Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen
Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30
alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Kokouksen alussa esiintyy vuoden 2013 matka-apurahan saaja, flamencotanssija ja koreografi Emilia Aho.
ESITYSLISTA
1) Vuosikokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Kokouksen työjärjestys
5) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
6) Päätetään vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksymisestä
7) Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
8) Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle
9) Vuosijäsenten jäsen- ja liittymismaksun määrääminen vuodelle 2014
10) Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014
11) Seuran puheenjohtajan vaali
12) Seuran varapuheenjohtajan vaali
13) Valitaan uudet hallituksen jäsenet
14) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa
15) Päätetään hallituksen esityksestä seuran sääntöjen muuttamiseksi
16) Keskustelu hallituksen toimintasuunnitelmaluonnoksesta 2014-2015
17) Kokouksen päättäminen
Seuran hallitus
16.1.2014
Miksi sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi?
Vuosikokouksessa on esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutosehdotus, jonka hallitus
viimeistelee ennen kokousta. Ehdotettujen muutosten päälinjat ja niiden perustelut ovat seuraavia:
1. Siirrytään kahden sääntömääräisen kokouksen järjestelmään, jolloin hallituksen toimintakaudet ja
tilikausi olisivat kalenterivuosien mukaisia. Syyskokous tekisi valinnat ja päättäisi budjetista ja
toimintasuunnitelmasta, kevätkokous puolestaan päättäisi toimintakertomuksesta, tileistä ja
vastuuvapaudesta.
2. Väljennetään määräyksiä hallituksen kokoonpanosta. Nykyisin hallituksen minimikoko on
kahdeksan henkeä, mikä on joinakin vuosina osoittautunut liian suureksi.
3. Annetaan syyskokoukselle mahdollisuus päättää, valitaanko seuralle tilintarkastaja vai
toiminnantarkastaja, sekä tarvitaanko heitä kaksi (+varahenkilöt) vai yksi (+varahenkilö).
Tule mukaan hallituksen toimintaan!
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle. Nyt on hyvä paikka vaikuttaa! Toivon, että hallitustyöstä ja toiminnan pyörittämisestä ja
kehittämisestä kiinnostuneet ottaisivat etukäteen yhteyttä hallitukseen tai puheenjohtajaan.
Martti Perttula, puheenjohtaja

