VIETNAM -SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2009
Hallinto
Vuosikokous järjestettiin Helsingissä 1.4.2009. Vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet
seuraavasti:
Minna
Hakkarainen
seuran
puheenjohtajaksi,
Thomas
Slätis
varapuheenjohtajaksi ja Saara Leppänen sihteeriksi. Muiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Phong Huynh, Helena Kekki, Helka Ketonen, Mira Käkönen ja Tove Selin.
Taloudenhoitajaksi valittiin Susanna Kariluoto. Kirjanpitäjänä vuonna 2009 toimi Oy
Ecotax Ab. Vuoden aikana hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Pienemmistä asioista
sovittiin usein sähköpostin välityksellä.
Hallitus hyväksyi kesäkuussa 2009 sihteeri Saara Leppäsen kokopäiväisen
työelämävalmennuksen järjestösihteerinä ajalle elokuu 2009 – helmikuu 2010.
Työpaikkana oli Hanoi.
Vuoden 2009 seura jatkoi toimistotilan vuokraamista yhdessä Shalin ry:n ja Aasian
ystävien kanssa Interpedian tiloista Itä-Pasilassa. Päävuokralainen on Shalin ry.
Vietnam-seura maksoi tilasta 60 euroa kuussa. Tilassa säilytettiin seuran
myyntitavaroita sekä arkistoja.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne jatkui vakaana.
Varainhankinta
Seuran varainhankinnassa jatkettiin myyntipöydän pitämistä Maailma kylässä tapahtumassa toukokuussa. Siellä seuraa kuitenkin kohtasi onnettomuus, kun seuran
kassalipas varastettiin ja noin 700 euroa myyntituloja + pohjakassa menetettiin.
Joulun alla seuran tavaroita oli myynnissä Galleria Keitaan joulumyyjäisissä.
Jäsenmaksuja kertyi n. 700 euroa, edellisvuoden tasolla. Ympäristö ja Kehitys Ry:n
paikallisdemokratiahankkeen tuottamien silkkimakuupussien myynti jatkui internetin
välityksellä. Niistä kertynyt tuotto oli vuonna 2009 729 euroa.
Varainhankinnan tehostamiseksi seura alkoi vuoden 2009 aikana kartoittaa erilaisia
mahdollisia tuontiartikkeleita Vietnamista myyntiin Suomeen. Sihteerin läsnäoloa
Hanoissa pyrittiin hyödyntämään näissä valmisteluissa.
Kehitysyhteistyö
Seura jatkoi yhteistyöprojektia Ympäristö ja kehitys ry:n kanssa Hoa Binhin
maakunnassa sekä Soc Sonin piirikunnassa Hanoissa; paikallisena kumppanina on
Vietnamin Naisliitto. Vietnam-seura toimi vuonna 2009 hankkeessa kumppanina,
mutta hankkeen rahoituksesta ja raportoinnista vastasi Ympäristö ja kehitys ry. KEO
myönsi hankkeelle rahoitusta vuosille 2010-2012. Seura päätti osallistua hankkeeseen
2000 euron summalla vuonna 2010.
Kulttuuri- ja museoyhteistyö
Seura toimii avustavana tahona Vietnamin Naistenmuseon valmistelemassa Soc Sonin
yksinhuoltajanaisia esittelevässä näyttelyssä. Vietnamin Naistenmuseo valmisteli
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rahoitushakemuksen loppuun vuonna 2009 ja hakee rahoitusta alkuvuodesta 2010.
Näyttelyn tarkoituksena on esitellä seurankin tukema pienen kansalaisjärjestön
paikallisdemokratiaa
tukeva
hanke
Vietnamissa
ja
sen
saavuttamat
pitkäaikaistulokset.
Näyttely
järjestetään
Hanoin
Naistenmuseossa
ja
mahdollisuuksien mukaan Suomessa yhteistyömuseossa, Helinä Rautavaaran
museossa Espoossa loppuvuonna 2011.
Tiedotushanke
Seura
osallistui
odotetusti
ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen
liittyvään
tiedotushankkeeseen yhdessä Shalin ry:n, Aasian ystävien sekä Maailman sarjakuvien
kanssa.
Hankkeessa
toteutettiin
kolme
”paikallistieto
ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa” -tutkimusta kolmessa eri maassa: Vietnam, Bangladesh ja Kenia.
Näitä tutkimuksia käytettiin pohjana koululaisille suunnatuissa työpajoissa, joissa
lapset piirsivät ilmastonmuutokseen liittyviä sarjakuvia. Tutkijat tulivat myös
paikanpäälle Helsinkiin järjestettyyn seminaariin 16.10.2009, jossa oli runsaat 60
osanottajaa.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Kyselyt
Sihteerit Mira Käkönen sekä vuosikokouksesta lähtien uutena sihteerinä toimiva Saara
Leppänen vastasivat puhelimitse sekä 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 neljä numeroa. Kirjeissä tiedotettiin seuran
aktiviteeteista: seuran yhteistyössä Ympäristö ja kehitys ry:n kanssa tukemasta
paikallisdemokratiaa tukevasta hankkeesta Vietnamissa sekä seuran tukemasta
”paikallistieto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa” -hankkeesta. Kirjeissä tarjottiin
tietoiskuja ilmastonmuutoksesta sekä Vietnamin energiapolitiikasta. Lisäksi niissä
käsiteltiin Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kehittyviä suhteita Vietnamiin sekä
vietnamilaisia maahanmuuttajia Suomessa. Kirjeissä esiteltiin myös vietnamilaista
kulttuuria kulttuuritapahtumien kautta. Vietnamiin liittyvistä Suomessa järjestettävistä
tapahtumista uutisoitiin myös kirjeiden kautta.
Seuran kotisivut
Seuran Palapeli Oy:lla teetättämät uudet nettisivut avattiin vuosikokouksen
yhteydessä 1.4.2009. Kotisivujen sisällöntuotannosta vastasivat hallituksen
aktiivijäsenet. Uusien nettisivujen myötä seura pyrkii parantamaan tiedotustaan sekä
tarjoamaan entistäkin laajemmin tietoa Vietnamista. Uusien nettisivujen sisältämä
yhteiskunnallinen sekä kulttuurinen tieto on saanut kiitosta sivuilla vierailleilta.
Sivujen päivityksestä vastaa sihteeri Saara Leppänen ja häntä avustaa Tove Selin.
Jäsentenhankinta
Seura lähestyi Vietnamissa asuvia suomalaisia jäsenhankintakirjeen muodossa.
Hanoin
Suomen
suurlähetystön
virkailija
lähetti
kirjeen
suurlähetystöön

