten edustajiksi kaudelle 2016–18 
henkilöjäsenvaalissa valitut, ks. kohta 3.2. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi liittokokouksen 
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varapuheenjohtaja Arja Koski (Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys) ja sihteerinä 
pääsihteeri Maria Paloheimo, joiden lisäksi kokoukseen osallistui kahdeksan jäsenyhdistysten 
edustajaa, liiton hallituksen sekä neuvottelukunnan puheenjohtajat ja jäseniä, yhteensä 13 henkilöä. 
 
Kokouksen lopussa neuvottelukunta lanseerasi jäsenyhdistyksille Jeune France -hankekilpailun, jossa 
paras nuoriin kohdistuvasta hanke palkitaan. Lisäksi arvottiin Fran–Su-kyselyyn vastanneiden joukosta 
lahjakortin voittaja. Illalla vietettiin Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen 125-vuotisjuhlaa 
ravintola Ostrobotniassa. 
 
3.2. Henkilöjäsenvaali 
 
Liiton henkilöjäsenedustajien toimikauden päättyessä vuoden lopussa järjestettiin henkilöjäsenvaali 
14.11. Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen tiloissa. Varsinaisiksi edustajiksi seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle valittiin uudelleen Claude Anttila, Marjatta Helander ja Tuulikki Leiste sekä 
muiden tilalle Raija Kuosmanen, Liisa Peake ja entinen varajäsen Osmo Pekonen. Varajäseniksi valittiin 
uudelleen Nora Rutanen ja muiden tilalle Satu Laaksonen, Martti Korpela, Markku Mansner, Laura 
Päivänen ja Jaana Sormunen. 
 
3.3. Hallituksen ja neuvottelukunnan kokoukset 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa varsinaiseen 
hallituksen kokoukseen (26.2., 12.5. ja 19.10.), joista keskimmäisen kerran yhdessä neuvottelukunnan 
kanssa. Kokouspaikkana oli Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisa. Lisäksi neuvottelukunta on 
kokoontunut itsenäisesti. 
 
 
4. JÄSENTOIMINTA 
 
4.1. Jäsenet 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liittoon kuului vuoden päättyessä 28 yhteisöjäsentä sekä 452 liiton omaa 
henkilöjäsentä. Association AMOPA de Finlande ry liittyi vuoden lopussa erityisyhdistysten joukkoon. 
Liiton kokonaisjäsenmäärä jäsenyhteisöjen jäsenet mukaan lukien oli 3562 jäsentä.    
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton paikallisyhdistykset (suluissa jäsenmäärä) 

Hanko: Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry (20) 
Helsinki: Cercle franco-finlandais de Helsinki - Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry (190) 
Hyvinkää: Hyvinkään Suomi-Ranska -yhdistys ry (67) 
Hämeenlinna: Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry (73) 
Ikaalinen: Ikaalisten Ranska-Suomi -yhdistys (50) 
Joensuu: Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry (57) 
Kaarina: Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry (59) 
Kuopio: Kuopion Suomi-Ranska -yhdistys ry (57) 
Lahti: Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry (57) 
Lappeenranta: Etelä-Karjalan Suomi-Ranska -yhdistys ry (35) 
Mikkeli: Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry (37) 
Pori: Cercle Français de Pori ry (203) 
Porvoo: Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry (40)  
Rovaniemi: Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry (20) 
Seinäjoki: Seinäjoen Suomi-Ranska -yhdistys ry (46) 
Tampere: Cercle franco-finlandais de Tampere ry (61) 
Turku: Turun ranskalainen seura ry (40) 
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Vaasa: Cercle franco-finlandais de Vaasa ry (20) 
Valkeakoski: Valkeakosken Suomi-Ranska -yhdistys ry (48)  
 
Erityisyhdistykset  

Association AMOPA de Finlande ry (27) 
ENA ry (École Nationale d’Administrationin entiset suomalaiset oppilaat) (30) 
Lääkäriseura Coccyx ry (40) 
Ranskalaisen koulun ystävät ry (680) 
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry (690) 
Ranskalaisen Koulun Seniorit ry (100) 
Marcel Proustin ystävät ry (51) 
Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin Suomen osasto ry (112 yritys- ja henkilöjäsentä) 
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura (200) 
 
