Suomi-Espanja Seura r.y:n syyskokous 2015

Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n syyskokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 2.12.2015 klo 19.00 Markkinointi-instituutissa, osoite
Töölöntullinkatu 6, Helsinki. Kokousta edeltää syysseminaari, joka alkaa
klo 16.30.
Suomi-Espanja Seura ry:n hallitus, 27.10.2015
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 2016
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
Alustava kokouskutsu julkaistiin SES-lehden syyskuun numerossa ja nettisivulla 21.9.2015. Kutsu lähetettiin
jäsenille sähköpostitse jäsentiedotteissa 8/2015 (13.10.2015) ja 9/2015 (8.11.2015)

Suomi-Espanja Seura ry
ESPANJAN ISLAMILAISEN KAUDEN KULTTUURIVAIKUTUKSET
Suomi-Espanja Seura ry:n syysseminaari 2.12.2015 klo 16.30 -18.45
Markkinointi-Instituutti, Töölöntullinkatu 6, Helsinki

OHJELMA
16.00 – Ilmoittautuminen, kahvi tarjolla
16.30 Avaussanat
Martti Perttula, Suomi-Espanja Seuran puheenjohtaja
16.40 Islamilainen Espanja ja sen merkitys kulttuurin välittäjänä Eurooppaan
Professori Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingin yliopisto
17.20 Diplomikitaristi Janne Lehtinen esiintyy
17.30 Jaloittelutauko
17.40 Espanjan islamilaisen kauden jäljet espanjan kielessä, kirjallisuudessa ja kuvataiteissa
Professori Timo Riiho, Helsingin yliopisto
18.20 Mitä tarkoittavat käsitteet morisco, mozárabe ja mudéjar esim. rakennustaiteessa?
Kirjailija/kääntäjä Jyrki Lappi-Seppälä
18.35 Loppukeskustelu
n. 18.45 Seminaarin päättäminen
18.45 -19.00 Diplomikitaristi Janne Lehtinen
(19.00 Suomi-Espanja Seura ry:n syyskokous)
Kahvitarjoilun vuoksi seminaariin osallistujien toivotaan ilmoittautuvan viimeistään
maanantaina 30.11.2015 sähköpostitse osoitteeseen hallitus@suomiespanjaseura.fi,
otsikkoon ”Syysseminaari”.

Suomi–Espanja Seura on vuonna 1957 perustettu ystävyysseura, joka toimii Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittämiseksi,
espanjalaisen kulttuurin, kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen lisäämiseksi Suomessa sekä Suomi-tietouden lisäämiseksi Espanjassa.
Seurassa on noin 670 jäsentä. Seuran toimintamuodot ovat SES-kielikurssit, erilaiset tapahtumat, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä SESjäsenlehti, jäsenkirjeet, facebook-sivu, neuvontaa, yhteistoimintaa mm. Club Españolin kanssa, kirjasto ja matka-apuraha.

Suomi-Espanja Seura ry
PL 903
00101 HELSINKI
FINLANDIA

www.suomiespanjaseura.fi
www.facebook.com/SuomiEspanjaSeura

Puheenjohtaja/Presidente
Martti Perttula
puheenjohtaja@suomiespanjaseura.fi
+358 50 548 6672

Suomi-Espanja Seura r.y:n toimintasuunnitelma 2016
Suomi-Espanja Seuran hallitus 25.11.2015