Suomi-Espanja Seura r.y:n toimintakertomus vuodelta 2013
Hallituksen esitys vuosikertomukselle. Hallitus 3.3.2014
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Yhteenveto
Seuran tarkoituksena on Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittäminen mm.
tekemällä Espanjaa ja sen kulttuuria tunnetuksi Suomessa. Tarkemmin seuran
tarkoitusta on kuvattu säännöissä.
Seuran 56. toimintavuosi 2013 oli hyvin vilkas. Jäsen- ja kulttuuritapahtumiin
kuului mm. mm. kokkausta, asuntoseminaari, luontoretki, jalkapallomaaottelu,
kummitoimintatilaisuus, retki taidenäyttelyyn, tapas-ilta sekä espanjalaisen
kirjallisuuden ja kulttuurin ilta.
Espanjan suurlähetystön kanssa järjestettiin jälleen onnistunut elokuvaviikko.
Seuran kielikurssit olivat täynnä. Seurassa oli vuoden lopussa 615 jäsentä.
Vuoden 2011 syksyllä avattujen Facebook-sivujen ystävämäärä kasvoi tasaisesti
ja oli vuoden 2013 lopulla noin 560 henkeä.
Seuran varsinaisen toiminnan kulut olivat noin 22.000€ (kasvua 29% edellisestä
vuodesta). Vuosi oli niukasti ylijäämäinen (707€). Hallitus joutui vuoden aikana
selvittämään uudestaan myös vuosien 2011 ja 2012 taloutta, kun kirjanpito
osoittautui puuttelliseksi. Puutteet korjattiin ja tileistä teetettiin uusi tilintarkastus.
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Jäsen- ja kulttuuritapahtumat
Seura järjesti retken Espoon modernin taiteen museoon EMMAan 9.1.2013.
Kaikkiaan 17 henkeä osallistui opastetulle kierrokselle, jossa tutustuttiin
kuvanveistäjä Jaume Plensan näyttelyyn ”Unelmien ympäröimänä”.
Seura järjesti seminaarin asunnon hankinnasta Espanjasta 12.2.2013 Tieteiden
talolla. Osallistujia oli noin 30-40. Seminaarin alustukset olivat:
- Espanjan talouden ja asuntomarkkinoiden tilanne ja kehittyminen; Johtaja
Erno Pallá, Espanjan kaupallinen lähetystö
- Miten ostan asunnon Espanjasta– erot Suomeen, mitä pitää ottaa huomioon;
Juan Samper, Juan Samper Legal Consulting
- Kiinteistönvälittäjien tietoiskuja: Costa del Sol: Kimmo Mattila, Remax; Costa Blanca: Tuukka Tavi, 360hometour
Suomi-Espanja Seuran vuosikokous 2013 pidettiin hotelli Helkassa 21.3.2013.
Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. Kokouksen alussa kuultiin lähetystösihteeri
Manuel Del Rosario Velan espanjankielinen alustus "Marca España".
Alustuksessa esitteltiin Espanjan tunnettavuutta ja imagoa, siis ”Espanja-kuvaa” ja
siihen liittyviä näkökulmia.
Espanjan Matkailutoimiston kanssa järjestettiin 17.4.2013 jäsentilaisuus, jonka
aiheena oli Extremadura. Tapahtumaan osallistui 10 henkeä. Esityksen
valmistelivat ja pitivät Matkailutoimiston Taina Ikola ja Irene Pérez Molina.
Kesäkauden avajaiset järjestettiin 4.6.2013 Kim's Tapasissa. Noin 30 henkilöä
osallistui.
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Seura järjesti yhteistyössä Club Españolin kanssa suomalais-espanjalaisen
retken Nuuksion kansallispuistoon 31.8.2013. Osanottajia oli noin 25.
Ohjelmassa oli mm. opastettu kierros Suomen luontokeskus Haltiaan, sieniretki
sekä vapaata yhdessäoloa grillauksen ja saunan merkeissä. Retken vetäjänä ja
sieniasiantuntijana toimi Jouko Lehtoviita.
Seura välitti jäsenilleen ja Club Españolin jäsenille lippuja Olympiastadionilla
6.9.2013 pelattuun jalkapallon MM-karsintaotteluun Suomi-Espanja. Retkelle
osallistui noin 60 henkeä.
Seura järjesti yhteistyössä Espanjan suurlähetystön kanssa espanjalaisten
elokuvien viikon 21.-23.10.2013 elokuvateatteri Kinossa sekä Kino Tapiolassa.
Katsojia oli yhteensä 300-400. Espanjan suurlähettiläs Doña María Jesús Figa
López-Palop avasi elokuvaviikon, jonka ohjelmistossa oli kuusi elokuvaa:
 De tu ventana a la mía (Espanja 2011), ohjaus Paula Ortiz, 98 min – draama
 El secreto de sus ojos (Argentiina / Espanja 2009), Juan José Campanella, 129
min – draama, trilleri
 Días de fútbol (Espanja 2003), David Serrano, 113 min – komedia
 Celda 211 (Espanja 2009), Daniel Monzón, 113 min – toiminta, draama,
trilleri
 La Vaquilla (Espanja 1985) Luis García Berlanga,122 min – komedia
 Fados (Portugali 2007), Carlos Saura, 93 min – dokumentti/musikaali
10 henkeä osallistui kulinaristiseen illanviettoon Espanjan matkailutoimistossa
6.11.2013. Tilaisuudessa tutustuttiin eräisiin espanjalaisen keittiön keskeisiin
ruokiin ja harjoiteltiin espanjalaisen perunatortillan tekemistä.
Seura järjesti yhteistyössä Club Españolin kanssa kummitoimintatapaamisen
Bar Teosissa 13.11.2013. Osallistujia oli noin 20.
Noin 50 henkeä osallistui SES:n ja Kulttuuritarha ry:n järjestämään espanjalaisen
kirjallisuuden ja kulttuurin iltaan Kulttuurikeskus Caisassa 30.11.2013.
Ohjelmassa oli kaksi alustusta:
- Espanjalaisen kirjallisuuden kehitys ja Don Quijoten merkitys siinä,
Espanjalaisen filologian professori Timo Riiho, Helsingin yliopisto
- Espanjan lähimenneisyyttä käsittelevä romaanikirjallisuus ja muita
nykykirjallisuuden trendejä, Tohtoriopiskelija Elina Liikanen, Helsingin
yliopisto.
Tilaisuudessa esiintyi myös laulaja-lauluntekijä Cinta Hermo..
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Viestintä ja markkinointi
Internet
Kotisivuja www.suomiespanjaseura.fi pidettiin ajan tasalla. Sivuista ei ole
tarkoistuskaan tehdä erityisen laajoja, vaan niillä painotetaan linkittämistä tiedon
lähteille. Kävijämäärä saavutti tähänastisen ennätyksen, lähes 48.000.
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Matkailun restonomiopiskelija Oona Rintala kirjoitti opinnäytetyönään
suomenkielisen matkailublogin Bilbaosta. Seura oli opinnäytteen toimeksiantaja.
Lokakuussa 2011 avatut Facebook-sivut www.facebook.com/suomiespanjaseura
nousivat entistäkin tärkeämmäksi tiedotuskanavaksi, ja vuoden 2013 lopulla
sivuilla oli jo noin 560 ”tykkääjää”.
SES-lehti
Vuoden 2013 aikana ilmestyi kolme SES-lehden numeroa, joista ensimmäinen oli
kaksoisnumero. Päätoimittajana toimi Juhani Tamminen ja toimitussihteerinä
Tuija Tuohimetsä. Lehden taittoi Marjut Vuolanne yhdessä Tuija Tuohimetsän
kanssa ja painoi Kyriiri Oy. Lehden oikolukijana toimi Anne Laitinen-Lamberg.
Lehtien keskeisiä teemoja olivat:
1-2/2013
3/2013
4/2013

Uuden hallituksen esittely, Alban herttuasuvun aarteet, espanjalaiset
sanonnat, Fuengirolan kuvataideviikot, Extremadura, Espanjan
asuntomarkkinat
Andalusian kuvia, Don Quijoten uusi suomennos, elokuvaviikon
ohjelmisto, yrittäjänä Espanjassa, Andalusia, merenherkkuja
maailmalta
Espanjan suurlähettilään haastattelu, kahvikulttuuri, korkkien
valmistus, Bilbao, Barcelona, Camino

