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Kutsu vuoden 2020 syyskokoukseen 17.11.2020 
 

Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n syyskokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.11.2020 klo 18.00 
Kulttuurikeskus Caisassa (kokoustila Maissi), Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki. Kokoukseen voi 
osallistua myös virtuaalisesti Microsoft Teamsin välityksellä, kokoukseen ilmoittautuneet saavat 
osallistumislinkin sähköpostilla. 

Ennen varsinaista kokousta on esitelmä Matkailun nykytilanteesta yleensä ja erityisesti Espanjassa 
(esitelmöitsijä vahvistumassa) ja syyskokous alkaa välittömästi sen jälkeen noin klo 19.00. Kokouksen 
järjestelyissä Caisassa noudatetaan koronturvallisuudesta annettuja suosituksia ja ohjeita, näitä 
pyydetään myös kokoukseen osallistuvia noudattamaan. Kasvomaskeja ja käsidesiä on 
kokouspaikalla seuran puolesta.  

 

Kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostillasesposti@suomiespanjaseura.fi,  viimeistään 
13.11.2020! , otsikkoon Syyskokous ja ilmoittaa samalla, osallistuuko fyysisesti paikan päällä vai 
virtuaalisesti. Kokousmateriaalit tulevat kohta ladattaviksi Suomi-Espanja seuran nettisivuille ja ovat 
saatavissa myös kokouspaikalla.  

 
Suomi-Espanja Seura ry:n hallitus, 20.10.2020 

  

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 
ääntenlaskijoiden valinta 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen 
vahvistaminen vuodelle 2021 

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle 

7. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien valinta 

8. Muut mahdollisesti käsiteltäväksi otettavat asiat 

9. Kokouksen päättäminen 
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Suomi-Espanja Seura ry:n toimintasuunnitelma 2021 

hallituksen esitys 20.10.2020 
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1 Tiivistelmä 

Seuran tarkoituksena on Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittäminen, mm. tekemällä 
Espanjaa ja sen kulttuuria tunnetuksi Suomessa, sekä tiedon jakaminen Espanjan tämän päivän 
kulttuurista, kielestä, yhteiskunnasta, taloudesta ja historiasta. Tarkemmin seuran tarkoitusta on 
kuvattu säännöissä. 

 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskiössä on seuran toiminnan kehittäminen jäsenkunnan 
tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisesti. Keskeinen tavoite on saada fyysiset tapahtumat taas jäsenten 
iloksi. Myös jäsenetujen lisääminen on tavoitteena. Tällä palvellaan nykyisiä jäseniä ja saadaan uusia 
jäseniä.  Päätapahtumia ovat espanjalaisen elokuvan viikko, seminaari Espanjan kielestä, Kirjan ja 
ruusun päivän kirjallisuustilaisuus, jäsenmatka Espanjaan sekä matkailutapahtumat Espanjan valtion 
matkailutoimiston kanssa. Muita jäsen- ja kulttuuritapahtumia, kuten wine tasting ja 
musiikkitapahtumat, järjestetään ympäri vuoden. Alkuvuodelle suunniteltujen tapahtumien osalta voi 
tulla muutoksia koronatilanteen takia. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorisojäsenten aktivointiin ja 
nuorisolle suunnatun tapahtuman aikaansaamiseen. 

 
Kielikurssitoimintaa jatketaan nykyisissä puitteissa. Muita palveluja, kuten neuvontaa ja 
päivystystä, kehitetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

 
Viestinnässä huolehditaan SES-lehden korkeasta tasosta, ja sähköisiä välineitä hyödynnetään 
enenevässä määrin mm. jäsenpalvelujen välittämisessä. 

 
Seuran taloudessa on tavoitteena kehittää toimintaa ja taloutta tasapainoisesti siten, että tuloilla, 
joihin kuuluvat jäsenmaksut, osallistumismaksut ja avustukset, pystytään nykyisellä 
jäsenmaksutasolla kattamaan menot. Seuran jäsenet pääsevät maksullisiin tapahtumiin ulkopuolisia 
edullisemmin tai maksutta. Erityisesti on tavoitteena lisätä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja 
saada lisää uusia yhteisöjäseniä. 