Hallituksen esitys syyskokoukselle 2.12.2015
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Johdanto ja lähivuosien tavoitteet
Seuran tarkoituksena on Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittäminen mm.
tekemällä Espanjaa ja sen kulttuuria tunnetuksi Suomessa. Tarkemmin seuran
tarkoitusta on kuvattu säännöissä.
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. Kevään 2016 Andalusian
matkan kokemusten pohjalta päätetään mahdollisesta uudesta matkasta.
Seuran 60-vuotisjuhlavuoden 2017 valmistelu käynnistetään vuonna 2016.
Tavoitteena on laatia historiikki, pitää juhlavuotta esillä seuran mediassa ja
järjestää sekä historiaan että tulevaisuuteen katsovat 60-vuotisjuhlallisuudet
syksyllä 2017. Merkkivuosi antaa aiheen myös tarkastella seuran strategioita ja
toimintamuotoja tavanomaista syvemmin, jotta olemme valmiita kohtaamaan
seuraavan vuosikymmenen haasteet.
Kielikurssitoimintaa jatketaan nykyisissä puitteissa. Muita palveluja, kuten
neuvontaa ja päivystystä, kehitetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Viestintässä huolehditaan SES-lehden korkeasta tasosta, ja erityisesti panostetaan
sähköisten välineiden (nettisivut, sähköiset jäsenkirjeet, sosiaalinen media)
monipuoliseen hyödyntämiseen. Nettisivujen tekniikka ja ulkoasu uudistetaan.
Yksi haaste on pystyä viestinnän avulla tukemaan seuran tarkoituspykälän
mukaisesti ”Suomen maan ja kansan tuntemusta Espanjassa”.
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Seuran taloudessa pyritään pieneen ylijäämään. Painopisteitä ovat jäsenhankinta,
ilmoitusmarkkinointi ja muun rahoituksen hankinta. Tarvittaessa säästetään
toimintamenoissa.
Hallinnossa keskeistä on aktivoida jäseniä hallitukseen ja avustamaan toiminnan
järjestämisessä. Tehtävien ja kuormituksen jakoa kehitetään. Osa
hallintotehtävistä voidaan ulkoistaa, mikäli talous antaa siihen mahdollisuuksia.
Jäsenmäärän kasvutavoite on 10 % vuodessa. Tämä edellyttää voimakasta
uusien jäsenten hankintaa ja nykyisen jäsenkunnan tyytyväisyyden ylläpitoa.
Jäsenpohjaa pyritään laajentamaan myös tarjoamalla kiinnostavia tapahtumia ja
palveluja kaikille ikäryhmille, ja nykyistä enemmän erityisesti nuorille.
Yhteistyötä kehitetään seuran kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Erityisen
tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Club Español, Espanjan edustajat Suomessa
sekä muut seuran tavoitteita tukevat järjestöt ja yritykset Suomessa ja Espanjassa.
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Tapahtumat
Jäsenkunnan painopisteen ja kustannusten takia tapahtumat keskittyvät
jatkossakin pääkaupunkiseudulle, mutta vuoden 2015 Tampereen tilaisuudesta
saatujen kokemusten kannustamana myös vuonna 2016 järjestetään ainakin yksi
tilaisuus Uudenmaan ulkopuolella, todennäköisesti Turussa. Seminaarityyppistä
toimintaa jatketaan, mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi Espanjan luonto-.
kulttuuri- ja aktiviteettikohteet, tai yrittäjyys ja asuminen Espanjassa. Erityisenä
haasteena on järjestää sekä suomalaisia että espanjalaisia nuoria kiinnostavia
tapahtumia
Runko vuoden 2016 tapahtumakalenterille
Aika
2016/1-3

2016/4-6

2016/7-9

2016/10-12

Tapahtumia
Osasto Matka 2016 –tapahtumassa: teemana Espanja
Tilaisuus Espanjan matkailutoimistossa helmikuussa /Rioja?
Viinitapahtuma: tutustuminen cavaan
Kevätseminaari
Kevätkokous maaliskuussa
SES-lehti 1/2016 helmikuussa.
Seuran matka Andalusiaan 4.-10.4.
SES-lehti 2/2016 toukokuussa.
Kesäkauden avaus
Mahdollinen tilaisuus pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Syyskauden avaustilaisuus: Jälleen jotain ulkona, yhdessä Club
Españolin kanssa?
SES-lehti 3/2016 syyskuussa.
Elokuvaviikko lokakuussa
Syyskokous marraskuussa
Erityisesti ”nuorisolle” suunnattu tapahtuma
Tapaaminen ”espanjalaisen joulunvieton” merkeissä
SES-lehti 4/2016 joulukuussa
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3.1

3.2

Muiden palvelujen ja toiminnan kehittäminen

Toimisto, arkisto ja neuvontapalvelut
Seuran arkisto ja kirjasto on tällä hetkellä Tilitoimisto Numeretin tiloissa. Vuonna
2016 selvitetään vaihtoehtoja toimisto- ja päivystyspalvelun järjestämiseksi
yhteistyössä jonkun muun yhteisön kanssa (katso kohta 6).
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 hyvänä. Hallitus seuraa tilannetta ja on yhteydessä kurssien
järjestäjään, tavoitteena mm. yhteistyösopimuksen saattaminen ajan tasalle.

