VIETNAM-SEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2012

Yleistä
Vietnam-seuran tehtävänä on esitellä vietnamilaista kulttuuria ja yhteiskuntaa
Suomessa, tarjota asiantuntemustaan yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten
käyttöön sekä toimia Vietnamin köyhien avustamiseksi. Käytännössä olemme mukana
järjestämässä
kulttuurija
tiedotustapahtumia,
vastaamme
Vietnamia
ja
vietnamilaisia koskeviin kyselyihin ja teemme Vietnamissa kehitysyhteistyötä.
Vuoden 2012 tavoitteita olivat erityisesti:
- seuran varainhankinnan tehostaminen: uusien myyntituotteiden kehittämisen
edistäminen
- vietnaminkielen kurssien ja kokkikurssin järjestämisen jatkaminen
- Ravintolapäivään osallistuminen
Hallinto
Seura piti vuosikokouksensa 28.3.2012 Kepassa. Puheenjohtajana jatkoi edelleen FM
Minna Hakkarainen, seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Oanh Pham ja
seuran sihteerinä jatkoi Tove Selin. Hallituksessa jatkoivat Phong Huynh ja Tam
Huynh, uutena sinne valittiin oik.yo Sonja Helminen Turusta ja Aalto -yliopiston
johdon sihteerinä työskentelevä Leena Meilahti sekä yrittäjä Phuong Pham. Seuran
hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana jatkoi Susanna Kariluoto. Hallitus
kokoontui vuoden 2012 aikana 8 kertaa.
Talous
Seuran talous oli heikko vuoden 2011 juhlavuoden tappioiden takia. Vuoden aikana
rahatilanne kohosi hiljalleen seuran varainhankintatoimien eli kokkikurssien
järjestämisen ja ravintolapäivään osallistumisen takia. Myös Maailma kylässäfestivaalin Mahdollisuuksien tori -teltassa sijaitseva seuran myyntipöytä ja sen tuotto
on merkittävä varainhankintamuoto, ja tietenkin myös silkkimakuupussien myynti.
Vuoden 2012 syksyllä seura otti myyntiin ns. leveät silkkimakuupussit, 115 cm
levyiset (normaali on 85 cm) makuupussilakanat. Nykyään seura myy vain leveitä
silkkimakuupusseja, koska muut toimijat myyvät Suomessa näitä normaalilevyisiä.
Uuden myyntiartikkelin kehittäminen eli mahdollisen vietnamilaisen kahvin tuonnin
valmisteleminen
aloitettiin
maistelemalla
Sonjan
Keski-Vietnamista
tuomia
luomukahveja eri piireissä ja pyytäen arvioita. Kaikki maistelijat pitivät tästä
tummapaahtoisesta suklaisesta kahvista.
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Kehitysyhteistyö
Seura
jatkoi
Ympäristö
ja
Kehitys
ry:n
yhteistyökumppanina
paikallisdemokratiahankkeeseen pohjoisessa Vietnamissa. Hanke sai rahoitusta
KEO:lta (Kehityspoliittinen osasto) vuosille 2010-2012 ja jatkoa vuosille 2013-14.
Seura valmistelee mahdollisen oman kehitysyhteistyöhankkeen aloittamista KeskiVietnamissa.
Muut yhteydet Vietnamiin
Seuran edustajat tapasivat mm. Suomen Vietnamin uuden lähettilään Kimmo
Lähdevirran. Syksyllä Suomen AEPF (Asia-Europe People’s Forum) järjesti
siirtotyöläisaiheisen seminaarin, jossa seuran edustaja tapasi Pohjanmaalla asuvia
Suomen vietnamilaisia.
Vaikuttaminen
Seura osallistui Kepan vaikuttamistyöhön mm. allekirjoittamalla vetoomuksia. Suomen
AEPF-työhön osallistui seuran sihteeri Aasian ystävien edustajana ja seuran
puheenjohtaja Minna Hakkarainen Kepan hallituksen nimeämänä dustajana. Suomesta
AEPF 9 foorumiin Laosin Vientianeen lähti lokakuussa 2012 yhteensä 10 henkilöä,
mukana sihteeri ja puheenjohtaja. He tapasivat foorumissa sinne tulleita
vietnamilaisia.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Seuran sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastasivat seuralle tulleisiin
kyselyihin, jotka viime vuosien tapaan koskivat lähinnä matkailua Vietnamiin, mm.
viisumiasioita, joihin seura ei kuitenkaan pysty vastaamaan. Seuran sihteeri päivitti
seuran
nettisivua
osoitteessa
www.vietnamseura.org.
Seurakirje ilmestyi vuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli mm. Vietnamin uudistunutta
hääperinnettä, maakaappauksia ja karhujen kärsimyksiä. Seurakirjeet ladattiin myös
nettisivuille.
Kulttuuritoiminta:
- seura toimii asiantuntijaroolissa Vietnamin Naistenmuseon projektissa, jossa on
järjestetty näyttely Soc Son:in piirikunnassa meneillään olevasta yksinhuoltajanaisten
mikroluottoprojektista Hanoin Naistenmuseossa syksyllä 2011. Näyttelyä pyrittiin
tuomaan Suomeen Helinä Rautavaaran museoon vuoden 2012 aikana, mutta se
epäonnistui näyttelyn Vietnamissa aiheuttaman poliittisen kohun takia. Nyt näyttelyn
tulo Suomeen on hyvin epävarmaa. Näyttelyn yhtenä teemana oli nostaa tietoisuutta
pienten kansalaisjärjestöjen projekteista ja niiden pitkäaikaisvaikutuksista.
Vuoden aikana järjestettiin neljä vietnamilaisen ruoan kokkikurssia (8.3., 2.6., 8.9. ja
1.12.2012), joissa opettajana toimi Pauleen Mannevaara. Paikkana oli alkuvuonna
Siemenpuu-säätiön toimiston keittiö ja loppuvuonna Espoon WeeGee -talo Helinä
Rautavaaran museon keittiö. Kokkikursseihin osallistui noin 10 osanottajaa per kurssi.

2

Sihteeri valmisti koosteen vuosien 2010-12 kokkikurssien resepteistä. Kooste on
tarkoitus julkaista, mikäli Pauleen antaa siihen luvan.
Vuoden aikana osallistuttiin ensimmäisen kerran Ravintolapäivään 19.8.2012, jolloin
Oanh Pham ja hänen äitinsä tekivät harvinaista herkkua Suomessa, vietnamilaista
nuudelikeittoa phó 'ta. Vietnam-keittiö oli Jaskan grillillä Etu-Töölössä osoitteessa
Dagmarinkatu 1, Helsinki. Se oli auki klo 10-15 ja paikalle tuli noin 100 asiakasta
maistelemaan maukasta liha- tai kananuudelikeittoa. Vietnamilainen nuudelikeitto
eroaa muista itä- ja kaakkoisaasialaisista nuudelikeitoista niin, että siinä käytetään
paljon tuoreita yrttejä, mikä antaa keitolle ja nuudeleille ainutlaatuisen maun.
Vietnaminkielen alkeiskurssi onnistuttiin järjestämään huhti-toukokuussa noin 10
osanottajan voimin, mutta toivottua jatkokurssia ei valitettavasti voitu järjestää
opettaja Oanh Phamin kiireiden takia.
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