4.2. Yhteydet jäsenkuntaan 
 
Jäsenlehti 

Liiton jäsenlehti Fran–Su ilmestyi kaksi kertaa (kerran painettuna ja sähköisenä, kerran vain 
sähköisenä versiona). Kevään numero ilmestyi 34-sivuisena lehtenä, jossa kerrottiin mm. 
jäsenyhdistysten toiminnasta, trubaduureista, liiton syntyajoista, Ranskan nykytilanteesta, 
haastateltiin Helena Petäistöä ja Iris Schwanckia sekä tiedotettiin liiton toiminnasta ja jäsenmatkasta 
Alsaceen eli Elsassiin takamaineen.  Syksyn Fran–Su ilmestyi vain sähköisenä versiona liiton 
verkkosivuilla. Se oli 40-sivuinen ja sisälsi mm. tietoa liiton ja yhdistysten toiminnasta sekä muista 
ajankohtaisista asioista kuten nimityksistä ja palkinnoista, Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 
riemuylioppilaiden tervehdyksen sekä pohdintaa kielestä ja identiteetistä. 
 
Lehtien toimittamiseen osallistui jäsenyhdistysten edustajia sekä muita Ranska-aktiiveja. 
Päätoimittajana toimi pääsihteeri. Uuden ulkoasun oli suunnitellut Antti Salovaara ja taiton hoiti 
Johannes Metsälampi. Muoto oli edelleen B5-kokoinen nelivärilehti, painosmäärä 1200 kpl / kevään 
lehti ja painopaikka Erweko Oy. Lehteä tuki muutama mainostaja. 
 
Esitelmöijät 

Suomessa asuvista ranskankielisistä henkilöistä seuraavat ovat olleet liiton jäsenyhdistyksille 
jakamalla esitelmöijälistalla: sosiologian tohtori Gwenaëlle Bauvois, yliopistonlehtori, Euroopan 
poliittisen historian dosentti Louis Clerc sekä englannin, ranskan ja venäjän lehtori Samuël Van 
Keersbulck. Suomenkielisten esiintyjien listalla ovat olleet seuraavat: kirjailija Riikka Ala-Harja, FM 
Marianne Bargum, valokuvaaja ja videotaiteilija Elina Brotherus, varatuomari, SRYL:n puheenjohtaja 
Bo Göran Eriksson, agronomi Martti E.O. Korpela, dosentti Osmo Pekonen, FT Kristina Ranki, 
saksofonisti Joonatan Rautiola, FM Pirkko Saikkonen, professori Eero Tarasti ja diplomaatti Pertti 
Torstila. 
 
 
5. KAMPANJOINTI RANSKAN KIELEN JA KULTTUURIN PUOLESTA 
 
5.1. Frankofonia-kuukausi 
 
Perinteisen Ranskan kielen ja kulttuurin kuukauden suurtapahtuma aikuisyleisölle järjestettiin 25.3. 
kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä. Liitolla ja Helsingin ranskalais-suomalaisella yhdistyksellä oli 
tapahtumassa yhteinen näyttelypöytä, jolla jaettiin liiton uutta esitettä, jäsenlehteä ja tiedotteita 
tulevasta toiminnasta. Messuilla kävi satoja asiasta kiinnostuneita. Suurlähetystöt tarjosivat ruoka- ja 
juomamaistiaisia, mikä veti yleisöä paikalle. Samoin järjestetty Cleo T.:n konsertti oli suosittu. 
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Frankofonia-kuukauden aikana oli myös runsaasti muuta ohjelmaa kuten konsertteja, teatteria, 
näyttelyitä ja elokuvia, joista liitto tiedotti jäsenilleen. Koululaisyleisön tapahtuma järjestettiin 5.3. 
kulttuurikeskus Stoassa Itäkeskuksessa. Liitto ei osallistunut tähän tapahtumaan. 
 