3.3

Yhteistoiminta Suomessa asuvien espanjalaisten kanssa
Vuonna 2011 Club Españolin kanssa käynnistetty kummitoiminta on herättänyt
mielenkiintoa, mutta sen jatkaminen edellyttää tavoitteiden ja muotojen
täsmentämistä. Yhteistyötä jatketaan myös muussa toiminnassa molempien
järjestöjen ja niiden jäsenistöjen tarpeiden mukaisesti. Seuran omien tilaisuuksien
suunnittelua ja markkinointia kehitetään niin, että espanjankielisten osallistuminen
on helpompaa.

3.4

Muut jäsenpalvelut ja jäsenedut
Pääosa voimavaroista keskitetään vuonna 2016 nykyisiin toimintamuotoihin.
Hallitus kerää jäsenistöltä tulevia aloitteita ja harkitsee tapauskohtaisesti niiden
toteuttamismahdollisuuksia. Jäsenetujen valikoimaa laajennetaan saatujen
kokemusten pohjalta.
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Viestintä
SES-lehti on edelleen seuran keskeinen ja hyvin arvostettu tiedotuskanava ja sitä
julkaistaan neljä numeroa vuonna 2016. Lehteä kehitetään suunnitelmallisesti ja
jäsenistön toiveet huomioiden. Sisällön ohella panostetaan ilmoitushankintaan.
Verkkoviestinnän merkitys kasvaa koko ajan, ja vuonna 2016 tehdään
suunnitelma siitä, miten seura voisi paremmin hyödyntää digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia jäsenten ja suuren yleisön palvelemiseksi sekä Suomessa että
Espanjassa. Tässä yhteydessä arvioidaan mm. ”nettikauppatoiminnon”
taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet (mm. jäsenmaksujen keräämiseen).
Seuran nettisivujen toimintaperiaatteena on antaa ajantasainen kuva seuran
toiminnasta, mutta muu informaatio perustuu pääosin linkitykseen hyviin ja
mahdollisimman ”pysyviin” alkuperälähteisiin. Nettisivujen ulkoasu ja tekniikka
uudistetaan ja pyritään saamaan resursseja myös espanjankielisen aineiston
päivittämiseksi.
Facebook-sivun merkitys on edelleen kasvussa ”tykkääjien” lukumäärän myötä.
Facebook-sivuilla kerrotaan tapahtumista ja kommentoidaan Espanjaan ja
espanjalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita.
Jäsentiedotteet tarjoavat mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden viestintään
lehden julkaisuaikojen ulkopuolella. Sähköisiä jäsentiedotteita lähetetään noin
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kerran kuukaudessa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on seuran tiedossa.
Postituskustannusten takia emme juurikaan voi postittaa perinteisiä jäsenkirjeitä.
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Talous
Seuran talous ja maksuvalmius on saatu viime vuosina vakaalle tasolle
jäsenmäärän kasvun, parantuneen talousseurannan ja SES-lehden
painosopimuksen uusimisen ansiosta. Tarkkaa taloudenpitoa ja riskien hallintaa
jatketaan, ja vuosibudjetoinnissa tähdätään tasapainoon tai pieneen ylijäämään.
Vuosijäsenten jäsenmaksut ovat lähivuosinakin keskeinen tulonlähde. Maksuja
tarkistetaan kustannustason kehityksen mukaisesti. Vuoden 2016 jäsenmaksuksi
ehdotetaan kuitenkin edelleen 28 €, johon se nostettiin vuonna 2013.
Vuonna 2016 jatketaan toimenpiteitä tulolähteiden vahvistamiseksi. Keskeisiä,
osin jo aiemmin identifioituja kohteita ovat:
 julkisen tuen maksimaalinen hyödyntäminen: OKM:ltä on haettu 3000 €
avustusta, perustellen 1500 € kasvua seuran jäsenmäärän nousulla ja toimintaaktiviteettien laajenemisella
 markkinoinnin tehostaminen jäsenmäärän kasvattamiseksi; ja nykyisen
jäsenistön kytkeminen mukaan jäsenhankintakampanjaan
 sääntöjen 4$:n mukaisten kannattaja-, lahjoittaja- ja tukijäsenten rekrytointi
 ilmoitushankintaan panostaminen: tämä on erittäin haasteellista nykyisessä
taloudellisen laman ilmapiirissä, mutta koko jäsenistön tuella ilmoitustulojen
lisääminen on varmasti mahdollista
 uusien rahoituslähteiden etsiminen esimerkiksi sponsorisopimusten tai muiden
yhteistyöhankkeiden kautta
 tapahtumien järjestelykustannuksia katetaan osittain osallistumismaksuilla,
joissa jäsenhinta on muita edullisempi
 yhteistyö muiden Suomi-Espanja yhdistysten kanssa resurssien ja yhteistyön
sekä tiedotuksen lisäämiseksi.
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Hallinto, johtaminen ja yhteistyö
Seura toimii lähes 100-prosenttisesti vapaaehtoispohjalla ja talkooperiaatteella.
Tämä on myös lähivuosien peruslähtökohta, mutta edellyttää sitä, että tehtäviä
pystytään jakamaan huomattavasti nykyistä laajemmalle.
Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat vastuualueensa ja suuriin tapahtumiin tai
toimintasuunnitelman tärkeisiin kehityshankkeisiin nimetään lisäksi työparit tai ryhmät. Hallitus pyrkii kokonaisuutena toimimaan mahdollisimman yhtenäisenä
tiiminä.
Toiminnan laajentuminen viimeisten vuosien aikana on lisännyt tarvetta joidenkin
hallinnollisten tehtävien ulkoistamiselle, jotta hallituksen jäsenten työmäärä
voidaan pitää siedettävällä tasolla ja kohdistaa toiminnan sisältöön. Eräs
mahdollisuus on toimia yhteistyössä vastaavantyyppisen yhdistyksen kanssa.
Juhlavuoteen 2017 valmistaudutaan siten, että osa resursseista varataan 60vuotishistoriikin laatimiseen ja juhlavuoden suunnitteluun.
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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) ja sen piirissä toimivat Espanjan Matkailutoimisto
(jäsentapahtumat, matkamessuyhteistyö) ja Kaupallinen toimisto (esim.
yhteistyö seminaarien ja tapahtumien järjestämisessä)
- Ulkoministeriö ja muut suomalaiset viranomaiset (yhteistyö tapahtumien
järjestämisessä esim. alustusten tai tilojen muodossa)
- suomalaiset yritykset (yhteistyö tilaisuuksien järjestämisessä tai
markkinoinnissa, potentiaaliset tukijäsenet)
- 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)
- Ammattikorkeakoulut ja yliopistot (seuran toimintaa tukevat opinnäytetyöt).