Jäsenkirjeet
Vuonna 2013 toimitettiin 13 jäsenkirjettä:
 1/2013 (sähköposti)
 2/2013 (sähköposti + kirje)
 3/2013 (sähköposti)
 4/2013 (sähköposti)
 5/2013 (sähköposti)
 6/2013 (sähköposti + kirje)
 7/2013 (sähköposti)
 8/2013 (sähköposti)
 9/2013 (sähköposti)
 10/2013 (sähköposti)
 11/2013 (sähköposti)
 12/2013 (sähköposti + kirje)
 13/2013 (sähköposti)

5.2.2013
7.3.2013
16.3.2013
27.3.2013
20.4.2013
19.-21.5.2013
26.6.2013
14.8.2013
6.10.2013
19.10.2013
8.11.2013
29.11.2013
18.12.2013
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Muu tiedotus ja markkinointi
Seuralla on nettisivuilta ladattavissa oleva esite, jota jaettiin eri tilaisuuksien
yhteydessä. Myös kalvosarja päivitettiin.
Seura osallistui yhteistyössä Ystävyysseurojen Liiton kanssa Matka 2013 messuille Helsingin Messukeskuksessa 18.-20.1.2013. Tilaisuudessa jaettiin
seuran lehtien lisäksi noin 350 esitettä sekä markkinoitiin jäsenetukirjoja ym.
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Kielikurssit
Seuran kielikursseista on huolehtinut yhteistyösopimuksen perusteella
Kieltenopetus McLin Oy (seskurssit.com). Kurssit olivat käytännössä täysiä.
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Jäsenistö ja jäsenedut
Seurassa oli 31.12.2013 yhteensä 615 jäsentä (610 vuotta aiemmin). Jäsenmäärä ei
ole täysin vertailukelpoinen vuotta aiempaan, sillä vuoden lopussa poistettiin 63
jäsentä jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi. Vuonna 2013 seuraan liittyi 123 ja
erosi 68 jäsentä.
Kunniajäsenemme olivat taidemaalari Christina Snellman de Jorge ja konsuli
Pentti E. Halonen, joka menehtyi vuonna 2014.
Jäsenille jaettiin jäsenlehti, minkä lisäksi seuralla oli jäsenalennuksia mm.
kirjoista (Tätinä taipaleella, Löytöretki Espanjaan), tilaisuuksista ja matkoista.
Lisäksi jäsenille tarjottiin jäsenetuina alennuksia tapahtumien
osallistumismaksuista.
Vuonna 2013 myönnettiin 500 euron matka-apuraha flamencotanssija ja koreografi Emilia Aholle Madridiin, Malagaan ja Jerez de la Fronteraan
suuntautuvaa harjoittelu- ja koulutusmatkaa varten. Matka-apurahahakemuksia
saatiin 4 kappaletta.
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Talous ja toimisto
Toiminnan kehittyminen näkyi myös varsinaisen toiminnan kulujen kasvussa noin
22.000 euroon. Myös tulot kasvoivat siten, että tilinpäätös oli niukasti
ylijäämäinen. Taseen loppusumma 31.12.2013 oli 5.133 €, josta oman pääoman
osuus 3.147€.
Seuran talous on rahoitettu pääosin jäsenmaksuilla, ilmoitustuloilla sekä
kielikursseista saaduilla provisioilla. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin
toiminta-avustusta ja Helsingin kaupungilta kohdeapuraha elokuvaviikon
kuluihin. Jäsenmaksu oli 28 euroa ja liittymismaksu 5 €.
Seuran hallitukselle selvisi marraskuussa 2013, että vuosien 2011-2012
tilinpäätöksissä oli selviä puutteita. Hallitus pyysi ex-taloudenhoitajalta
selvitykset ja tarkistetut tilinpäätökset, sekä tilasi tilintarkastukset vuosilta 2011 ja
2012 KHT Esa Rusaselta (RSM Auditsum Oy). Näiden vuosien tilit käsiteltiin ja
hyväksyttiin seuran ylimääräisessä kokouksessa helmikuussa 2014.
Seura kuuluu jäsenenä Ystävyysseurojen liitto r.y:een (YSL) sekä Iberialaisamerikkalaiseen säätiöön.

5(5)
Kesäkuussa luovuttiin seuran toimistosta ja puhelinpäivystyksestä. Arkisto ja
kirjasto siirrettiin tilitoimisto Numeretin tiloihin.

