Vuosikokouksen päätös 28.3.2012
VIETNAM -SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2011
Hallinto
Vuosi 2011 oli seuran toiminnan 40. juhlavuosi, ja jo muutama vuosi sitten aloitettu
suunnittelu muuttui toiminnaksi.
Vuosikokous järjestettiin Helsingissä 13.04.2011. Kokouksen yhteydessä näytettiin
vietnamilainen Green Meadow –dokumentti. Vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet
seuraavasti:
Minna
Hakkarainen
seuran
puheenjohtajaksi,
Helka
Ketonen
varapuheenjohtajaksi ja Tove Selin sihteeriksi. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Phong Huynh, Tam Huynh, Oanh Pham ja Trinh Truong. Hallituksen ensimmäisessä
kokouksessa taloudenhoitajaksi valittiin jälleen Susanna Kariluoto. Kirjanpitäjänä
vuonna 2011 toimi Oy Ecotax Ab. Vuoden aikana hallitus kokoontui seitsemän kertaa.
Pienemmistä asioista sovittiin usein sähköpostin välityksellä.
Vuoden 2011 seura jatkoi toimistotilan vuokraamista yhdessä Shalin ry:n ja Aasian
ystävien kanssa Merihaan Tornitalossa. Päävuokralainen on Shalin ry. Vietnam-seura
maksoi tilasta 70 euroa kuussa. Tilassa säilytettiin seuran myyntitavaroita sekä
arkistoa.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne heikkeni juhlavuoden tilaisuuksien takia. Suurimmat
kuluerät kohdistuivat juhlavuoden koordinaattorin palkkaan sekä juhlavuoden
konsertin esiintymispalkkioihin sekä tilavuokriin. Juhlavuoden koordinaation ja
järjestelyihin saatiin vuonna 2010-11 seuraavat avustukset: Wihuri-säätiö 5000 euroa,
Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki 10 000 euroa. Opetusministeriön
ystävyysseura-rahasto 2000 euroa ja Helsingin kaupungin Kulttuuriasiankeskus 1500 euroa

