TOIMINTAKERTOMUS 2005
Hallinto
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 27.4.2005. Vuosikokouksessa valittiin
uusi hallitus: Minna Hakkarainen seuran puheenjohtajaksi, Susanna
Kariluoto varapuheenjohtajaksi, Nhu Thúy Phan Thanh sihteeriksi ja
muiksi hallituksen jäseniksi Nhan Huynh, Phong Huynh, Mira Käkönen,
Marja Nordfors, Tove Selin, Ilari Siimes ja Thomas Slätis. Puheenjohtajisto
mukaan lukien hallitukseen kuului kymmenen jäsentä. Vuoden aikana
hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.
Talous
Vuodelta 2004 siirrettiin Ulkoasiainministeriön kehityspoliittiselta osastolta
KEO:lta saatuja kehitysyhteistyömäärärahoja vuodelle 2005. Tukea
anottiin käytettäväksi 47079 euroa. Käyttämättä jääneet varat vuosilta
2004 ja 2005 on anottiin siirrettäväksi vuodelle 2006. Projektin
vastuuhenkilöinä toimivat Susanna Kariluoto ja Minna Hakkarainen.
KEO myönsi vuonna 2004 Vietnamin yhteiskunnallista tasa-arvoa
käsittelevään kirjaan 8800 euroa tiedotustukea. Vuonna 2005 tästä
käytettiin loput eli 6051 euroa. Osa kuluista katettiin vapaaehtoistyöllä ja
pienellä omarahoitusosuudella. Minna Hakkaraisen ja Tove Selinin
toimittama kirja Lohikäärmeen hännällä - yhteiskunnallinen tasa-arvo
muuttuvassa Vientamissa ilmestyi huhtikuussa 2005.
KEO:lta haettiin 21000 euroa tiedotustukea Son Lassa kuvattavaa
dokumenttiprojektia varten. Hakemuksen valmistelusta vastasi Mira
Käkönen.
Käyttötilin tilanne oli verrattain hyvä, joskin jäsenmaksujen maksamisessa
oli parantamisen varaa. Toisaalta monet maksoivat vapaaehtoista
tukimaksua. Myyntitapahtumien – Maailma kylässä ja joulubasaari –
tuotto oli verrattain hyvä.
Kehitysyhteistyö
Jatkettiin vuonna 2000 aloitettua kehitysyhteistyöprojektia thai-naisten
parissa. Projekti toimii Son Lan maakunnassa, Thuan Chaun piirikunnassa
neljässä kunnassa – Phong Langissa, Tong Lanhissa, Chieng Pacissa ja
Bon Phangissa. Vuoden 2005 lopussa projektiin osallistui noin 600 naista
kaikkiaan 33 kylässä. Varapuheenjohtaja Susanna Kariluoto teki
seurantamatkan alueelle 3.–13.4.2005. Vaikka hankkeen eteneminen on
ollut hitaanpuoleista, vuoden 2005 aikana oli nähtävissä selkeitä
positiivisia vaikutuksia: toimintatapoja on pystytty koulutuksen avulla
parantamaan; naiset ovat oppineet suunnittelemaan talouttaan ja
tulevaisuuttaan pidemmällä aikavälillä ja sisäistäneet säästämisen
merkityksen; takaisinmaksuprosentit ovat nousseet ja omistajuus on
vahvistunut. Syksyllä järjestettiin workshop hankkeen tulevaisuudesta
seuran vetäytymisen jälkeen.

Vietnam-seura oli kumppanina Ympäristö ja kehitys ry:n
”Paikallisdemokratiaa Vietnamissa” –hankkeessa Hoa Binhin
maakunnassa. Hanke sai vuonna 2005 KEO:n hanketukea 11440 euroa, ja
uusi hankehakemus valmisteltiin kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
Muut yhteydet Vietnamiin
Vietnamin ystävyysseurojen liitosta (VUFO; Vietnam Union of Friendship
Organisations) olivat Suomessa käymässä Mr. Bui Ba Binh ja Mr. Do Ba
Khoa viikolla 21. Osa hallituksen jäsenistä illallisti Mr. Bui Ba Binhin
kanssa.
