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SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO ry      
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Kertomusvuosi oli liiton 69. 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 etenkin sosiaalisen median avulla. 
 
Kevätkaudella liiton pääsihteeri Maria Paloheimo jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisekseen tullut Rose-
Marie Peake perehtyi työtehtäviinsä. Hän tapasi liiton, yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden 
avainhenkilöitä, tutustui liiton toimintatapoihin, historiaan ja nykytilanteeseen. Lisäksi hän kehitti 
liiton sähköistä viestintää ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, hankki yhteistyökumppaneita ja 
suunnitteli jäsenhankintakampanjaa alkuvuodelle 2017. Lisäksi hän suunnitteli erikoisohjelmaa liiton 
juhlavuodelle 2017. Tätä tarkoitusta varten perustettiin myös juhlatoimikunta. Tämä toiminta jatkui 
myös syyskaudella. Lisäksi syksyllä järjestettiin vierailut Taidehalliin Niki de Saint Phallen sekä 
Ateneumiin Amedeo Modiglianin näyttelyihin.  
 
Yhteyksiä jäsenkuntaan on ylläpidetty monin eri tavoin: elokuussa lanseerattiin kaksi sähköistä 
uutiskirjettä: yleinen SRYL jäsenkirje sekä Jäsenyhdistyskirje. Jäsenten ohella suurta yleisöä tavoiteltiin 
alkuvuodesta julkaistujen uudistuneiden nettisivujen sekä sosiaalisen median avulla. Liiton toimintaan 
ja frankofoniseen kulttuuriin liittyviin kysymyksiin on vastattu myös puhelimitse ja sähköpostitse. 
Ranskalaisen gastronomian harrastusta jatkettiin edellisen vuoden tapaan Club Lyonissa, Ranskan-
ystävien klubissa Helsingissä. Ranskankielinen keskustelukerho Rendez-vous francophone lanseerattiin. 
Syyskuun jäsenmatkalla suunnattiin Normandiaan ja Bretagneen. 
 
Yhteistyö Ranskan suurlähetystön ja Ranskan instituutin kanssa jatkui hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Liiton edustajia osallistui lähetystön tilaisuuksiin. 
 
Jäsenyhdistykset toimivat aktiivisesti: kevätliittokokous kutsuttiin koolle Joensuuhun 
paikallisyhdistyksen kutsumana. Paikallis- ja erityisyhdistysten ohjelmatarjontaan kuului edelleen 
ranskan- ja suomenkielisiä esitelmiä, ranskan kielen kursseja, ruuanvalmistuskursseja, 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 seitsemän kertaa, joista kerran neuvottelukunnan kanssa, kaksi kertaa 
puhelimitse ja kerran ilman päätösvaltaisuutta, jolloin pöytäkirjaa ei laadittu. Liittokokouksen 
puheenjohtaja Arja Koski (Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry) on myös osallistunut 
hallituksen kokouksiin.        
 
Nuorisotoimikunnan laatima opas Haluatko Ranskaan on luettavissa liiton kotisivulla.     
 
Liitto haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ystävyysseurojen valtionavustusta 28 000 euroa ja sai 
26 000. 
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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 10 jäsentä: 
puheenjohtaja KTM Heidi Heinonen, 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), FM Marina Nyholm (Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå), DI Panu 
Rekola (Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys), arkistonhoitaja Sinikka Ritoranta (Hämeenlinnan 
ranskalais-suomalainen yhdistys), FM Kaarina Vaheri (Kuopion Suomi-Ranska yhdistys), opiskelija 
Saara Halmetoja (Bouffe) ja VT Jorma Tirri (Cercle Français de Pori). 
 
2.3. Liittokokous 
 
Puheenjohtaja FM Arja Koski (Hämeenlinnan ranskalais-suomalainen yhdistys ry), varapuheenjohtaja  
ympäristöjohtaja, erikoislääkäri Martti Hyvönen (Lääkäriseura Coccyx ry). 
 
Liiton sääntöjen mukaisesti (§ 11) jäsenyhdistykset lähettävät liittokokoukseen yhden edustajansa. 
 
Henkilöjäsenten edustajat 

Varsinaiset kuusi jäsentä  
Mme Claude Anttila, toimitusjohtaja Marjatta Helander, FM Raija Kuosmanen, FM Liisa Peake, FT, 
dosentti Osmo Pekonen.  
  
