
Suomen ranskanopettajain yhdistys r.y. 

(Vuosikokouksessa 22.3.2014 vahvistetut säännöt) 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen ranskanopettajain yhdistys – Fransklärarföreningen i Finland – Association des 

professeurs de français de Finlande r.y.  

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ranskan kielen opettajien ammatillisia etuja, toimia ranskan kielen 

opettajien pedagogisena etujärjestönä ja valvoa heidän oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan. 

Päämääriensä saavuttamiseksi yhdistys 

- järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia 

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja 

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

- pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin 

- voi myöntää apurahoja 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankkia ja 

hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

3 § 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen maamme ranskan kielen opettaja, joka suorittaa yhdistyksen 

jäsenmaksun ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Opettajantoimesta luovuttuaankin jäsenellä on oikeus 

kuulua yhdistykseen. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi muitakin yhdistyksen tarkoitusperiä ajavia henkilöitä. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. 

4 § 

Hallitus erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei edellisen tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut 

jäsenmaksuaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen on vapautettu 

jäsenmaksusta. 

5 § 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) muuta varsinaista 

jäsentä ja näille kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen 

syyskokouksessa kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäseniä valittaessa tulisi pyrkiä siihen, että ainakin 

yksi heistä on pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja yksi ruotsinkielisestä oppilaitoksesta. Jäsenistä 

kolmannes on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 

6 § 



Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja voi myös olla 

hallituksen ulkopuolelta. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai jos kaksi (2) 

hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään viisi (5) sen jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajalla on 

oikeus, milloin hän tarpeelliseksi katsoo, kutsua varsinaisten jäsenten lisäksi kokoukseen myös varajäsenet, 

joilla ei kuitenkaan ole äänivaltaa muulloin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla. 

7 § 

Hallituksen tehtävänä on 

- hoitaa yhdistyksen asioita, edustaa sitä, kantaa ja vastata sen puolesta 

- kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset 

- hoitaa yhdistyksen rahastoja ja muita varoja 

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 

8 § 

Yhdistyksen nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

sihteerin kanssa.  

9 § 

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa. Kutsun 

näihin, samoin kuin muihin yhdistyksen kokouksiin hallitus lähettää sähköpostitse yhdistyksen jäsenille sekä 

julkaisee yhdistyksen kotisivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. 

10 § 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat. 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

4) Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus. 

5) Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 

6) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi. 

7) Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 

8) Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista. 

9) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.    

10) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kolmivuotiskaudeksi Suomen 

kieltenopettajien liiton liittokokoukseen. 

11) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

12) Käsitellään hallitukselle jätetyt aloitteet. 

 

11 § 



Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat. 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

4) Käsitellään hallituksen esittämä kertomus yhdistyksen toiminnasta. 

5) Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

7) Nimetään ehdokkaat yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varajäsenen valitsemiseksi Suomen 

kieltenopettajien liiton hallitukseen. 

8) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

9) Käsitellään hallitukselle jätetyt aloitteet. 

12 § 

Jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten niin 

vaatii, tulee hallituksen kutsua yhdistys ylimääräiseen kokoukseen. Kokous on pidettävä kuuden (6) viikon 

kuluessa ilmoituksesta ja käsiteltävä asia mainittava kokouskutsussa. 

13 § 

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Suljettua äänestystä on kuitenkin noudatettava vaaleja 

suoritettaessa sekä muulloinkin, jos sellaista vaaditaan. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee avoimessa 

äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetuissa arpa. Yhdistyksen kokouksessa tehdyistä ehdotuksista ja 

päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Sen varmentaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sen tarkistavat 

ja oikeaksi vahvistavat pöytäkirjan tarkistajat, ellei yhdistys sitä itse hyväksy. 

14 § 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.). Yhdistyksen tilit on jätettävä 

tarkastettaviksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee 

tarkastettuaan tilit jättää tarkastuksesta hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta 

tarkastuskertomus ja lausunto. 

15 § 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään varsinaisessa kokouksessa. Näiden 

päätösten tekoon tarvitaan vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä. 

16 § 

Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen, 

niin kuin purkamiskokouksessa päätetään. 

Suomen ranskanopettajain yhdistys r.y. 


