VIETNAM -SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2008
Hallinto
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 18.6.2008. Se pidettiin poikkeuksellisen myöhään,
sillä Son Lan kehitysyhteistyöhankkeen talousraportin saapuminen viivästyi.
Vuosikokous valitsi uuden hallituksen: Minna Hakkarainen seuran puheenjohtajaksi,
Thomas Slätis varapuheenjohtajaksi ja Mira Käkönen sihteeriksi ja muiksi hallituksen
jäseniksi Phong Huynh, Helka Ketonen, Saara Leppänen ja Tove Selin.
Taloudenhoitajaksi valittiin Susanna Kariluoto, joka ei kuitenkaan enää jatkanut
toimintaa hallituksessa. Kirjanpitäjänä vuonna 2008 toimi Oy Ecotax Ab. Vuoden
aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Pienemmistä asioista sovittiin usein
sähköpostin välityksellä.
Seura vuokrasi yhdessä Shalin ry:n ja Aasian ystävien kanssa toimistotilan (12 neliön
huone) Interpedian tiloista Itä-Pasilassa toukokuussa 2008. Päävuokralainen on Shalin
ry. Vietnam-seura maksaa tilasta 60 euroa kuussa. Tilassa muun muassa säilytetään
seuran myyntitavarat sekä arkistot.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne jatkui vakaana. Vuonna seura haki tiedotustukea vuodelle
2009 yhdessä Shalin ry:n, Aasian ystävien ja Maailman sarjakuvien kanssa yhteensä
46 000 euroa. Seuran omassa varainhankinnassa jatkettiin myyntipöydän pitämistä
Maailma kylässä -tapahtumassa. Lisäksi joulun alla seuran tavaroita oli myynnissä
Galleria Keitaan joulumyyjäisissä. Uutena varainhankinnan muotona oli vuonna 2008
silkkimakuupussien myynti internetin kautta. Silkkimakuupussit ovat Ympäristö ja
kehitys ry:n tukemasta paikallisdemokratiahankkeesta, jossa Vietnam-seura on ollut
kumppanina.
Jäsenmaksuja kertyi 745 euroa, mikä on reilun kolmanneksen vähemmän kuin vuonna
2007.
Kehitysyhteistyö
Son Lan kehitysyhteistyöprojekti luovutettiin virallisesti Thuan Chaun Naisliitolle jo
vuoden 2007 lopulla, mutta kevään 2008 aikana työstettiin Vietnamissa vielä
hankkeen loppuraportteja, jotka toimitettiin Ulkoministeriölle. Vaikka tuki seuralta on
päättynyt, jatkaa kehitysprojekti kuitenkin toimintaansa. Son La –hankkeen
projektityöntekijä rouva Tam on raportoinut joulukuussa seuralle, että projekti voi
edelleen hyvin ja Thuan Chaun naisliitto on aika ajoin oma-aloitteisesti yhteydessä
rouva Tamiin keskustellakseen projektin edistymisestä.
Keväällä valmisteltiin yhteistyössä Kepan kanssa EU-hanketta, jonka tavoitteena oli
vietnamilaisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Kumppaniksi suunniteltiin
Vietnamissa VUSTAa. Aikataulu hankkeen suunnittelussa osoittautui kuitenkin liian
tiukaksi, joten lopulta tukea hankkeelle ei haettu.
Jatkettiin yhteistyöprojektia Ympäristö ja kehitys ry:n kanssa Hoa Binhin sekä Soc
Sonin maakunnissa; paikallisena kumppanina on Vietnamin Naisliitto. Vietnam-seura
toimii hankkeessa kumppanina, mutta hankkeen rahoituksesta ja raportoinnista
vastaa Ympäristö ja kehitys ry. KEO myönsi hankkeelle rahoitusta vuosille 2006–
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2008. Vuodelle 2008 osuus oli 25 000 euroa. Vuodelta 2008 ylijäänyt osuus siirretään
vuodelle 2009.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Kyselyt
Sihteeri Mira Käkönen vastasi puhelimitse ja sähköpostitse Vietnamia ja Suomen
vietnamilaisia koskeviin kyselyihin. Kyselyitä ja yhteydenottoja tuli vuoden aikana
runsaasti. Monet niistä olivat matkailuun sekä erilaisiin projekteihin liittyviä
yhteistyötiedusteluja. Varsinkin tiedotusvälineiden taholta tuli useita yhteydenottoja,
joissa etsittiin haastateltaviksi Suomen vietnamilaisia. Lisäksi monet yhteydenotoista
koskivat tulkkausavun etsintää ja kyselyjä kielenopetuksesta.