Varainhankinta
Seuran varainhankinnan merkittävin tilaisuus oli myyntipöydän pitäminen Maailma
kylässä -tapahtumassa toukokuussa. Jäsenmaksuja kertyi n. 920 euroa, edellisvuoden
tasolla. Ympäristö ja Kehitys Ry:n paikallisdemokratiahankkeen tuottamien
silkkimakuupussien myynti jatkui internetin välityksellä. Niistä kertynyt tuotto vuonna
2011 oli 2634 euroa miinus postituskulut.
Varainhankinnan tehostamiseksi seura jatkoi selvitystyötään uusien myyntituotteiden
hankkimiseksi. Tehtävää hoiti Hanoista käsin osa-aikainen, vapaaehtoinen
harjoittelijamme Sonja Helminen syyskuusta eteenpäin.
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Tuotekehittelyn merkeissä seura teki yhteistyötä Lahden amk:n materiaalitekniikan
opiskelijoiden kanssa. Yhteistyön lopputuotoksena seura sai kasan uusien tuotteiden
protomalleja. Ensimmäinen erä yhteistyön tuloksena syntyneitä silkkikaulakoruja
tilattiin myyntiin Tan Minhin naisilta syksyllä 2011.
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 2011 hankkeessa kumppanina,
mutta hankkeen rahoituksesta ja raportoinnista vastasi Ympäristö ja Kehitys ry. KEO
myönsi hankkeelle rahoitusta vuosille 2010-2012.
Kulttuuri- ja museoyhteistyö
Seuran suurin juhlavuoden satsaus oli vietnamilaisen Mat Troi Moi -tyttöbändin
kutsuminen Suomeen touko-kesäkuussa 2011. Bändi piti konsertin sekä Maailma
kylässä –tapahtumassa 28.5. että seuran omassa juhlavuoden konsertissa 1.6.
Savoy-teatterissa. Myös Roni Tran esiintyi konsertissa. Konsertit olivat loistavia, mutta
Savoyn konsertin yleisömäärä jäi alle tavoitteen johtuen markkinoinnin haasteista.
Paikalla saapui noin 150 katsojaa budjetoidun 700 sijaan. Juhlavuoden pääkonsertin
ja siihen liittyneen kouluvierailujen sarjan koordinointiin palkattiin Anna Harjun joka
kuitenkin siirtyi toiseen tehtävään Siemenpuu-säätiöön ennen tehtävän päättymistä.
Hänen tilalleen palkattiin kulttuurituottaja Mari Arpiainen. Mat Troi Moi -yhtyeen
muusikot vierailivat kolmessa vantaalaisessa peruskoulussa (Mikkolan koulu,
Hakunilan koulu ja Kaivokselan koulu) ja vetivät niissä musiikkityöpajoja yhteensä
viidelle luokalle. Työpajoissa oppilailla oli mahdollisuus tutustua vietnamilaisiin
perinnesoittimiin ja lauluihin. Lisäksi he pääsivät kokeilemaan muusikkojen johdolla
myös paperitaittelua, joka osoittautui lapsille ja nuorille erittäin mieluisaksi.
Kouluvierailuista kerättiin kirjallista palautetta sekä opettajilta että oppilailta. Palaute
oli erinomaista ja vastaavia vierailuja toivottiin lisää.
Seura toimii asiantuntijana ja yhteistyökumppanina Vietnamin Naistenmuseon
valmistelemassa Soc Sonin yksinhuoltajanaisia esittelevässä dokumentointi ja
näyttelyprojektissa,
joka
esittelee
myös
suomalaisten
kansalaisjärjestöjen
paikallisdemokratiaa
tukemaa
hanketta
Vietnamissa
ja
sen
saavuttamia
pitkäaikaistuloksia.
Yhteistyössä hankkeelle haettiin PYM-rahoitusta Suomen
suurlähetystöstä Hanoista ja myönteinen päätös saatiinkin vuosille 2010-11:
Vietnamin Naistenmuseo sai n. 40 000 euroa tutkimus, dokumentointi, koulutus,
näyttely ja museokasvatusprojektiin. Yhteistyöhankkeelle myönnetyllä rahoituksella
Helinä Rautavaaran museon henkilökunnasta kolme vieraili Hanoissa elokuussa 2011
ja järjesti koulutusta sekä ohjausta tutkimukseen, dokumentoimiseen ja
näyttelysuunnitteluun liittyen Naisten museon henkilökunnalle. Näyttely järjestettiin
Hanoin Naistenmuseossa, avajaiset 18.10.2011. Näyttely sai runsaasti julkisuutta
Vietnamin mediassa ja näyttelyä jatkettiin pitkälle syksyyn. Tavoitteena oli myös
saada näyttelyn aineistoa esille Helinä Rautavaara museoon Espoossa, mutta
toistaiseksi tälle jatkohankkeelle ei ole saatu rahoitusta.
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Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Juhlavuosi 2011
Juhlavuoden ohjelmasta on kerrottu tarkemmin yllä, mutta sen päätapahtuma oli siis
1.6.2011 Savoy-teatterissa järjestetty juhlakonsertti, jossa esiintyivät Mat Troi Moi –
yhtye Vietnamista ja Roni Tran ja tanssijat Suomesta. Konsertin katsojat olivat
pääosin Suomen vietnamilaisia.
Kokkikurssit
Seura järjesti vuoden aikana yhden vietnamilaisen ruuan kokkikurssin, joihin osallistui
8 henkilöä. Joulukuussa 10.12.2011 opeteltiin vietnamilaisen kasvisruoan saloja
buddhalaisella kasvisruokakurssilla kokkiopettaja Phung Pauleen (os. Tranin)
Mannevaaran johdolla.
Kielikurssit
Keväällä 2011 jatkui vietnamin kielen opiskelu alkeis- ja jatkokurssilla, opettajana
Oanh Pham, joka on valmistumassa luokanopettajaksi Helsingin yliopistosta.
Oppilaita oli n. 10.
Kyselyt
Sihteeri Tove Selin sekä muu hallitus vastasi 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 lähetettiin vuoden aikana viisi numeroa. Kirjeissä tiedotettiin seuran
aktiviteeteista, Vietnamia koskevista uutisista sekä Vietnamiin liittyvistä tapahtumista
pääkaupunkiseudulla sekä muualla Suomessa.
Seuran kotisivut
Seuran Palapeli Oy:lla teetättämien nettisivujen kulttuuri- ja muun tiedon
päivittäminen jatkui vuonna 2011. Nettisivujen sisältämä yhteiskunnallinen sekä
kulttuurinen tieto on saanut kiitosta sivuilla vierailleilta. Sivujen päivityksestä vastasi
sihteeri Tove Selin.
Jäsenhankinta
Seura pyrki hankkimaan uusia jäseniä monipuolisen tiedottamisen, mm. Facebooksivuston Vietnamin ystävät kautta.
(http://www.facebook.com/groups/376778093051/members/#!/groups/376778093051/ )

Vaikuttaminen ja verkostoituminen
Seura jatkoi vaikuttamistyötään Kepan ja Asia Europe People’s Forum AEPF-verkoston
kautta. Minna Hakkarainen jatkoi Kepan hallituksen jäsenenä vuonna 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. Vuonna 2011

3

seura osallistui myös 30.1.2011 Helinä Rautavaaran museossa järjestettyyn Têt –
juhlaan, jossa juhlittiin jäniksen eli Vietnamissa kissan vuotta.
Seuran vaikuttaminen ja seuran edustajien tapaamiset vuonna 2011
•

Seuran edustaja sihteeri Tove Selin osallistui KEPA:n syyskokoukseen.

•

Minna Hakkarainen ja Oanh Pham tapasivat vietnamilaisen WARECOD-järjestön
varajohtajan Nguy Thi Khanhin 30.09.2011 Helsingissä.

•

Minna ja Oanh tekivät Vantaan sivistyslautakunnalle kysymyksen oman
äidinkielen opetuksesta (nyt vietnamin opetusta saa vain iltaisin eri puolilla
kaupunkia)

•

Vietnamin kansallispäivän (National Day) vastaanotolla suurlähetystössä seuraa
edusti Helka Ketonen.

•

Seuran 40-vuotiskonsertissa vieraili Vietnamin suurlähettiläs perheineen.
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