 
Hallinnossa on keskeistä aktivoida jäseniä hallitukseen ja avustamaan toiminnan järjestämisessä. 
Hallituksen tehtävien ja kuormituksen jakoa kehitetään edelleen. Osa hallintotehtävistä voidaan 
ulkoistaa, mikäli talous antaa siihen mahdollisuuksia. Vuonna 2019 käyttöön otetun Yhdistysavaimen 
käyttöä taloudenhallinnassa ja erityisesti laskutuksessa tehostetaan edelleen. Keskeistä on saada 
jäseniksi liittyneet hoitamaan jäsenmaksuvelvoitteensa mahdollisimman kattavasti.  

 
Jäsenmäärän kasvutavoite on 5–10 prosenttia ja tavoitteena on saada jäsenmäärä takaisin vuoden 
2019 tasolle eli noin 800 jäseneen.  

 
Yhteistyötä kehitetään seuran kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat Club Español, Espanjan suurlähetystö, Espanjan valtion matkailutoimisto, 
Suomi-Seura sekä muut seuran tavoitteita tukevat järjestöt ja yritykset Suomessa ja Espanjassa.  

 
2 Tapahtumat 

 
Toimintasuunnitelmaa tehtäessä koronatilanne näyttää edelleen huolestuttavalta ja se aiheuttaa 
varmaan muutoksia toimintasuunnitelmaan esimerkiksi tapahtumien järjestämistä virtuaalisina.  
 
Seuran jäsenistö asuu pääosin pääkaupunkiseudulla, jonne myös seuran järjestämät tapahtumat 
suurimmaksi osaksi keskittyvät. Vuonna 2021 järjestetään kuitenkin ainakin yksi tilaisuus Uudenmaan 
ulkopuolella. Lisäksi Espanjalaisen elokuvan viikon näytöksiä pyritään laajentamaan Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Tampereen ja Rovaniemen lisäksi. Vuoden 2021 tapahtumakalenteriin 
suunniteltujen tapahtumien lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan seuran toimintaa tukeviin 
muihin tapahtumiin kuten eri festivaaleille.  
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Runko vuoden 2021 tapahtumakalenterille 
 
 

Aika Suunniteltuja tapahtumia (koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia!) 
2021 / 
1–3 

Tammikuussa vuoden avaus virtuaalisesti/fyysisesti 
Helmikuussa viini-ilta (Antti Uusitalo/Winecellars, Helsinki), jos mahdollista 
Maaliskuussa tilaisuus Espanjan matkailusta  
Maaliskuussa ruuanlaittoilta jonkun teeman ympärillä  
SES-lehti 1/2021 maaliskuussa. 

2021/ 
4–6 

Kevätkokous huhtikuun alussa (alustus)  
23.4.Kirjan ja ruusun päivä (kirjallisuusluento tai vastaava)  
Osasto Matka 2021 -tapahtumassa 21.–23.5., mukana yhteisöjäseniä 
Yhteinen tapahtuma Club Españolin kanssa  
Kesäkauden avaus kesäkuun alussa  
Tapahtuma flamencoon liittyen  
SES-lehti 2/2021 kesäkuussa. 

2021 / 
7–9 

Yhteinen retki Tamperradaan, Tampereen tapastapahtumassa. samalla jäsentilaisuus Tampereella 
Syyskauden avaus 
Tapasravintolakierros Helsingissä 
Illanvietto elävän musiikin ja tanssin merkeissä espanjankielisten ystävyysseurojen kanssa  
Jäsenmatka elokuun loppu Bilbao-Cantabria-Asturias-Santiago de Compostela (siirtyi vuodelta 
2020) 
SES-lehti 3/2021 syyskuussa 