Kuusi varaedustajaa  
FM Satu Laaksonen, agronomi Martti Korpela, rehtori Markku Mansner, erityisasiantuntja Laura 
Päivänen, FM Nora Rutanen, tuottaja Jaana Sormunen. 
 
2.4. Neuvottelukunta 
 
Neuvottelukuntaan kuului seuraavat yhdeksän jäsentä: 
FM Liisa Peake, puheenjohtaja 
Muut jäsenet: 
lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio 
professori Juhani Härmä 
ravintoloitsija Ilkka Joukanen 
professori Meri Larjavaara 
pääjohtaja Carl-Johan Lönnroth 
kulttuuriasiainneuvos Eva Paajanen 
erityisasiantuntija Laura Päivänen 
tuottaja Jaana Sormunen 
 
2.5. Nuorisotoimikunta  
 
Nuorisotoimikunnalla ei ollut puheenjohtajaa eikä sihteeriä kuluneena toimikautena eikä täten 
toimintaa. 
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2.6. Juhlatoimikunta 
 
Syksyllä perustettiin juhlatoimikunta suunnittelemaan ja toteuttamaan liiton vuoden 2017 
juhlaohjelmaa. Toimikuntaan kuuluivat liittohallituksen puheenjohtaja Heidi Heinonen, liittokokouksen 
puheenjohtaja Risto Veltheim, hallituksen jäsenet Therese Almén, Jarmo Kehusmaa, Jarmo Tirri ja 
Saara Halmetoja; neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake ja pääsihteeri Rose-Marie Peake. 
Toimikunta kokoontui useita kertoja syksyllä.  
 
2.7. Toiminnantarkastajat ja kirjanpito 
 
Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat ekonomi Risto Elomaa ja KTM, MBA Jari Gunn.  
Varatoiminnantarkastaja oli prof. Juhani Härmä. Kirjanpidon hoiti kirjanpitäjä Ani Salakari Anisa 
Tmi:stä.   

 
2.8. Pääsihteeri 
 
Pääsihteerinä toimi FM Maria Paloheimo (4.6. saakka) sekä FT Rose-Marie Peake (1.4. alkaen). 
 
 
3. KOKOUKSET 
 
3.1. Liittokokoukset  
 
Sääntömääräinen kevätliittokokous 21.5. 

Kevään liittokokous järjestettiin Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry:n kutsusta Joensuussa 
lauantaina 21.5. Ennen kokousta nautittiin lounas Teatteriravintolassa, minkä jälkeen tutustuttiin 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. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2015 tilinpäätös ja 
toimintakertomus ja julistettiin neuvottelukunnan lanseeraaman Jeune France -hankkeen voittaja. 
Puheenjohtajana toimi liittokokouksen puheenjohtaja Arja Koski (Hämeenlinnan ranskalais-
suomalainen yhdistys ry) ja sihteerinä liiton pääsihteeri Rose-Marie Peake. Liittokokoukseen osallistui 
jäsenyhdistysten edustajia, liittohallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, Joensuun 
paikallisyhdistyksen jäseniä, liiton henkilöjäseniä sekä liiton pääsihteeri, yhteensä 21 henkeä. 
 
Kokouksen jälkeen myöhemmin illalla nautittiin illallinen ravintola Kielossa.  Seuraavana päivänä 
Joensuun yhdistyksen aktiivit järjestivät halukkaille retken kauniille Kolille. 
 
Sääntömääräinen syysliittokokous 12.11. 

Syysliittokokous pidettiin lauantaina 12.11. kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä. Kokoukseen 
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.  
 
Syysliittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin v. 2017 
toimintasuunnitelma ja talousarvio ja keskusteltiin 70 vuotta täyttävän liiton, ent. Suomi-Ranska 
yhdistyksen (per. 1947), juhlavuoden ohjelmasta. Liittohallituksen erovuoroisten Marina 
Nyholmin, Sinikka Ritorannan ja Ulla Tuomarlan tilalle valittiin Susanna Luoto (Ranskalais-
suomalainen kauppakamari), Markku Äärimaa (Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura) 
ja Riikka-Maria Pöllä. Therese Almén ja Panu Rekola valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat 
Saara Halmetoja, Heidi Heinonen, Jarmo Kehusmaa, Jorma Tirri ja Kaarina Vaheri. 
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Heidi Heinonen valittiin edelleen liittohallituksen puheenjohtajaksi ja Therese Almén 
varapuheenjohtajaksi kalenterivuodeksi 2017. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto 
Veltheim (Suomen ENA-yhdistys) ja varapuheenjohtajaksi Seppo Sihvonen (Kaarinan-Piikkiön 
Suomi-Ranska yhdistys).  
 
