TOIMINTAKERTOMUS 2006
Hallinto
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 19.4.2006. Vuosikokous valitsi uuden
hallituksen: Minna Hakkarainen seuran puheenjohtajaksi, Thomas Slätis
varapuheenjohtajaksi ja Nhu Thuy Phan Thanh sihteeriksi. Muiksi
hallituksen jäseniksi valittiin Nhan Huynh, Phong Huynh, Susanna
Kariluoto, Mira Käkönen, Saara Leppänen, Tove Selin ja Ilari Siimes.
Vuoden aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Aktiivista toimintaa
rajoitti se, että hallituksen jäsenistä neljä vietti suuren osan vuodesta
ulkomailla ja yksi jäi äitiyslomalle.
Talous
Vuosilta 2004 ja 2005 käyttämättä jäänyttä Ulkoasiainministeriön
kehityspoliittisen osaston (KEO) hanketukea siirrettiin vuodelle 2006.
Tukea anottiin käytettäväksi 30196 euroa; kokonaisbudjetti vuodelle 2006
oli 39446 euroa. KEO:n hanketukea käytettiin 24565 euroa;
kokonaiskustannukset olivat 31820 euroa.
KEO:lta ei saatu tiedotustukea Son Lassa kuvattavaa dokumenttiprojektia
varten, mutta hanke sai kehitysmaatiedotuksen TV-tuotantotukea 20000
euroa. Avustus myönnettiin tuotantoyhtiö Zen Medialle, ja dokumentin
tuottaja on Rostislav Aalto. Hakemuksen valmistelusta Vietnam-seuran
puolesta vastasi Mira Käkönen.
Käyttötilin rahatilanne oli vuoden 2005 jäljiltä hyvä. Kuitenkin
jäsenmaksut jäivät vuonna 2006 varsin vähäisiksi, sillä
jäsenmaksukehotus lähti kesäkuun puolella ja jäsenmaksukarhut
maksamatta jättäneille jäivät lähettämättä. Maailma kylässä –tapahtuman
myynti oli verrattain hyvä, 818,75 euroa. Kulttuurikeskus Caisan
joulubasaari sen sijaan jäi väliin liian myöhäisen ilmoittautumisen takia.
Kehitysyhteistyö
Son Lassa toteutettavan säästämis- ja pienlainaprojektin vastuuhenkilöinä
toimivat edelleen Susanna Kariluoto ja Minna Hakkarainen, mutta lisäksi
Thomas Slätis värvättiin joukkoihin. Vuonna 2006 hankkeessa keskityttiin
koulutukseen ja evaluaatioon, jotta Vietnam-seura voisi vetäytyä
hankkeesta. Mm. evaluaation myöhästymisen takia vetäytyminen ei
toteutunut vuonna 2006 vaan hanketta jatketaan alkuvuosi 2007.
Varapuheenjohtaja Thomas Slätis teki seurantamatkan projektialueelle
24.2.–17.3.2006.
Jatkettiin yhteistyöprojektia Ympäristö ja kehitys ry:n kanssa Hoa Binhin
maakunnassa; paikallisena kumppanina on Vietnamin naisliitto. Vietnamseura toimii hankkeessa kumppanina, mutta hankkeen rahoituksesta ja
raportoinnista vastaa Ympäristö ja kehitys ry. KEO myönsi hankkeelle
rahoitusta vuosille 2006–2008; vuoden 2006 osuus oli 28000 euroa.

Muut yhteydet Vietnamiin
Vietnam-seuran oli tarkoitus kutsua kirjailija Duong Thu Huong ASEMkokouksen yhteydessä järjestettyyn Aasian ja Euroopan kanslaisfoormiin
AEPF-tapahtumaan (Asia – Europe Peoples’ Forum). Kutsu oli osittain
taktinen veto, sillä seuran ehdokkaita ei vielä ollut ehditty kunnolla miettiä
siihen mennessä, kun päätös piti tehdä. Herrat Tran Dac Loi ja Bui Ba
Binh Vietnamin ystävyysseurojen liitosta (VUFO; Vietnam Union of
Friendship Organisations) olivat kuitenkin lounastapaamisella Suomen
Vietnamin-suurlähettilään Kari Alangon kanssa ilmaisseet Alangolle
huolensa provokaatiosta, jota rva Huongin kutsuminen heidän mukaansa
edustaisi. Vietnam-seura päätti kutsua professori Nguyen Huu Chiemin
Can Thon yliopiston ympäristötieteen laitokselta. Valitettavasti hra Chiem
perui osallistumisensa viime tingassa. Seura onnistui kuitenkin saamaan
tilalle hra Le Cong Uanin WWF:stä. Kehitysyhteistyöhankkeemme
projektinjohtaja rva Tam osallistui foorumiin maanviljelijä Le Thi Trongin
kanssa Ympäristö ja kehitys ry:n kutsumana ja ympäristökonsultti Nga
Dao Siemenpuu-säätiön kutsumana. Järjestöt järjestivät avoimen Vietnam
nyt! -keskustelutilaisuuden Helsingissä 1.9.2006. Vietnam-seura kutsui
vietnamilaisdelegaation lounaalle AEPF:n yhteydessä, mutta virallisen
valtuuskunnan jäsenet eivät voineet osallistua lehdistötilaisuudessa
syntyneen Vapaa Vietnam-aktiivien aieuttaman kohun takia.
Vietnam-seura lähetti delegaation mukana tervehdyksensä
vastaperustetulle Vietnam–Suomi-ystävyysseuralle.
Turistimatka
Turistimatka peruttiin jälleen liian vähäisen osallistujamäärän takia.
Mietittiin vaihtoehtoja: mm. matkojen suunnittelupalvelua ja
matkaoppaan kokoamista tyyliin ”Sankarimatkailijan Vietnam”.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Sihteeri Nhu Thuy Phan Thanh vastasi puhelimitse ja sähköpostitse
Vietnamia ja vietnamilaisia koskeviin kyselyihin. Seurakirjeitä lähetettiin
kuusi kappaletta. Seurakirjeisiin liitettiin tavan mukaan ajankohtaista
tietoa Vietnamista sekä mm. tietoa kehitysyhteistyöprojektistamme ja
Saara Leppäsen kuulumisia Sai Gonista. Seurakirjeiden artikkelit laitettiin
myös seuran kotisivulle www.vietnamseura.org jota päivitti Tove Selin.
Jatkettiin Kulttuurikeskus Caisassa järjestettyä vietnamilaista
nykyelokuvaa esittelevä sarjaa elokuvilla ”Buffalo Boy” (Mua Len Trau –
ohj.Nghiem-Minh Nguyen-Vo), ”Female Gangster” (Nu Tuong Cuop – ohj.
Le Hoang), ”2 trong 1” (ohj. Dao Duy Phuc) ja ”The first morning” (Buoi
sang dau nam – ohj. Victor Vu).
Tove Selin kävi helmikuussa Pariisissa haastattelemassa Vietnamin ehkä
kuuluisinta nykykirjailijaa rouva Duong Thu Huongia. Matkasta kerrottiin
seurakirjeessä, ja Helsingin Sanomat julkaisi Tove Selinin kirjoittaman
haastattelun maaliskuussa 2006. Selviteltiin alustavasti kustantamojen
kiinnostusta Duong Thi Huongin kirjojen kääntämiseen.