7

Hallitus ja toimihenkilöt
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen jäseninä toimivat:
1.1.2013 – 21.3.2013
Martti Perttula, puheenjohtaja, nettivastaava, markkinointi
Marjo Katainen, varapuheenjohtaja, kulttuuritapahtumat, suhteet
Ystävyysseurojen liittoon
Alisa Koponen, sihteeri
Kaisa Lehtinen, talous, toimisto, jäsenrekisteri
Jouko Lehtoviita, tapahtumat, varainhankinta
Anne Nikula, SES-lehti, juridiset asiat
Tea Reijomaa, kulttuuritapahtumat
Kyösti Törmälä, markkinointi
21.3.2013 – 31.12.2013
Martti Perttula, puheenjohtaja, nettivastaava, ulkosuhteet
Jouko Lehtoviita, varapuheenjohtaja, julkinen rahoitus, posti
Alisa Koponen, sihteeri, tapahtumien järjestely
Lasse Haapamäki, talous
Juhani Tamminen, SES-lehti
Mervi Ojala, kulttuuri
Tuija Tuohimetsä, SES-lehti ja viestintä
Kyösti Törmälä, ilmoitus- ja muu varainhankinta, jäsenetujen kehittäminen
Tuire Lamberg, kummitoiminta
Heikki Hänninen, markkinointi
SES-lehden päätoimittajana toimi Juhani Tamminen ja toimitussihteerinä Tuija
Tuohimetsä.
Seura teki maaliskuussa 2013 sopimuksen kirjanpidosta KTM Päivi Pesosen
(Tilitoimisto Numeretti) kanssa. Tilintarkastajina toimivat HTM Ari-Matti
Korkeamäki ja HTM Elina Heino.
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Kiitokset
Suomi-Espanja Seura ry kiittää toimintansa tukemisesta ja yhteistyöstä kuluneen
vuoden aikana seuraavia yhteisöjä: Helsingin kaupunki, Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Espanjan suurlähetystö, Espanjan Matkailutoimisto, Club
Español, Suomalais-Espanjalainen Kauppayhdistys, sekä kaikkia lehdessä,
nettisivuilla ja elokuvaviikon ohjelmalehtisessä mainostaneita tai tilaisuuksia
sponsoroineita tahoja.
Samoin suuri kiitos kaikille niille henkilöille, jotka ovat korvauksetta antaneet
artikkeleitaan ja valokuviaan SES-lehteen, avustaneet internet-sivujen
toimituksessa tai tehneet ehdotuksia seuran toiminnan kehittämiseksi.

Suomi-Espanja Seura ry
Talousarvioesitys vuodelle 2014
Seuran hallitus 3.3.2014
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Matka 2014 -messut, osallistuminen ja esitteet
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Suomi-Espanja Seura ry
Ehdotus seuran sääntöjen muuttamiseksi/Seuran hallitus 3.3.2014
SUOMI-ESPANJA SEURA RY:N SÄÄNNÖT
(3.3.1998)

EHDOTETUT MUUTOKSET
1-2 EI MUUTOSEHDOTUKSIA

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomi-Espanja Seura,
Föreningen Finland-Spanien, Sociedad
Finlandia-España r.y. Sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä
käytetään yhdistyksestä nimeä joko SuomiEspanja Seura tai seura.
2§ TOIMINNAN TARKOITUS
Suomi-Espanja Seuran tarkoituksena on
• Suomen ja Espanjan välisten suhteiden
kehittäminen
• Lisätä Espanjan maan ja kansan tuntemusta
Suomessa samoin kuin Suomen maan ja
kansan tuntemusta Espanjassa sekä levittää
tietoa tämän päivän kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnasta, taloudesta ja historiasta.
3§ TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi SuomiEspanja Seura järjestää jäsenistönsä
keskuudessa ja sen ulkopuolella
jäsentapahtumia ja espanjankielen opetusta.
Seura järjestää myös kulttuuritapahtumia
kuten elokuva- ja musiikkiesityksiä sekä
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintaansa varten Suomi-Espanja Seura
hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.

3- 6 EI OLEELLISIA MUUTOSEHDOTUKSIA,
MUTTA EHDOTETAAN ETTÄ
- ”Suomi-Espanja Seura” korvataan
kautta linjan lyhyemmällä muodolla
”seura”
- ”Rahastonhoitaja” korvataan
”Taloudenhoitajalla”

Suomi-Espanja Seura ry
4§ JÄSENYYS
Seuran jäsenet voivat olla henkilöjäseniä eli
varsinaisia jäseniä tai yhteisöjäseniä eli
tukijäseniä. Varsinainen jäsen voi olla joko
vuosijäsen, kannattajajäsen tai
lahjoittajajäsen. Tukijäsen on rekisteröity
yhdistys, osakeyhtiö tai muu
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea Suomi-Espanja Seuran toimintaa
huomattavalla tavalla. Tukijäsenellä ei ole
äänioikeutta. Varsinaisen jäsenen ja
tukijäsenen jäsenyyden hyväksyy SuomiEspanja Seuran hallitus.
Suomi-Espanja Seuran vuosikokous voi
hallituksen esityksestä kutsua
kunniajäsenekseen Suomen kansalaisen tai
ulkomaalaisen, joka erittäin ansiokkaasti on
toiminut Suomi-Espanja Seuran
tarkoitusperien hyväksi.
Jäsen voi erota Suomi-Espanja Seuran
jäsenyydestä ilmoittamalla eroamisestaan
Suomi-Espanja Seuran hallitukselle,
rahastonhoitajalle tai sen puheenjohtajalle.
Ero astuu voimaan heti kun ilmoitus on
vastaanotettu. Jäsen, joka on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorituksen yhden vuoden
ajalta, katsotaan eronneeksi Suomi-Espanja
Seuran jäsenyydestä hallituksen päätöksellä.
5§ TALOUS
Suomi-Espanja Seura voi hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä
irtainta omaisuutta. Suomi-Espanja Seura saa
varansa jäsenmaksujen, lahjoitusten,
testamenttien ja varainkeräyksen kautta.
Vuosijäsenet suorittavat vuosittain
jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää
Suomi-Espanja Seuran vuosikokous.
Vuosikokous voi päättää perittävästä
liittymismaksusta.
Kannattajajäsenet suorittavat liittyessään
liittymismaksun ja vuosijäsenelle määrätyn
jäsenmaksun kaksinkertaisena vuosittain.
Lahjoittajajäsenet suorittavat vuosijäsenelle
määrätyn jäsenmaksun kertakaikkisena
suorituksena 50-kertaisena. Heiltä ei peritä
liittymismaksua.