 
3.2. Hallituksen kokoukset 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa varsinaiseen 
hallituksen kokoukseen (3.3., 22.8., 12.10 ja 29.11., jolloin kokous ei ollut päätösvaltainen eli 
pöytäkirjaa ei laadittu) ja kerran yhteiseen kokoukseen neuvottelukunnan kanssa (11.5.). 
Kokouspaikkoina toimivat Kulttuurikeskus Caisa, ravintola Stone’s sekä Café Fleuriste. Tämän lisäksi 
pidettiin kaksi sähköpostikokousta (28.10. ja 8.11.) kiireellisten asioiden hoitamiseksi. Lisäksi 
neuvottelukunta kokoontui itsenäisesti 11.5. (ennen yhteistä kokousta hallituksen kanssa) ja 3.11. 
 
 
4. JÄSENTOIMINTA 
 
4.1. Jäsenet 
 
Liittoon kuuluu 28 eri puolilla maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä jäsenineen (n. 3 500 henkeä) sekä sen 
omat henkilöjäsenet (409 henkeä). Liiton kokonaisjäsenmäärä on täten n. 3 900 henkilöä. 
 
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 (62)  
Hämeenlinna: Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry (66)  
Ikaalinen: Ikaalisten Ranska-Suomi -yhdistys (50) 
Joensuu: Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry (52)  
Kaarina: Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry (55)  
Kuopio: Kuopion Suomi-Ranska -yhdistys ry (51)  
Lahti: Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry (54)  
Lappeenranta: Etelä-Karjalan Suomi-Ranska -yhdistys ry (37)  
Mikkeli: Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry (37) 
Pori: Cercle Français de Pori ry (188)  
Porvoo: Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry (40)  
Rovaniemi: Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry (20) 
Seinäjoki: Seinäjoen Suomi-Ranska -yhdistys ry (36)  
Tampere: Cercle franco-finlandais de Tampere ry (61) 
Turku: Turun ranskalainen seura ry (40) 
Vaasa: Cercle franco-finlandais de Vaasa ry (20) 
Valkeakoski: Valkeakosken Suomi-Ranska -yhdistys ry (48)  
 
Erityisyhdistykset  

Association AMOPA de Finlande ry (30)  
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) 
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Marcel Proustin ystävät ry (51) 
Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin Suomen osasto ry (99 yritys- ja henkilöjäsentä)  
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura (80) 
 
4.2. Yhteydet jäsenkuntaan 
 
Jäsenkirje 

Elokuussa lanseerattiin kaksi sähköistä uutiskirjettä (alustana MailChimp): yleinen SRYL jäsenkirje ja 
muistutuksia tapahtumista lähti henkilöjäsenille ja jäsenyhdistysten edustajille yhteensä 18 kertaa ja 
Jäsenyhdistyskirje ja muistutuksia jäsenyhdistysten edustajille yhteensä seitsemän kertaa.  
 
Nettisivut ja some 
 

Jäseniä – ja siinä samassa myös suurta yleisöä – tavoiteltiin alkuvuodesta julkaistujen uudistuneiden 
nettisivujen avulla. Sivuissa on pyritty selkeyteen sekä käytettävyyteen ja uusina ominaisuuksina 
käyttöön on tullut mm. kuvagalleria ja jäsenyhdistyksille mahdollisuus päivittää omia sivujaan. 
Nettisivuilla on myös tiedotettu aktiivisesti koko vuoden ajan liiton tapahtumista. Elokuussa sivuille 
lisättiin blogi, jossa tiedotetaan suurimmista liiton tapahtumista sekä julkaistaan ajankohtaisia 
frankofoniseen kulttuuriin liittyviä juttuja. Lisäksi sosiaalista mediaa hyödynnettiin Facebookin osalta 
huhtikuusta alkaen (vuoden lopussa 390 tykkääjää) ja Instagramin osalta syyskuusta alkaen (vuoden 
lopussa 40 seuraajaa). Somea käytettiin liiton ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnasta 
tiedottamiseen sekä yleisesti frankofonisten (maailman- ja kulttuuri)tapahtumien kommentointiin. 
 