Suomi-Espanja Seura ry:n talousarvioesitys 2016
Hallituksen esitys 25.11.2015

TA2016
3 400
800
2 600

E2015
2 810
410
2 400

TA 2015
6 300
1 900
4 400

TP 2014
2 789
334
2 455

KULUT
Henkilöstökulut

27 050
1 000

22 818
1 000

25 925
925

18 759
0

Muut kulut yhteensä
Matkakulut
Kokouskulut
Jäsentapahtumat
SES-lehti
Kirjojen kulut
Painotuotteet, esitteet
Jäsenmaksut
Tietoliikenne
Postitus
Toimisto+tarvikkeet
Hallinnon ulkoistaminen
Tilintarkastus
Kirjanpito
Matka-apuraha
Pankkikulut
Muut kulut

26 050
500
750
7 500
9 500
50
900
50
1 000
1 800

21 818
220
650
6 100
9 150
20
850
50
500
1 800

25 000
200
700
8 960
8 800
0
500
100
800
2 300
0

18 759
65
473
3 957
9 076
265
0
50
97
1 543
0

1 500
600
600
0
300
1 000

558
550
500
370
500

600
840
500
300
400

1 488
818
500
314
113

-23 650

-20 008

-19 625

-15 970

24 325
19 000
2 175
3 000
150

21 442
17 350
2 150
1 800
142

21 470
15 820
2 150
3 100
400

19 251
15 430
2 175
1 500
146

0

0

100
100

0
0

24 325

21 442

21 370

19 251

50

50
0
50

0

413
25
387

725

1 484

1 745

3 668

TUOTOT
Ilmoitustuotot
Muut tuotot

Tuotto/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Provisiot
Avustukset
Arpajaiset jne
Kulut
Varainhankinta
Tuotto/kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Satunnaiset erät

TULOS

50