Seurakirjeet
Seurakirjeitä oli vuoden aikana viisi numeroa. Kirjeissä tiedotettiin seuran
toiminnasta. Niissä raportoitiin myös erilaisista suomalaisten Vietnamissa
toteuttamista kehitysyhteistyöhankkeesta sekä uutisoitiin ajankohtaisista Vietnamin
asioista ja tapahtumista. Kirjeitä varten alettiin koota tietokantaa Vietnamissa
toimivista järjestöistä, asiantuntijoista ja yrityksistä.
Elokuvaillat
Seura jatkoi vietnamilaisten nykyelokuvien esittämistä keväällä elokuvalla Rebel, joka
esitettiin 8.5. ruotsinkielisen kulttuurin edistämiskeskuksessa Luckanissa. Paikalla oli
noin 20 ihmistä. Suunnitelmista huolimatta elokuvailtoja ei onnistuttu järjestämään
syksyllä.
Muut tilaisuudet
Seura järjesti taitelijatapaamisen Maritta Nurmen kanssa 20.11. Galleria Uusitalossa,
jossa Nurmi kertoi omasta taiteestaan ja kokemuksistaan Vietnamissa. Nurmi on
asunut ja työskennellyt Vietnamissa yli 14 vuoden ajan. Hän oli ennen Vietnamiin
muuttoa Vietnam-seuran hallituksen jäsen.
Seuran kotisivut
Keväällä 2008 aloitettiin uusien kotisivujen rakentaminen. Sivujen toteuttajaksi
valittiin Palapeli Oy. Vuoden aikana suunniteltiin uusien sivujen rakenne sekä
aloitettiin sisällöntuotanto. Sivut valmistuvat vuoden 2009 alkupuolella. Palapeli Oy
suunnitteli myös seuralle uuden logon, joka otettiin jo kesällä käyttöön. Se on hieman
aikaisempaa jämäkämpi, mutta edelleen siinä mytologinen lintu, Chimạc,
H jatkaa
matkaansa itään.
Vaikuttaminen ja verkostoituminen
Seura jatkoi vaikuttamistyötään ennen kaikkea Kepan ja AEPF-verkoston kautta.
Minna Hakkarainen jatkoi Kepan hallituksen varajäsenenä ja edusti seuraa myös
AEPF-verkostossa. Lisäksi seura tapasi Suomessa eri tahoja edustavia vietnamilaisia
vieraita sekä piti yllä suhteita sekä Suomen Vietnamin suurlähetystöön että Vietnamin
Helsingin lähetystöön.
• Minna Hakkarainen, Thomas Slätis ja Mira Käkönen osallistuivat Kepan
järjestökyselyyn liittyvään haastatteluun 25.1.08, jossa nostettiin esiin mm.
joulumyyjäisten tärkeys pienten yhdistysten varainhankinnalle, sekä
keskusteltiin Kepan tulevasta Mekong-toiminnasta
• Minna Hakkarainen tapasi Vietnamin Helsingin suurlähettilään 28.1.08.
Teemana oli Suomen ja Vietnamin koulutusyhteistyö.
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Helsingissä 3.6.2008 Ha Quyen ja toisen Ha Long Bayn UNESCO-projektin
vieraan kanssa. Teeman oli Vietnamin ja erityisesti Ha Long Bayn kannalta
olennaiset ympäristökysymykset.
Seuran hallitus isännöi 12.9 Helsingin yliopiston vieraina olleiden kuuden eri
vietnamilaisen yliopiston rehtoreiden ja vararehtoreiden illallista. Joukossa oli
myös Vietnamin opetusministeriön edustaja. Kyseessä oli tähän asti merkittävin
koulutusalan vierailu Vietnamista Suomeen, ja se sai alkunsa seuran
puheenjohtajan aloitteesta.
Mira Käkönen edusti seuraa Asia Europe People’s Forum 7 -kokouksessa
Pekingissä 13.–15.10.2008. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa
taloudellisista, sosiaalisista sekä ympäristöllisistä oikeuksista ja osallistavan
demokratian mahdollisuuksista Aasiassa ja Euroopassa. Käkönen tapasi myös
kokouksessa olleen vietnamilaisten delegaation.
Minna osallistui Hanoissa 8.12. Vietnam-Suomi –seuran ja Hanoin
suurlähetystön
järjestämään
seminaariin.
Hakkarainen
esitteli
puheenvuorossaan seuran historiaa ja nykypäivää.
Tove Selin tapasi Vietnamin matkallaan joulukuussa muun muassa Vietnam
Union of Friendship Organisations Etelä-Vietnamin pääedustajan Bui Ba Binhin.
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