Suomi-Ranska -yhdistysten liitto
Liittokokous la 4.5.2019 klo 13.00-15.00, Brasserie L’Amour, Rihkamatori 2, Porvoo
Läsnäolijat: Risto Veltheim (liittokokouksen pj), Kaisa Paavilainen (pääsihteeri), Margit Pennanen (Amopa,
Cercle franco-finlandais de Porvoo), Anja-Liisa Alanko (Amopa, pj), Minna Varila (Helsingin Cercle, Ransk.
koulun yst., neuvottelukunta), Jarmo Kehusmaa (Helsingin cercle, Turun cercle, neuvottelukunta), Matti
Miettunen (henkilöjäsen), Liisa Peake (liittokokouksen varapj, neuvottelukunta), Raija Kuosmanen
(Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys), Seppo Sihvonen (Kaarinan cerclen pj, Sryl:n hallituksen jäsen), Raija
Sihvonen, Therese Almén (Srylin hallituksen varapj), Mari Repo (Turun Cercle), Kristina Järvinen (Cercle
franco-finlandais de Porvoo, hallituksen jäsen), Marina Nyholm (Cercle franco-finlandais de Porvoon, pj),
Heidi Heinonen (Srylin hallituksen puheenjohtaja), Hélène Lattunen (Lahden ranskalais-suomalainen
yhdistys), Riitta Takkula-Ollila (Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys), Liisa Iisalo (henkilöjäsen).

PÖYTÄKIRJA
1.
Liittokokouksen puheenjohtaja Risto Veltheim avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsua toivottiin jatkossa
selkeästi erottuvana viestinä, jossa liitteet olisivat heti mukana.

2.

Todettiin läsnäolijat: kts. yllä.

3.

Pääsihteeri Kaisa Paavilainen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

4.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Margit Pennanen ja Liisa Peake.

6.
Vuoden 2018 toimintakertomus (liite). Pääsihteeri ja hallituksen pj Heidi Heinonen esittelivät
vuoden 2018 toimintakertomuksen. Päätettiin pyytää kaikista jäsenyhdistyksistä yhdistysten tapahtumat
2018 erikseen toimintakertomukseen. Tulevaa: Joensuun jäsenyhdistys täyttää 40 v, Srylin 75-vuotisjuhla
2022. Helsingin Cerclen 125-vuotisjuhla 2020 teemalla ”Ranska Helsingissä”, valmistelut etenevät,
Helanderin säätiöltä haetaan tukea tapahtumaan. Helsingin Cerclen juhlaan on varattu iltajuhlatila, Srylin
syysliittokokous voidaan pitää samana päivänä. Turun Cerclen 75-vuotisjuhla tulossa v. 2020.

7.
Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto (liite). Heidi Heinonen kävi läpi
tilinpäätöksen ja siitä keskusteltiin. Käytiin läpi mm. Fran-Su-jäsenlehden kuluja ja tuottoja, vuokria,
henkilöstö- ja pankki- ja muita hallinnon kuluja. Stipendeihin nuorille Ranskaan lähtijöille saatu 4000 e
jaettavaksi vuoden 2019 aikana. Valtionapua vuodelle 2019 saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000
e. Valtionapu muutetaan Srylin ja jäsenyhdistysten toiminnaksi ja pyritään tukemaan taloudellisesti
jäsenyhdistyksiä.

8.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

9.
Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Jari Gunn (KTM) sekä Kari Norkonmaa
(Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin jäsen ja entinen puheenjohtaja). Varatoiminnantarkastajaksi
valittiin Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin jäsen KTM Merja Rinta-Erkkilä.

10.
SRYL:in sääntömuutos. Liisa Peake esitteli sääntömuutosehdotuksen.
Sääntömuutostyöryhmään kuuluvat Meri Larjavaara ja Liisa Peake. Päätettiin, että jos jäsen jättää kolmena
perättäisenä vuonna jäsenmaksunsa maksamatta, hänet voidaan poistaa yhdistyksen rekistereistä.
Valtuutettiin hallitus viemään sääntömuutosasiaa eteenpäin ja viemään sääntömuutos Patentti- ja
rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.

11.
Katsaus SRYL:in ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan vuonna 2018; keskustelua. Pääsihteeri
ottaa yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja pyytää lyhyen selvityksen jäsenjärjestöjen vuoden 2018 toiminnasta.

12.
Muut asiat; jäsenmatka, stipendit ja jäsenkysely. Jäsenmatkalle Länsi-Ranskaan on
ilmoittautunut 17 henkilöä. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 6.5., sillä matkoille ei olla valmiita sitoutumaan
kovin aikaisessa vaiheessa. Stipendit (4000 e) on nyt jaettu nuorille Ranskaan lähtijöille.
Stipendilautakunnassa oli Ranskan opettajien yhdistyksestä 2 henkilöä sekä Jaana Sormunen ja Therese
Almén. Myönnettiin kaksi avustusta leirikouluille, kaksi vaihto-oppilaille ja neljä kursseille osallistuville.
Pyydetty stipendiaateilta matkaraportti, joka voidaan julkaista. Lista stipendinsaajista julkaistaan FranSussa. Hakemuksia tuli 20 kpl. Puheenjohtaja kiitti stipendityöryhmää. Puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat
valmistelleet jäsenkyselyä ja jäsenkyselyyn toivotaan kysymysehdotuksia 15.5. mennessä.

13.
Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja Risto Veltheim päätti kokouksen klo 14.56.
Puheenjohtaja kiitti Porvoon Cerclen puheenjohtajaa ja sihteeriä hienoista kokousjärjestelyistä.
Liittokokouksen jälkeen siirryttiin Porvoon museoon opastetulle kierrokselle, jonka jälkeen Porvoon Cerclen
puheenjohtaja Marina Nyholm veti opastetun kaupunkikierroksen vanhassa Porvoossa, jonka jälkeen
nautittiin päivällinen ranskalaisravintola Bistro Gustafissa.

Helsingissä, 13.6.2019
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