Yhteydenpito jäsenyhdistysten kanssa 

 

Jäsenkirjeen lisäksi yhdistysten edustajien kanssa viestittiin vilkkaasti puhelimitse ja sähköpostitse. 
Yhteydenpitoa vilkastutti Institut français’n johtajan Jeannette Bougrabin pyyntö saada tietoja 
jäsenyhdistysten historiasta ja nykytilanteesta. Pääsihteeri koosti Bougrabille selvityksen aiheesta 
kesällä. Liitto tulee julkaisemaan tiedot myös omilla verkkosivuillaan. Lisäksi pääsihteeri ja 
Neuvottelukunnan puheenjohtaja vierailivat useita kertoja jäsenyhdistyksissä (ks. kohta 6.2. Edustus). 
 

Jäsenlehti 

 

Liiton jäsenlehti Fran-Su ilmestyi kaksi kertaa sähköisesti liiton nettisivuilla. Kevään numero ilmestyi 
21-sivuisena, ja siinä kerrottiin mm. jäsenyhdistysten toiminnasta, kulinaarisen ruokaillan 
järjestämisestä, trubaduureista, haastateltiin Tuula Arkiota sekä tiedotettiin liiton toiminnasta ja 
jäsenmatkasta Normandiaan ja Bretagneen. Lehden taittoi Johannes Metsälampi.   
Syksyn Fran-Su ilmestyi 58-sivuisena ja sisälsi mm. kuvauksen jäsenmatkasta ja juttuja nimityksistä ja 
arvonimistä, jäsenyhdistysten jäsenmatkoista, keskiaikaisista albigenssiristiretkistä, ranskalaisista 
jouluperinteistä sekä ajankohtaisista liiton tapahtumista. Lehden taittoi Minna-Maaria Åberg.  
Lehtien toimittamiseen osallistui jäsenyhdistyksien edustajia sekä muita Ranska-aktiiveja. 
Päätoimittajana toimi pääsihteeri. 
 
Esitelmöitsijät 

Suomessa asuvista ranskankielisistä henkilöistä seuraavat ovat olleet liiton jäsenyhdistyksille 
jakamalla esitelmöijälistalla: sosiologian tohtori Gwenaëlle Bauvois, FT, poliittisen historian professori 
Louis Clerc, englannin, ranskan ja venäjän lehtori Samuël Van Keersbulck, Mme Claude Anttila ja Mme 
Aline Kaihari. 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, valtiosihteeri Pertti 
Torstila, toimittaja Jean-Pierre Frigo, taidehistorioitsija ja taidekriitikko FT Marja-Terttu Kivirinta, 
historian jatko-opiskelijat Riikka-Maria Pöllä, Miika Norro ja Nuppu Koivisto; floristi, kahvilanpitäjä 
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Eija Limnell; kirjailija Sanna Tahvanainen ja liiton pääsihteeri, FT Rose-Marie Peake. 
 
 
5. KAMPANJOINTI RANSKAN KIELEN JA KULTTUURIN PUOLESTA 
 
5.1. Gastronomiset tilaisuudet 
 

Liiton ja Ravintola Lyonin yhteinen ”Club Lyon – Ranskan-ystävien klubi” järjesti seuraavat 
ranskalaiseen gastronomiaan liittyvät koulutus- ja esitelmätilaisuudet Ravintola Lyonissa 
Helsingissä:   
 
11.2. Ateneumin intendentti Timo Huusko: Auguste Rodin -näyttely Ateneumissa 
  
10.3. Entinen kansanedustaja, varatuomari Henrik Lax: Muistoja eduskunnan Ranskan 
ystävyysryhmän puheenjohtajana 
 
26.4. Kulttuurineuvos, kuvataiteen tohtori h.c. Tuula Arkio: Ranskalaista helmikanaa 
 
12.5. FM Pirkko Saikkonen: Normandian ja Bretagnen gastronomia  
 
21.9. Taidehistorioitsija ja -kriitikko, FT Marja-Terttu Kivirinta: Niki de Saint Phallen elämä ja taide 
 
19.10. Kääntäjä ja kirjailija Kristina Haataja: Ranskalaisen arjen hurmaava monipuolisuus 
 
23.11. Ateneumin intendentti Anna-Maria von Bonsdorff: Taidemaalari Amedeo Modiglianin elämä 
ja ura 
 
14.12. Kirjailija Sanna Tahvanainen: Coco Chanel  
 
Club Lyon -tilaisuuksien ohjelmaan kuului luentojen ja pakinoiden lisäksi Ravintola Lyonin keittiön 
kolmen ruokalajin ”Menu Surprise” juomineen. Luentojen yhteydessä jaettiin myös oheismateriaalia. 
Ravintola Lyonin keittiömestarit vastailivat klubilaisten aterioihin liittyviin kysymyksiin. Tilaisuuksiin 
osallistui noin 4-20 henkeä/tilaisuus.  
 