2021 / 
10–12 

Espanjalaisen elokuvan viikko lokakuussa  
Seminaari marraskuussa (esim. espanjan kieli)  
Syyskokous marras  
Espanjalainen joulu- tilaisuus  
SES-lehti 4/2021 joulukuussa 

 

3 Muiden palvelujen ja toiminnan kehittäminen 
 
Toimisto, arkisto, jäsenpalvelut ja jäsenedut 

 

Seuran arkisto, kirjasto ja lehdet sekä messumateriaalit ovat tällä hetkellä vuokravarastossa 
Kaartinkaupungissa. Suomi-Seuran tiloissa on käynnissä putkiremontti ja vuokrasopimuksen 
jatkamisesta heidän kanssaan vuonna 2021 neuvotellaan. Tavoitteena joko jatkaa uusituissa Suomi-
Seuran tiloissa tai etsiä joku muu kohde, joka on seuralle taloudellisesti mahdollista.  

 

Suuria kehityshankkeita ei vuonna 2021 käynnistetä. Uuden hankitun jäsenrekisteriohjelmisto 
Yhdistysavaimen avulla tehostetaan ja helpotetaan muun muassa jäsenmaksujen ja 
osallistumismaksujen hallintaa. Jäsenetujen valikoimaa laajennetaan saatujen kokemusten ja 
tarjousten pohjalta. Suunnitellaan puhelinpäivystyksen käynnistämistä. 

 

Kielikurssit 
 

Seura jatkaa yhteistyötä Kieltenopetus McLin Ltd Oy:n kanssa, jolle on myönnetty oikeus tarjota 
Suomi-Espanja Seuran nimissä espanjan kielen kursseja (SES- kurssit). Kurssit ovat olleet suosittuja 
ja niiden tasoa pidetään hyvänä.  

 

 

 

 



5  
Yhteistoiminta Suomessa asuvien espanjalaisten kanssa. 

 

Club Españolin kanssa tehdään yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä. Seuran omia 
tilaisuuksia kehitetään niin, että espanjankielisten osallistuminen on helpompaa. 

 
Yhteistoiminta muiden Suomi–Espanja-yhdistysten kanssa 

Vahvistetaan yhteistyötä ja yhteistä viestintää muiden Suomi–Espanja-yhdistysten kanssa ja muiden 
espanjankielisten maiden ystävyysseurojen kanssa. 

4 Viestintä ja markkinointi 
 

SES-lehti on edelleen seuran keskeinen ja hyvin arvostettu tiedotuskanava ja sitä julkaistaan neljä 
numeroa vuonna 2021. Lehteä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäsenistön toiveet huomioiden. 
Sisällön ohella panostetaan erityisesti ilmoitushankintaan. 
 
Verkkoviestinnän merkitys kasvaa koko ajan, ja seura pyrkii lisäämään digitalisaation 
mahdollisuuksia jäsenpalveluiden kehittämisessä. Seuran nettisivujen tavoitteena on antaa 
ajantasainen kuva seuran toiminnasta, mutta sivujen muu informaatio perustuu pääosin linkitykseen 
hyviin ja mahdollisimman ”pysyviin” alkuperälähteisiin.  
 
Facebook- ja Twitter-tileillä on huomattava merkitys erityisesti seuran järjestämien tapahtumien 
markkinoinnissa, ja niillä kommentoidaan aktiivisesti muitakin Espanjan ja espanjalaisen kulttuurin 
ajankohtaisia ilmiöitä. Käyttöön otetun Instagramin käyttöä pyritään edelleen edistämään.  
 

Jäsentiedotteet tarjoavat mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden viestintään lehden julkaisuaikojen 
ulkopuolella. Sähköisiä jäsentiedotteita lähetetään noin kerran kuukaudessa niille jäsenille, joiden 
sähköpostiosoite on seuran tiedossa. Kaksi kertaa vuodessa lähetetään myös tiedote kirjeitse niille, 
joilla ei sähköpostia ole käytössä. Tutkimme mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen 
uutiskirjejärjestelmä. 