Turistimatka Vietnamiin
Suunniteltu Vietnamin-matka, jonka piti toteuttaa huhtikuussa 2005,
jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
”Lohikäärmeen hännällä – yhteiskunnallinen tasa-arvo muuttuvassa
Vietnamissa” –kirja saatettiin loppuun, ja julkistamistilaisuus pidettiin
huhtikuun lopussa 2005, Vietnamin sodan päättymisen 30-vuotispäivän
aikoihin.
Suomessa järjestettiin vietnamilainen Lootuksen kukka –taidenäyttely.
Näyttely oli ensin Hämeenlinnan taidemuseossa tammi–maaliskuussa,
Turussa Wäinö Aaltosen Museossa maalis–toukokuussa ja siirtyi sitten
Helsinkiin Sinebrychoffin taidemuseoon 2.10. saakka. Minna Hakkarainen
oli Hämeenlinnassa radiohaastattelussa, ja Minna Hakkarainen, Mira
Käkönen ja Nhu Thúy Phan Thanh luennoivat Sinebrychoffin
taidemuseossa Vietnamin historiasta ja nykypäivästä osana näyttelyyn
liittyvää luentosarjaa.
Sihteeri Nhu Thúy Phan Thanh vastasi puhelimitse ja sähköpostitse
Vietnamia ja vietnamilaisia koskeviin kyselyihin. Eniten tiedusteluja tuli
matkustamisesta. Myös mahdollisuudet opiskella vietnamia kiinnostivat.
Seurakirjeitä lähetettiin viisi. Seurakirjeisiin liitettiin ajankohtaista tietoa
Vietnamista, mm. tietoa Suomen kehitysyhteistyöstä ja
kehitysyhteistyöprojektistamme, Mira Käkösen kuulumisia Mekongin
alueelta ja uutisia Suomen vastaanottamista uusista kiintiöpakolaisista.
Tove Selin päivitti seuran kotisivuja (www.vietnamseura.org) mm.
taidenäyttelyyn, uuteen kirjaan ja Vietnamin suurlähetystön avaamiseen
liittyen.
Mira Käkönen osallistui Kepan järjestämään tiedotustilaisuuteen
tiedotustuen hausta ja tulevasta Aasia-teemasta.
Minna Hakkarainen oli mukana raadissa valitsemassa Kepan Kumppanuuspalkinnon saajaa (myönnetään suomalaiselle järjestölle laadukkaasta
kehitysyhteistyöstä).

Seura osallistui Aasian Orientaation päivään Haaga Instituutin
ammattikorkeakoulussa 15.4. kertomalla Vietnamista sekä seuran
toiminnasta.
Seura valmisteli kaksi lehdistötiedotetta. Vuoden vietnamilaisen
palkitseminen julkaistiin HS:ssa, mutta toinen, Parolan lukion
kansainvälisen toiminnan jatkumista koskeva tiedote vain seuran wwwsivuilla.
Pidettiin yllä yhteyksiä Vietnamilaiset Opiskelijat ry -järjestöön, jonka
edustajia on mukana myös Vietnam-seuran hallituksessa.
Annettiin asiantuntija-apua Parolan lukiolle (Minna Hakkarainen) ja
lähetettiin onnittelusähke lukiosta valmistuneelle ensimmäiselle
vietnamilaiselle vaihto-oppilaalle.
Seura palkitsi 3.12.2005 Vuoden vietnamilaisen "Roni" Tranin (Tran Binh
Trong), joka oli osallistunut Idols-kilpailuun ja siten tuonut
vietnamilaisuutta positiivisesti näkyville mediassa.
Seura osallistui Maailma kylässä -tapahtuman myyjäisiin 28.–29.5.2005
(myynti 688,9 euroa) ja kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan
joulubasaariin 10.12. (myynti 283 euroa).
Aloitettiin vietnamilaista nykyelokuvaa esittelevä sarja 3.12.2005.