Lisäksi 8.11. järjestettiin tutustumisilta Tehtaankadulla sijaitsevaan La Maison -ravintolaan, jossa 
osallistujat maistelivat Suomessa toimivien ranskalaisten maahantuojien ja valmistajien juustoja ja 
viinejä.  
 
5.2. Rendez-vous francophone -keskustelukerho 
 
Maaliskuussa lanseerattiin puheenjohtaja Heidi Heinosen vetämä Rendez-vous francophone -niminen 
vapaamuotoinen ja maksuton ranskan kielen keskustelukerho. Kerho kokoontui Kluuvikadulla Bar 
Belgen kirjastotilassa viisi kertaa: 5 kertaa. 21.3.,11.4., 16.5., 11.9. ja 17.10. 
      
5.3. Jäsenmatka 
 
Liiton jäsenmatka tehtiin 11.–18.9. Normandiaan ja Bretagneen. Kohteina olivat mm. Saint-Malo, 
Vannes, Rouen, Honfleur ja Caen. Matkan erikoisasiantuntijana toimi prof. Tarmo Kunnas, pääsihteeri 
Rose-Marie Peake oli matkanjohtaja ja Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemousse oli hoitanut 
matkajärjestelyt. Matkalle osallistui 17 liiton jäsentä. Jäsenmatkan infoilta järjestettiin 18.8. 
Kruununhaassa Nicole Azéman omistamassa elintarvikeliike Herkkutalossa. 
 
5.4. Muut tapahtumat 



 
 

 

7 

7 

 
Syyskauden toiminta käynnistyi elokuun lopussa historiallisesta fregatti Hermionesta kertovalla 
ranskankielisellä luentosarjalla, jonka liitto järjesti yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Helsingin 
ranskalais-suomalaisen koulun entinen ranskankielisen opetuksen johtaja M. Guy Gautreau esitelmöi 
30.8. Hämeenlinnassa, 1.9. Turussa, 7.9. Helsingissä, 8.9. Tampereella ja 9.9. Lahdessa. Tilaisuudet 
keräsivät kiitettävästi kuulijoita, esimerkiksi Turussa n. 30 henkilöä saapui kirjaston auditorioon 
kuulemaan esitelmää. 
 
Lisäksi järjestettiin vierailut 1.9. Taidehalliin Niki de Saint Phallen sekä 2.11. Ateneumiin Amedeo 
Modiglianin näyttelyihin. Näissä kaikille avoimissa tapahtumissa liiton ja sen jäsenjärjestöjen jäsenillä 
oli etuoikeus ilmoittautua mukaan. Osallistujat maksoivat vain oman sisäänpääsynsä ja liitto tarjosi 
opastetun kierroksen (Taidehalli) tai esittelyluennon (Ateneum). Tapahtumat olivat suosittuja: 
Taidehalliin saapui 15 ja Ateneumiin 25 osanottajaa. 
 
 
6. MUU TOIMINTA 
 
6.1. Pääsihteerin vaihdos 
 
Liiton pääsihteerin FM Maria Paloheimon jäätyä äitiyslomalle 4.6. tilalle palkattiin FT Rose-Marie Peake 
1.4. alkaen. Paloheimo perehdytti Peakea työtehtäviin huhtikuun ajan, minkä jälkeen perehtyminen 
jatkui itsenäisesti sekä liiton toimielinten ohjauksessa. Uusi pääsihteeri keskittyi uudistamaan liiton 
viestintää ja toimintaa.  
 
6.2. Edustus 
 
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton edustajat Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunnassa 
olivat FM Therese Almén (varsinainen jäsen) ja FT, dosentti Ulla Tuomarla (varajäsen) 
 
30.1. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake osallistui Turun cerclen ruokailtaan Topeliuksen 
koululla Turussa. 
 