Suomi-Espanja Seura ry
6§ TOIMIELIMET JA PÄÄTÖSVALTA
Suomi-Espanja Seuran toimielimiä ovat
Suomi-Espanja Seuran kokoukset ja hallitus.
SuomiEspanja Seuran päätösvaltaa käyttävät SuomiEspanja Seuran kokoukset.
Toimeenpanovaltaa käyttää ja Suomi-Espanja
Seuraa edustaa hallitus. Seuran hallitus voi
valita toimihenkilöitä tarpeen mukaan.
7§ KOKOUKSET
Suomi-Espanja Seura pitää vuosittain
viimeistään maaliskuussa yhden kokouksen,
vuosikokouksen.
Kokouspaikan ja ajan päättää hallitus. Hallitus
kutsuu kokouksen koolle vähintään 10 päivää
ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille
kirjeitse tai jäsenlehden välityksellä tai
suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä
pääkaupungin sanomalehdessä.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Kokouksessa ovat
äänioikeutettuja kaikki Suomi-Espanja Seuran
varsinaiset jäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi
ääni. Valtakirjoilla äänestäminen on kielletty.
Vuosikokouksessa
 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.
 Päätetään toimintakertomuksen
hyväksymisestä.
 Esitetään tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus.
 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle.
 Päätetään vuosijäsenen jäsenmaksun
suuruudesta ja talousarvion
hyväksymisestä, sekä liittymismaksun
suuruudesta.
 Valitaan Suomi-Espanja Seuran hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
muut hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle.
 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa.
 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.

7. SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi kokousta.
Kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja
syyskokous syys-joulukuussa.
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on kielletty. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Asiat
ratkaistaan ja vaalit toimitetaan avoimella
äänestyksellä, paitsi milloin vähintään yksi
neljäsosa (1/4) saapuvilla olevista
varsinaisista jäsenistä vaatii suljettua
äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa,
muutoin kokouksen puheenjohtajan ääni.
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset
koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, jäsenlehdessä, seuran
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse.
Seuran kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien
lausunto

Suomi-Espanja Seura ry
Asiat, jotka halutaan vuosikokoukseen
käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä
viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa voidaan
ottaa käsiteltäväksi muukin asia, jos kokous
kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä
siihen suostuu, ei kuitenkaan 14, 15 ja 16§:ssä
mainittuja asioita eikä yhdistyslain 23§:n
mukaisia asioita.
Asiat ratkaistaan kokouksissa yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Asiat ratkaistaan ja
vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä,
paitsi milloin vähintään yksi neljäsosa (1/4)
saapuvilla olevista jäsenistä vaatii suljettua
äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa,
muutoin kokouksen puheenjohtajan ääni.
8§
Suomi-Espanja seuran ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään kymmenes osa (1/10) SuomiEspanja Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamalla asian käsittelyä varten
hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kokouksen koolle kutsumisesta,
kokouspaikasta ja -ajasta,
puheenjohtamisesta, toimihenkilöistä,
asioiden ratkaisemisesta ja äänestyksistä on
voimassa mitä vuosikokouksesta on määrätty.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi
muukin asia, jos kokous kolmen neljäsosan
(3/4) äänten enemmistöllä siihen suostuu, ei
kuitenkaan 14, 15 ja 16§:ssä mainittuja
asioita eikä yhdistyslain 23§:n mukaisia
asioita.
8 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun
seuran kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

Suomi-Espanja Seura ry
Kokouksen koolle kutsumisesta,
kokouspaikasta ja -ajasta,
puheenjohtamisesta, toimihenkilöistä,
asioiden ratkaisemisesta ja äänestyksistä on
voimassa mitä vuosikokouksesta on
määrätty.

Suomi-Espanja Seura ry
9§ HALLITUS
Suomi-Espanja Seuran asioita hoitaa hallitus.
Hallitus on toiminnastaan vastuussa SuomiEspanja Seuran kokoukselle.
Hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan vuosittain ja
heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen
muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi,
mutta kuitenkin siten, että kolmannes tai
lähinnä kolmannes jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Heidät voidaan valita uudestaan
aikaisintaan seuraavassa vuosikokouksessa.
10§
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota
kutsutaan Suomi-Espanja Seuran
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota
kutsutaan Suomi-Espanja Seuran
varapuheenjohtajaksi ja kuusi-kahdeksan (6-8)
muuta jäsentä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään neljä muuta jäsentä ovat
kokouksessa läsnä. Äänestys tapahtuu
avoimesti, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi
suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee suljetussa
äänestyksessä arpa ja muutoin
puheenjohtajan ääni.