2

rekisteröityneille Vietnamissa oleskeville suomalaisille. Kirjeen myötä seura sai uusia
jäseniä.
Sihteeri on tavannut Vietnamissa asuvia suomalaisia ja parantanut seuran
tunnettuvuutta suomalaisten keskuudessa. Tulevaisuudessa seura pyrkii lähestymään
Vietnamista kiinnostuvia suomalaisia liiketoimintaa harjoittavia tahoja nk.
yritysliitteen kautta. Kontaktilistoja tähän alettiin kartoittaa vuoden 2009 puolella.
Tilaisuudet
Seura järjesti yhdessä Shalin Suomen sekä Aasian ystävien kanssa ”Paikallistieto
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa” seminaarin Helsingissä lokakuussa 2009. Seura
kutsui vietnamilaisen tutkijan tohtori Bach Tan Sinhin luennoimaan Vietnamiin
liittyvistä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin sopeutumisesta Mekongin
deltalla.
Vietnamilaiset elokuvat Helsingissä/ Tampereen elokuvafestivaalit: Seura tiedotti
tapahtumasta mutta ei kyennyt tapaamaan vietnamilaisia vieraita heidän kiireidensä
takia.
Vaikuttaminen ja verkostoituminen
Seura jatkoi vaikuttamistyötään Kepan ja Asia Europe People’s Forum AEPF-verkoston
kautta. Minna Hakkarainen jatkoi Kepan hallituksen varajäsenenä vuonna 2009. Hänet
valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2010-2011. Seuran edustaja
osallistui myös AEPF-verkoston toimintaan. Lisäksi seura tapasi Suomessa ja
Vietnamissa eri tahoja edustavia vietnamilaisia sekä piti yllä suhteita sekä Suomen
Vietnamin suurlähetystöön että Vietnamin Suomen suurlähetystöön. Hallituksen
päätös sihteerin työelämävalmennuksesta Hanoissa on auttanut seuran
verkostoitumista ja näkyvyyttä Vietnamissa.
Uutena elementtinä seuran verkostoitumisessa on loppuvuodesta 2009 esille tullut
seuran toive verkostoitua erilaisten liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa,
näiden joukossa Vietnamin markkinoille pyrkivät ja jo siellä toimivat yritykset,
kauppakamarit, ja muut Vietnamin ja Suomen välistä liiketoimintakulttuuria tukevat
tahot. Näitä toimijoita alettiin kartoittaa loppuvuodesta 2009.
Seuran vaikuttaminen ja seuran edustajien tapaamiset vuonna 2009
•
•
•

•

•

Seuran edustaja osallistui KEPA:n syyskokoukseen, jossa valittiin Kepan uusi
hallitus sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2010-2011
Seura kommentoi KEPA:n Mekongin toimiston sijaintia käsittelevää
asiapaperia.
Seuran edustajat tapasivat vietnamilaisia taiteilijoita Helsingissä järjestetyn
Vietnamilaisen nykytaiteen näyttelyn yhteydessä toukokuussa 2009.
Näyttelyn järjestäjinä toimivat Vietnamin Suomen suurlähetystö sekä
Vietnamese-Finnish Friendship Association Hanoista.
Helka Ketonen tapasi Vietnamin Naistenmuseon edustajia Hanoissa.
Tapaamisen aikana kehiteltiin ajatusta Tan Minh:in yksinhuoltajanaisiin
liittyvän hankkeen näyttelystä Hanoissa. Näyttelyä valmisteltiin vuoden
2009 aikana, ja Naistenmuseo hakee rahoitusta vuoden 2010 puolella.
Koulutusyhteistyö: Minna Hakkarainen ja Saara Leppänen tapasivat
kesäkuussa Vietnam Education Publishing House:n (VNEPH) edustajia
Hanoissa. Tuloksena tästä tapaamisesta ja VNEPH:n aloitteesta, seura kutsui
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VNEPH:n sekä Vietnamin maakuntahallinon opetus- ja koulutusjaostojen
edustajia opintovierailulle Suomeen syyskuussa 2009. Puheenjohtaja järjesti
tarvittavat kontaktit vieraille.
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