18.2. Liittohallituksen puheenjohtaja osallistui liittohallituksen varapuheenjohtaja FT, dosentti Ulla 
Tuomarlan ja Cercle franco-finlandais de Tampereen puheenjohtajan, FM Marja-Leena Tavin 
kunniamerkinmyöntötilaisuuteen (insignes des Palmes académiques) Ranskan suurlähetystössä. 
 
23.2. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake osallistui Hämeenlinnan suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen vuosikokoukseen Hämeenlinnassa. Kokouksen jälkeen hän kertoi oman Ranska-tarinansa 
au pair-tytöstä liiton pääsihteeriksi. 
 
7.4. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake edusti liittoa Ystävyysseurojen liiton 
vuosikokouksessa Rauhanasemalla Helsingissä.  
 
20.4. Liittohallituksen puheenjohtaja osallistui lääkäriseura Coccyxin puheenjohtajan, liittokokouksen 
varapuheenjohtajan, erikoislääkäri Martti Hyvösen kunniamerkinmyöntötilaisuuteen (Officier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques) Ranskan suurlähetystössä. 
 
6.6. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui liiton entisen puheenjohtajan, professori Juhani 
Härmän eläkkeellelähtöjuhlaan Helsingin yliopistolla. 
 
8.6. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake osallistui suurlähetystön tilaisuuteen, joka oli 
järjestetty ranskan ylioppilaskokeessa laudaturin kirjoittaneille uusille ylioppilaille. Hän mainosti 
ylioppilaille mahdollisuutta saada vuoden ilmainen jäsenyys liitossa.  
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9.6. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Peake osallistui Turun cerclen järjestämään ruokailtaan 
”Soirée provencale”. Tilaisuus pidettiin yksityistiloissa Brahenkadulla Turussa. 
 
14.7. Pääsihteeri sekä muita liiton edustajia osallistui Ranskan kansallispäivän vastaanotolle Ranskan 
suurlähetystössä. 
 
19.8. Pääsihteeri ja liittohallituksen puheenjohtaja osallistuivat Institut français’n kutsusta Niki de Saint 
Phalle -näyttelyn avajaisiin Taidehallissa. Lisäksi liittohallituksen puheenjohtaja osallistui Niki de Saint 
Phallen näyttelyn kunniaksi järjestettyyn vastaanottoon Ranskan suurlähetystössä. 
 
28.9. Pääsihteeri vei liiton tervehdyksen ja kertoi liiton toiminnasta Cercle français de Turku ja 
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seuran yhteistilaisuudessa Kaarinassa.  
 
31.8. Pääsihteeri ja Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistuivat professori Matti Klingen 80-
vuotissyntymäpäiville Helsingissä. 
 
30.9. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui suurlähetystön tilaisuuteen, jossa suurlähettiläs Risto 
Veltheimille ojennettiin kunnialegioonan ritarimerkki.  
 
13.10. Pääsihteeri osallistui Suomalais-ranskalaisen teknillistieteellisen seuran puheenjohtajan Markku 
Äärimaan esitelmätilaisuuteen Tiedekulmassa. Suuren määrän kuulijoita keränneen ja somehitiksi 
muodostuneen esitelmän aiheena oli Ludvig XIV peräaukkovaivat. 
 
18.10. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui Tampereen cerclen tilaisuuteen ravintola 
Henrik’sissä Tampereella. Esiintyjänä oli Osmo Pekonen, joka kertoi käännöksestään Emilie du 
Châtelet’n teoksesta Tutkielma onnesta. 
  
19.11. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui Turun cerclen ruokailtaan Topeliuksen koululla 
Turussa. Illan teemana oli Lorrainen maakunnan gastronomia.  
 
 
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, Facebook www.facebook.fi/suomiranska, Instagram 
sryl1947. Toimisto on ollut auki sopimuksen mukaan. 
 
7.2. Yhteydet Ranska-toimijoihin 

 
Ranskan instituutti Suomessa – l’Institut français 

Ranskan instituuttiin on edelleen pidetty tiiviisti yhteyttä ja instituutin virkailijat ovat osallistuneet 
esiintyjinä liiton ja jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Molemminpuolista tiedottamista on 
ollut lähinnä sähköisesti. Instituutin virkailijat ovat tavanneet liiton edustajia erityisesti liiton 
juhlavuoden ohjelmasuunnittelun osalta. 
 