9§ HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus. Hallitus on
toiminnastaan vastuussa seuran kokoukselle.
Syyskokous valitsee hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
yhdeksi kalenterivuodeksi ja heidät voidaan
valita uudelleen. Hallituksen muut jäsenet
valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi, mutta
kuitenkin siten, että kolmannes tai lähinnä
kolmannes jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Erovuorossa olleet voidaan
valita uudestaan hallituksen jäseniksi
aikaisintaan seuraavassa syyskokouksessa.
10§
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota
kutsutaan Suomi-Espanja Seuran
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota
kutsutaan Suomi-Espanja Seuran
varapuheenjohtajaksi ja neljä-kahdeksan (4-8)
muuta jäsentä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestys tapahtuu
avoimesti, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi
suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee suljetussa
äänestyksessä arpa ja muutoin
puheenjohtajan ääni.
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11§ TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ
TILINTARKASTUS
Suomi-Espanja Seuran toiminta- ja tilivuosi on
kalenterivuosi. Tilit jätetään tilintarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen
yhdistyksen vuosikokousta.
Tilintarkastuskertomus on jätettävä
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
12§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Suomi-Espanja Seuran nimen kirjoittaa seuran
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
rahastonhoitaja kaksi yhdessä tai joku heistä
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
13§ PÖYTÄKIRJA
Suomi-Espanja Seuran ja seuran hallituksen
kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on
asianmukaisesti tarkistettava tai hyväksyttävä
ja säilytettävä arkistossa.
14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen
muuttamista, vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) Suomi-Espanja Seuran
kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.

11§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
12§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Suomi-Espanja Seuran nimen kirjoittaa seuran
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
taloudenhoitaja kaksi yhdessä tai joku heistä
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
12-16 EI OLEELLISIA MUUTOSEHDOTUKSIA,
MUTTA EHDOTETAAN ETTÄ
- ”Suomi-Espanja Seura” korvataan
kautta linjan lyhyemmällä muodolla
”seura”
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15§ SEURAN PURKAMINEN
Päätöksen, jolla Suomi-Espanja Seura
purkaantuu, vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) Suomi- Espanja Seuran
kokouksessa annetuista äänistä. Päätös tulee
vahvistaa vähintään samanlaisella
ääntenenemmistöllä aikaisintaan kuukauden
kuluttua pidettävässä Suomi-Espanja Seuran
uudessa kokouksessa. Kokouskutsussa on
mainittava yhdistyksen purkamisesta.
16§
Suomi-Espanja Seuran purkautuessa on sen
varat käytettävä Suomen ja Espanjan välisiä
suhteita edistäviin tarkoituksiin noudattaen
2§:n periaatteita, purkamisesta päättävän
jälkimmäisen kokouksen mukaisesti.

Suomi-Espanja Seura r.y:n toimintasuunnitelma 2014-2015
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Johdanto
Toimintasuunnitelma 2014-2015 on seuran hallituksen linjaus, jota päivitetään
vuosikokouskeskustelun perusteella ja muutenkin suunnittelun kuluessa. Linjaus
ulottuu vuoden 2015 loppuun, mutta luonnollisesti jokainen hallitus vastaa oman
toimikautensa toiminnasta. Säännöt eivät edellytä toimintasuunnitelman käsittelyä
vuosikokouksessa.
Seuran tarkoituksena on Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittäminen mm.
tekemällä Espanjaa ja sen kulttuuria tunnetuksi Suomessa. Tarkemmin seuran
tarkoitusta on kuvattu säännöissä.

1.1

Keskeiset tavoitteet 2014-2015
Jäsen- ja kulttuuritapahtumia järjestetään vuosittain noin 10 kertaa, ja niitä
kehitetään jäsenistöltä kerättävän palautteen pohjalta siten, että keskimääräinen
osallistujamäärä nousee nykyiseltä tasolta. Tapahtumien ”lippulaiva” on Espanjan
suurlähetystön kanssa järjestettävä elokuvaviikko.
Kielikurssitoimintaa jatketaan nykyisissä puitteissa.
Muita palveluja, kuten neuvontaa, kehitetään käytettävissä olevien resurssien
puitteissa.
Viestintä perustuu pääosin nykyisiin viestintäkanaviin. SES-lehden korkeasta
tasosta huolehditaan, ja erityisesti panostetaan sähköisten välineiden (nettisivut,
sähköiset jäsenkirjeet, sosiaalinen media) monipuoliseen hyödyntämiseen.
Seuran talous pidetään tasapainossa ja lievään ylijäämään pyrkien, jotta
maksuvalmius saadaan vakaammalle pohjalle toimintapääoman ollessa tällä
hetkellä varsin pieni. Painopisteitä ovat jäsenhankinta, ilmoitusmarkkinointi ja
muun rahoituksen hankinta. Tarvittaessa säästetään toimintamenoissa.
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Hallinnossa keskeistä on saada lisää aktiivisia jäseniä mukaan hallitukseen sekä
avustamaan tapahtumien ja muun toiminnan järjestämisessä. Tehtävien jakoa
kehitetään, jotta voidaan välttää kuormituksen keskittymistä liian harvoille
henkilöille. Osa hallintotehtävistä voidaan ulkoistaa, mikäli talous antaa siihen
mahdollisuuksia. Vuosikokoukselle 2014 esitetyllä sääntömuutoksella pyritään
yhtenäistämään hallituksen toimintakaudet ja tilikaudet ja antamaan kokouksille
enemmän vapauksia mm. hallituksen koosta päätettäessä.
Jäsenmäärän kasvutavoite on 10 % vuodessa. Tämä edellyttää voimakasta
uusien jäsenten hankintaa ja nykyisen jäsenkunnan tyytyväisyyden ylläpitoa.
Kasvutavoite on haasteellinen, koska kymmeniä jäseniä joka tapauksessa luopuu
vuosittain jäsenyydestä eri syistä, ja koska hallitus myös poistaa säännöllisesti
jäseniä, jotka ovat kehotuksista huolimatta laiminlyöneet
jäsenmaksuvelvoitteensa.
Yhteistyötä kehitetään seuran kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Erityisen
tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Club Español sekä Espanjan viralliset
edustajat Suomessa.
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Tapahtumat
Jäseniltä eri tilaisuuksissa kerättävän palautteen tuloksia hyödynnetään
tapahtumien suunnittelussa.
Runko tapahtumakalenterille 2014-2015
Aika
2014/1-3