 

Seuran markkinointia viedään eteenpäin markkinointiryhmän ja vuonna 20202 laaditun 
markkinoinnin ja tuotteistuksen suunnitelman kautta. Keskeinen tavoite on saada yrityksiä enemmän 
mukaan seuran markkinointikanaviin ja tukemaan seuran talouden vakautta. 

5 Talous 
 

Tarkkaa taloudenpitoa ja riskien hallintaa jatketaan, ja vuosibudjetoinnissa tähdätään yleensä 
tasapainoon tai pieneen ylijäämään. Vuosijäsenten jäsenmaksut ovat edelleen keskeisin tulonlähde. 
Maksuja voidaan tarkistaa, jos kustannustaso muuttuu.  

Vuonna 2021 vuosijäsenen jäsenmaksu on 30 euroa, minkä lisäksi uusilta jäseniltä peritään 5 euron 
liittymismaksu. Nuorisojäsenen eli jäseneksi liittymisvuoden aikana korkeintaan 30 vuotta täyttävän 
henkilön sekä perhejäsenen eli vuosijäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvan henkilön jäsenmaksu 
on 15 euroa. Perhejäsenelle ei lähetetä omaa SES-lehteä. Vuoden 2021 vuosijäsenmaksun sekä 
nuoriso- ja perhejäsenmaksujen ehdotetaan pysyvän vuoden 2018 tasolla.  
 
Vuonna 2021 jatketaan toimenpiteitä tulolähteiden vahvistamiseksi. Keskeisiä ja pääosin jo aiemmin 
identifioituja kohteita ovat: 
 

1. Julkisen tuen maksimaalinen hyödyntäminen 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu 4000 euron avustus. Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungeilta on tukea elokuvaviikon toteuttamiseksi. Myös muita rahoituslähteitä selvitetään. 
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2. Uusien rahoituslähteiden etsiminen esim. sponsorisopimusten tai muiden yhteistyöhankkeiden 

kautta  
3. Sääntöjen 4 §:n mukaisten kannattaja-, lahjoittaja- ja tukijäsenten rekrytointi 
4. Markkinoinnin tehostaminen jäsenmäärän kasvattamiseksi 
5. Nykyisen jäsenistön kytkeminen mukaan jäsenhankintakampanjaan 
6. Ilmoitushankintaan panostaminen 
7. Yhteistyö muiden Suomi-Espanja -yhdistysten kanssa resurssien ja yhteistyön sekä tiedotuksen 

lisäämiseksi. 
 
6 Hallinto, johtaminen ja yhteistyö 

 
Seura toimii lähes 100-prosenttisesti vapaaehtoispohjalla ja talkooperiaatteella. Tämä on myös 
lähivuosien peruslähtökohta, mutta se edellyttää sitä, että tehtäviä pystytään jakamaan huomattavasti 
nykyistä laajemmalle. 
 
Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa ja suurien tapahtumien ja kehityshankkeiden 
valmisteluun nimetään lisäksi työparit tai -ryhmät. Hallitus pyrkii kokonaisuutena toimimaan 
mahdollisimman yhtenäisenä tiiminä. 
 
Toiminnan laajentuminen lisää tarvetta joidenkin hallinnollisten tehtävien ulkoistamiselle, jotta 
hallituksen jäsenten työtä voidaan paremmin kohdistaa toiminnan sisältöön.  
 
Yhteistyösuhteita kehitetään ja hyödynnetään määrätietoisesti. Hallitus harkitsee tapauskohtaisesti 
resurssien käyttöä suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin. Esimerkkejä yhteistyötahoista ovat: 

 
− Club Español (kummitoiminta, muut yhteistilaisuudet ym.), 

− Espanjan suurlähetystö (elokuvaviikon ym. kulttuuritapahtumien järjestäminen), 

− Espanjan Matkailutoimisto (jäsentapahtumat, matkamessuyhteistyö) ja Kaupallinen toimisto 