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 

mailto:sryl@suomi-ranska.com
mailto:sryl@suomi-ranska.com
http://www.suomi-ranska.com/
http://www.facebook.fi/suomiranska
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kunniaksi järjestetyille vastaanotoille. Suurlähettiläs Serge Mostura vastaanotti puheenjohtajan 
kolmesti (viimeksi juuri valitun liittokokouksen puheenjohtajan Risto Veltheimin kanssa joulukuussa) 
ja hänen kanssaan on neuvoteltu ahkerasti panoksesta liiton juhlavuoden ohjelmaan. 
 
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu   

Liiton toimisto on edelleen sijainnut Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla. Toimiston ja 
varastotilan käytöstä peritty kulukorvaus, yli 900 €/v, päätettiin jakaa Ranskalaisen koulun ystävät 
ry:n kanssa. Sopimus laaditaan vuonna 2017.  Yhteistyötä uuden rehtorin, Kari Kivisen, kanssa 
viriteltiin ahkerasti. 
 
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 arkistot sijaitsevat 
liiton toimitiloissa. Kauppakamari maksaa liitolle arkiston tiloista korvausta. Pääsihteeri ja 
kauppakamarin sihteeri suunnittelivat ahkerasti yhteistyötä. 
 
Suomen Ranskan instituutin säätiö 

Suomen Ranskan instituutin säätiön arkisto sijaitsee edelleen liiton toimitiloissa.  
 
Alliance Française de Paris 

Liitto edustaa edelleenkin virallisesti Alliance Françaisea Suomessa.  
 
Ystävyysseurojen liitto ry    

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto on edelleen Ystävyysseurojen liitto ry:n jäsen.  
 
Euroopan historian oppiaine, Helsingin yliopisto 
 
Liitto neuvotteli yhteistyöstä Helsingin yliopiston Euroopan historian professorin Laura Kolben kanssa 
juhlavuoden symposiumiin liittyen.   
 
Lisäksi kesän ja syksyn aikana pääsihteeri, puheenjohtaja ja neuvottelukunnan jäsenet hankkivat liitolle 
kaupallisia yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat liiton ja sen jäsenjärjestöjen jäsenille jäsenetuja 
vuodelle 2017. Vastineeksi liitto tarjoaa yhteistyökumppaneille näkyvyyttä sähköisessä jäsenkirjeessään, 
Facebook-sivullaan sekä nettisivuilla, jonne lisätään kumppaneiden logot. Lisäksi kumppaneille on 
tarjottu mahdollisuutta mainostaa syksyn 2017 paperisessa Fran-Su-lehdessä. Yhteistyötahot on lueteltu 
liitteessä. 
 
 
 
 
 
 
 
Helsinki, 8.5.2017   Rose-Marie Peake, pääsihteeri  
 
       
 



 
 

 

10 

10 

 
LIITE: LIITON KAUPALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
 
Café Fleuriste 
 
Uudenmaankadulla sijaitseva Eija Limnellin omistama kahvila-galleria Fleuriste tarjoaa jäsenille 
kahvin/teen ja kakkupalan jäsenhintaan sekä arvontapalkinnon. 
 
Habitat Keskuskatu ja verkkokauppa 
 
Sisustusliike Habitat tarjoaa jäsenille alennusta normaalihintaisista tuotteista Keskuskadun liikkeessä 
sekä verkkokaupassa. Lisäksi Habitat on tarjonnut arvontapalkinnon.   
 
Elintarvikeliike Herkkutalo 
 
Mariankadulla sijaitseva Nicole Azéman omistama elintarvikeliike Herkkutalo tarjoaa jäsenille 
kokkausillan erikoishintaan.  
 
Ravintola Lyon 
 
Liiton perinteikäs yhteistyökumppani ravintola Lyon tarjoaa jäsenille ruokailun yhteydessä jäsenedun 
sekä liitolle arvontapalkinnon. 
 
Ravintola La Maison 
 
Tehtaankadulla sijaitseva La Maison -ravintola tarjoaa jäsenille kolme ruokalajia erikoishintaan.  
 
L’Occitane  
 
Kosmetiikkaliike L’Occitane tarjoaa arvontapalkinnoksi kolme tuotepakettia. 
 
Ravintola Pastis 
 
Pienellä Roobertinkadulla sijaitseva ravintola Pastis tarjoaa jäsenille illallisen yhteydessä jäsenedun. 
 
 
 