2014/4-6
2014/7-9
2014/10-12

2015/1-3
2015/4-6
2015/7-9
2015/10-12

Tapahtumia
Osasto Matkamessuilla 17.-19.1.
Ylimääräinen vuosikokous Kulttuurikeskus Caisassa 12.2.
Seminaari Suomen ja Espanjan suhteista 5.3.
Vuosikokous Hotelli Arthurissa 19.3.
Kummitoimintatapaaminen
Kesäkauden avaus 4.6. Kim’s Tapasissa
Syyskauden avaustilaisuus
Mahdollinen kalaruokiin liittyvä kokkaustilaisuus
Mahdollinen iskelmään ja Espanjaan liittyvä tilaisuus
Elokuvaviikko lokakuussa
Mahdollisesti syyskokous marras-joulukuussa (riippuu
sääntömuutoksesta)
Joulunalustapaaminen
1 seminaarityyppinen tilaisuus
1 kulttuuritilaisuus
Vuosikokous/kevätkokous
2 tilaisuutta, joista toinen kesäkauden avaus
Syyskauden avajaistilaisuus
Elokuvaviikko lokakuussa
Syyskokous
1-2 muuta tilaisuutta
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3.1

3.2

Muiden palvelujen kehittäminen

Toimisto, arkisto ja neuvontapalvelut
Seuran arkisto ja kirjasto on väliaikaisesti Tilitoimisto Numeretin tiloissa.
Vuosien 2014-2015 aikana harkitaan mahdollisuuksia toimiston ja osa-aikaisen
päivystyspalvelun järjestämiseksi yhteistyössä jonkun muun yhdistyksen kanssa.
Kielikurssit
Seura on tehnyt pitkään yhteistyötä Kieltenopetus McLin Ltd Oy:n kanssa, jolle
on sopimuksen mukaan myönnetty oikeus tarjota Suomi-Espanja Seuran nimissä
espanjan kielen kursseja (SES-kurssit). Kurssit ovat olleet suosittuja ja niiden
tasoa pidetään yleisesti hyvänä, joten lähiaikoina ei harkita muita vaihtoehtoja.
Hallitus seuraa tilannetta ja on yhteydessä kurssien järjestäjään mm.
sopimuskysymyksissä.

3.3

Kummitoiminta
Vuonna 2011 Club Españolin kanssa käynnistetty kummitoiminta on herättänyt
suurta mielenkiintoa, mutta kovin tarkkaa kuvaa ei ole siitä, millaiseen käytännön
toimintaan se on johtanut. Yhteistyötä jatketaan kummitoimintatapaamisten
muodossa, mutta varsinainen toiminta on jatkossakin selkeästi osanottajien
vastuulla.