5.2. Gastronomiset luennot ja tilaisuudet 
 

Liiton ja Ravintola Lyonin yhteinen Club Lyon – Ranskan-ystävien klubi järjesti seuraavat ranskalaiseen 
gastronomiaan liittyvät koulutus- ja esitelmätilaisuudet Ravintola Lyonissa Helsingissä:   
 
11.2. Valtiosihteeri Pertti Torstila: Ranskan maine, mahti ja merkitys; mitä se on tänään? 
 
12.3. Professori Eero Tarasti: Älyn ja ilon Ranska 
 
23.4. Dosentti Osmo Pekonen: Ranskan viimeisen kuninkaan ihmeelliset seikkailut Lapissa 
 
28.5. Liiton entinen pääsihteeri Liisa Peake: Kannaksenkatu 20 – 101 Boulevard Raspail – 60 Rue des 
Écoles. Erään frankofiilin kolme kiintopistettä 
 
21.10. Club Lyon 10 vuotta: kansanedustaja Erkki Tuomioja: Minun Ranskani 
 
24.11. Tuleva FT Rose-Marie Peake: 1600-luvun Pariisi pyhän Louise de Marillacin silmin 
 
10.12. Kuvataiteilija Elina Brotherus ja kirjailija Riikka Ala-Harja: 12 ans après 
 
Club Lyon -tilaisuuksien ohjelmaan kuului luentojen ja pakinoiden lisäksi Ravintola Lyonin keittiön 
”menu surprise” juomineen. Luentojen yhteydessä jaettiin myös oheismateriaalia. Ravintola Lyonin 
keittiömestarit vastailivat klubilaisten aterioihin liittyviin kysymyksiin. Tilaisuuksiin osallistui noin 
20–30 henkeä/ilta.   
      
5.3. Jäsenmatka 
 
Liiton jäsenmatka tehtiin 5.–12.9. Alsaceen eli Elsassiin takamaineen. Kohteina olivat mm. Freiburg im 
Breisgau, Basel, Staufen, Colmar, Kayserberg, Riquewihr, Strasbourg, Ribeauvillé ja Kienzheim. Matkan 
erikoisasiantuntijana toimi prof. Tarmo Kunnas, matkanjohtajana pääsihteeri Maria Paloheimo ja 
matkajärjestelyt oli hoitanut Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemousse. Matkalla oli 19 
osallistujaa. 
 
 
6. MUU TOIMINTA 
 
6.1. Viestinnän uudistukset 
 
Vuoden aikana keskityttiin uudistamaan liiton viestintää.  Liiton visuaalinen ilme uudistettiin ja 
yhtenäistettiin koko viestinnässä. Jäsenlehti Fran–Sulle luotiin uusi ilme, jonka onnistumisesta ja 
suunnitellusta siirtymisestä sähköiseen versioon järjestettiin lukijoille kysely. Kyselyn tulokset olivat 
erittäin myönteiset: uutta lehteä pidettiin hyvin onnistuneena ja lähes kaikki lukijat olivat valmiita 
lukemaan lehden myös verkossa. Myös liiton verkkosivut uudistettiin perusteellisesti. Niissä on pyritty 
varsinkin selkeään ilmeeseen sekä helppokäyttöisyyteen. Jäsenyhdistysten näkyvyyttä on parannettu 
tarjoamalla niille mahdollisuus hallinnoida ja kehittää omia sivujaan. Sivuille on lisätty myös mm. 
kuvagalleria sekä lomakejärjestelmä.  Myös liiton esite on uudistettu ja liitolle on suunniteltu juliste. 
Uudistusten toteuttamisessa auttoivat Tutkimustoimisto Kide oy sekä Lunta Labs oy. Tehtävä 
hoidettiin hallituksen ja liittokokouksen hyväksymien viestintätyöryhmän suunnitelmien mukaisesti. 
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6.2. Talouden tasapainottaminen 
 
Vuoden toisena painopisteenä oli liiton jatkuvasti tappiollisen talouden saattaminen tasapainoon. 
Säästöjä saatiin etenkin kilpailuttamalla ja rationalisoimalla menoja, henkilöstökuluista pääsihteerin 
tuntimäärän vähennyttyä kolmanneksella ja syksyn lehden julkaisemisesta sähköisenä. Uusia kuluja 
tuli mm. viestinnän uudistuksista sekä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun alettua periä liitolta 
kulukorvausta tiloista. Talous saatiin tasapainoon ja kun tuloksesta vähennetään pohjakassaksi myydyt 
osakkeet, on se vain hieman tappiollinen. 
 
6.3. Edustus 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton edustajat Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunnassa 
olivat 30.9.2015 asti FT, dosentti Ulla Tuomarla (varsinainen jäsen, puheenjohtaja), prof. Juhani Härmä 
(varajäsen) sekä DI Panu Rekola (varajäsen), ja siitä lähtien FM Therese Almén (varsinainen jäsen) ja 
Tuomarla (varajäsen). 
 