(esim. yhteistyö seminaarien ja tapahtumien järjestämisessä), 

− Ulkoasiainministeriö ja muut suomalaiset viranomaiset (yhteistyö tapahtumien 

järjestämisessä esim. alustusten tai tilojen muodossa), 

− Suomalaiset yritykset (yhteistyö tilaisuuksien järjestämisessä tai markkinoinnissa, 

potentiaaliset tukijäsenet), 

− Suomi-Seura sekä Espanjassa toimivat suomalaisten yhteisöt, yritykset ja viranomaiset 

(asiantuntemuksen hyödyntäminen neuvonnassa ym.), 

− Ystävyysseurojen Liitto ja muut ystävyysseurat (toiminnan kehittäminen, yhteistyö 

tiedotuksessa, markkinoinnissa ja tilaisuuksien järjestelyissä ja mahdollisesti 

hallintotehtävien hoidossa, erityisesti espanjankielisten maiden ystävyysseurat), 

− Ammattikorkeakoulut ja yliopistot (seuran toimintaa tukevat opinnäytetyöt). 
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TALOUSARVIO 
2021           
           
    TA 2021 I-IX 2020 E 2020 TA 2020 TP 2019 TP 2018  
           
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 6 825 1 468 1 498 6 500 4 115 3 399 
Ilmoitustuotot   1 000 0 30 1 500 1 327 240 
Jäsentapahtumat   5 725 1 364 1 364 4 900 2 599 3 069 
Muut tuotot   100 104 104 100 189 90 

           
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 34 700 23 088 29 835 36 850 33 726 29 630 
Henkilöstökulut   700 180 330 1 400 925 300 
Mainoskulut   0 0 0 0 0 0 

           
MUUT KULUT   950 3 030 3 105 3 700 1 611 0 
Toimiston vuokra    0 2 460 2 460 3 600 1 500 0 
Toimiston kulut   950 570 645 100 111 0 

           
Muut varsinaisen toiminnan kulut 33 050 19 878 26 400 31 750 31 190 29 330 
Matkakulut   100 4 20 300 112 122 
Kokous- ja neuvottelukulut  350 109 300 500 1 302,00 2 362 
Tietoliikenne, internet, puhelin  0 45 45 0 104 298 
Postikulut    1 800 1 032 1 375 2 100 1 686,00 1 550 
Esitteet, messut   1 700 1 645 1 645 2 100 2 122,00 910 
Pankin kulut   400 341 454 400 313,00 318 
Jäsenmaksut   50 50 50 50 50,00 50 
Jäsenrekisteri ja nettisivut  700 378 400 700 1 832,00 0 
Kirjanpito    900 341 680 900 818,00 818 
Tilintarkastus   750 719 719 700 707,00 682 
Muut hallintokulut   100 0 0 400 255,00 325 
Jäsentapahtumat   8 900 2 812 4 176 8 000 5 558,00 7 179 

SES-lehden kulut   16 500 12 402 16 536 15 000 
15 

106,00 13 904 
Kirjojen kulut   0 0 0 0 425,00 12 
Apurahat    800 0 0 800 800,00 800 

           
           
Kulujäämä   27 875 21 620 28 337 30 350 29 611 26 231 

           
VARAINHANKINTA          
Tuotot    28 225 21 290 24 465 30 670 26 795 26 157 
Jäsenmaksut   20 000 17 290 17 790 23 000 20 004 19 086 
Provisiot    2 175 0 2 175 2 470 2 175 2 175 
Avustukset   5 900 4 000 4 500 5 000 4 500 4 550 
Arpajaiset ja muu varainhankinta  150 0 0 200 116 346 
Kulut       0 0 0 
Tuottojäämä   350 -330 -3 872 320 -2 816 -74 

           
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA        
Tuotot    0 0 0 0 0 0 
Kulut    0 0 0 0 0 0 
Tuotto/kulujäämä   0 0 0 0 0 0 
Satunnaiset erät   0 0 0 0 0 0 

           
TULOS    350 -330 -3 872 320 -2 186 -74 

 