3.4

Muut jäsenpalvelut ja jäsenedut
Vuosina 2014-2015 voimavarat keskitetään nykyisiin toimintamuotoihin. Hallitus
kuitenkin kuuntelee tarkoin jäsenistöltä tulevia aloitteita uusista toimintamalleista
ja harkitsee tapauskohtaisesti niiden toteuttamismahdollisuuksia.
Jäsenetujen kehittäminen on lähivuosien selkeä painopiste. Jäsenetujen
valikoimaa pyritään laajentamaan saatujen positiivisten kokemusten pohjalta.
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Viestintä
SES-lehti on edelleen seuran keskeinen tiedotuskanava ja sitä pyritään
julkaisemaan vuosina 2014-2015 neljä numeroa vuosittain. Lehden sisältöä
kehitetään suunnitelmallisesti ja jäsenistön toiveet huomioiden. SES-lehden
painatuskuluja saatiin kilpailutuksen ansiosta laskettua vuoden 2014 alussa, mutta
lehti on edelleen suurin yksittäinen kustannuserä seuran budjetissa. Lehden
sisällön ohella panostetaankin erityisesti ilmoitushankintaan, ja selvitetään
mahdollisuudet ilmoitusmyynnin ulkoistamiseen.
Jäsentiedotteet tarjoavat mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden viestintään
lehden julkaisuaikojen ulkopuolella. Sähköisiä jäsentiedotteita lähetetään
vähintään 6 kertaa vuodessa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on seuran
tiedossa. Postituskustannusten takia emme valitettavasti voi lähettää perinteisiä
jäsenkirjeitä kuin hyvin harvoin.
Seuralla on ollut nettisivut vuodesta 2005. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja niiden
ulkoasua kehitetään. Toimintaperiaatteena on, että sivut antavat ajantasaisen
kuvan seuran toiminnasta ja tapahtumista, mutta muu informaatio perustuu
pääosin linkkeihin hyviin alkuperälähteisiin.
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Facebook-sivu täydentää kotisivuja lisäämällä näkyvyyttä. Facebook-sivuilla
kerrotaan tapahtumista ja kommentoidaan Espanjaan ja espanjalaiseen kulttuuriin
liittyviä asioita.
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Talous
Seuran maksuvalmiuden säilyttäminen on ollut ajoittain hyvin tiukalla, erityisesti
vuosien alussa, kun jäsenmaksuja on voitu periä vasta vuosikokouksen päätösten
jälkeen. Talousraportoinnin kehittäminen vuonna 2013 on parantanut hallituksen
reagointikykyä. Tappiollinen kehitys ei voi jatkua, ja päin vastoin on pystyttävä
nostamaan taseen käytettävissä olevia varoja siedettävämmälle tasolle. Keskeisiä
toimenpiteitä ovat:
- markkinoinnin tehostaminen jäsenmäärän kasvattamiseksi
- ilmoitushankintaan panostaminen tarvittaessa palkkiopohjaisesti
- uusien rahoituslähteiden etsiminen
Jäsenmaksut ovat lähivuosinakin keskeinen tulonlähde. Tavoitteena on, että
maksujen tarkistaminen noudattaisi suunnilleen yleisen kustannustason kehitystä.
Hallitus esittää että vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettaisiin vuoden 2013
tapaan 28 €. Vuoden 2015 jäsenmaksun nostamistarve riippuu siitä, miten tulojen
lisäämisessä onnistutaan.
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Hallinto, johtaminen ja yhteistyö
Hallitus esittää vuoden 2014 vuosikokoukselle sääntöjen muuttamista. Keskeisiä
kohtia ovat hallituksen koko (§ 10) ja vuosikokouksen jakaminen syys- ja
kevätkokoukseksi (§ 7), jotta hallituksen toimikausi ja tilikausi saataisiin
yhteneväksi. Mikäli sääntömuutos hyväksytään, ensimmäinen syyskokous
pidettäisiin syksyllä 2014.
Seura toimii lähes 100-prosenttisesti vapaaehtoispohjalla ja talkooperiaatteella.
Tämä on myös lähivuosien peruslähtökohta, mutta edellyttää sitä, että tehtäviä
pystytään jakamaan huomattavasti nykyistä laajemmalle.
Hallituksen sisäistä työnjakoa kehitetään niin, että jokaisella hallituksen jäsenellä
on omat vastuualueensa ja suuriin tapahtumiin tai muihin tärkeisiin
kehityshankkeisiin nimetään työparit tai –ryhmät. Hallitus pyrkii kokonaisuutena
toimimaan mahdollisimman yhtenäisenä tiiminä.
Mikäli toimintaa saadaan kehitettyä laajemmaksi, nousee tarve eräiden uusien
hallinnollisten tehtävien ulkoistamiselle, jotta hallituksen jäsenten työmäärä
voidaan pitää siedettävällä tasolla ja kohdistaa toiminnan sisällön kehittämiseen.
On selvää, että tämänsuuntaiset päätökset voidaan tehdä vain huolellisen
harkinnan jälkeen ja taloudelliset riskit minimoiden. Eräs varteenotettava
toimintamalli on yhteistyö muiden vastaavantyyppisten yhdistysten kanssa.
Yhteistyösuhteita kehitetään ja hyödynnetään määrätietoisesti. Hallitus harkitsee
tapauskohtaisesti resurssien käyttöä suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin.
Esimerkkejä yhteistyötahoista ovat:
- Club Español (kummitoiminta, muut yhteistilaisuudetym.)
- Espanjan suurlähetystö (elokuvaviikon ym. kulttuuritapahtumien
järjestäminen)
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Ulkoministeriö ja muut suomalaiset viranomaiset (yhteistyö tapahtumien
järjestämisessä esim. alustusten tai tilojen muodossa)
matkailutoimistot (alustuksia seuran tilaisuuksiin, kontakteja taiteilijoihin ym.,
mahdollinen yhteistyö matkamessuilla ym.)
muut Suomen ja Espanjan yhteistyötä edistävät yhteisöt ja yritykset Suomessa
(yhteistyö tilaisuuksien järjestämisessä tai markkinoinnissa)
Espanjassa toimivat suomalaisten yhteisöt, yritykset ja viranomaiset
(asiantuntemuksen hyödyntäminen neuvonnassa ym.)
Ystävyysseurojen Liitto ja muut ystävyysseurat (toiminnan kehittäminen).