10.3. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat Ranskan suurlähetystön 
järjestämälle vastaanotolle frankofonia-kuukauden kunniaksi. 
 
20.5. Pääsihteeri osallistui Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen kevätjuhliin. 
 
14.7. Liittokokouksen ja neuvottelukunnan puheenjohtajat ja pääsihteeri osallistuivat Ranskan 
kansallispäivän vastaanotolle Ranskan suurlähetystössä. 
 
25.8. Liiton edustajia osallistui Ranskan instituutin johtajan Georges Dienerin läksiäisiin 
suurlähetystössä. 
 
17.9. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin 
yhteiskokoukseen Helsingin Pörssiklubilla ja illalliselle ravintola Palacessa. 
 
19.9. Hallituksen puheenjohtaja osallistui Turun ranskalaisen seuran 70-vuotisjuhliin Laivaravintola 
Cindyssä Turussa. 
 
5.10. Pääsihteeri osallistui keskustelutilaisuuteen valtionavustusten uudistuksesta Opetus- ja 
kulttuuriministeriössä. 
 
14.11. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat Helsingin ranskalais-suomalaisen 
yhdistyksen 125-vuotisjuhlaan Ravintola Ostrobotniassa. 
 
19.11. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat Hyvinkään Suomi-Ranska 
yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan Ravintola Harlekiinissa. 
 
11.12. Hallituksen puheenjohtaja osallistui jouluiseen Beaujolais Nouveau -iltaan Ranskan instituutin 
tiloissa Kaapelitehtaalla. 
 
 
7. LIITON TOIMISTO JA YHTEYDET 
 
7.1. Toimisto 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton toimisto sijaitsee edelleen Helsingin ranskalais-suomalaisella 
koululla, osoitteessa Raumantie 4, 00350 Helsinki, puh. 044 555 3920, sähköposti sryl@suomi-
ranska.com, kotisivut www.suomi-ranska.com. Toimisto on ollut auki sopimuksen mukaan. 

mailto:sryl@suomi-ranska.com
mailto:sryl@suomi-ranska.com
http://www.suomi-ranska.com/
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7.2. Yhteydet eri organisaatioihin 

 
Ranskan instituutti Suomessa 

Ranskan instituuttiin on edelleen pidetty tiiviisti yhteyttä ja instituutin virkailijat ovat osallistuneet 
esiintyjinä liiton ja jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Liiton yleisesite on ollut esillä Ranskan 
instituutissa. Vastaavasti liitto on tiedottanut instituutin toiminnasta jäsenilleen. Yhteistyö on ollut 
vilkasta mm. maaliskuun frankofonia-tapahtuman aikana. 
 
Ranskan suurlähetystö  

Ranskan suurlähetystö on entiseen tapaan osoittanut kiinnostusta ja vieraanvaraisuutta liittoa ja sen 
toimintaa kohtaan. Liiton ja jäsenyhdistysten edustajia on kutsuttu suurlähetystöön eri tilaisuuksien 
kunniaksi järjestetyille vastaanotoille. 
 
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu   

Liiton toimisto on edelleen sijainnut Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla. Toimiston ja 
varastotilan käytöstä on alettu periä kulukorvausta. Koulun opettajat ovat toimineet liiton kotimaisina 
esitelmöitsijöinä. 
 
Ranskalaisen koulun ystävät ry 

Liiton jäsenyhdistyksen, Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulun toimisto sijaitsee liiton 
toimistossa. Yhdistys osallistuu koulun perimiin kulukorvauksiin. 
 
Ranskalais-suomalainen kauppakamari, Suomen osasto 

Liiton jäsenyhdistyksen, Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin Suomen osaston toimisto ja arkistot 
sijaitsevat liiton toimitiloissa. Kauppakamari maksaa liitolle toimiston ja arkiston tiloista korvausta. 
 
Suomen Ranskan instituutin säätiö 

Suomen Ranskan instituutin säätiön Suomen toimisto ei enää sijaitse liiton toimitiloissa, mutta arkisto 
sijaitsee edelleen varastotilassa.  
 
Ystävyysseurojen liitto ry    

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto on edelleen Ystävyysseurojen liitto ry:n jäsen. 
 
Alliance Française de Paris 

Liitto edustaa edelleenkin virallisesti Alliance Françaisea Suomessa. 
 
 
 
 
 
Helsinki, 15.2.2016    
     
 
 
 
     Maria Paloheimo, pääsihteeri 


