Hallituksen esitys vuosikokoukselle
VIETNAM -SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2010
Hallinto
Vuosikokous järjestettiin Helsingissä 31.03.2010. Vuosikokous valitsi hallituksen
jäsenet seuraavasti: Minna Hakkarainen seuran puheenjohtajaksi, Helka Ketonen
varapuheenjohtajaksi ja Saara Leppänen sihteeriksi. Muiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Phong Huynh, Helena Kekki, Mira Käkönen, Tove Selin, Tam Huynh ja Kaisu
Harinen. Hallituksen ensiimäisessä kokouksessa taloudenhoitajaksi valittiin Susanna
Kariluoto. Kirjanpitäjänä vuonna 2010 toimi Oy Ecotax Ab. Vuoden aikana hallitus
kokoontui yhdeksän kertaa. Pienemmistä asioista sovittiin usein sähköpostin
välityksellä.
Hallitus hyväksyi sihteeri Saara Leppäsen kokopäiväisen työn ajalle maalistoukokuulle 2010. Työpaikkana oli Hanoi.
Vuoden 2010 seura jatkoi toimistotilan vuokraamista yhdessä Shalin ry:n ja Aasian
ystävien kanssa Interpedian tiloista Itä-Pasilassa toukokuuhun asti, jonka jälkeen
muutimme Merihaan Tornitaloon. Päävuokralainen on Shalin ry. Vietnam-seura
maksoi tilasta 70 euroa kuussa. Tilassa säilytettiin seuran myyntitavaroita sekä
arkistoa.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne jatkui vakaana.
Varainhankinta
Seuran varainhankinnan merkittävin tilaisuus oli myyntipöydän pitäminen Maailma
kylässä -tapahtumassa toukokuussa. Seuran silkkimakuupusseja oli myynnissä
Galleria Keitaassa. Jäsenmaksuja kertyi n. XXX euroa, edellisvuoden tasolla.
Ympäristö ja Kehitys Ry:n paikallisdemokratiahankkeen tuottamien
silkkimakuupussien myynti jatkui internetin välityksellä. Niistä kertynyt tuotto oli
vuonna 2010 XXX euroa.
Varainhankinnan tehostamiseksi seura alkoi vuoden 2010 aikana kehittää tuotetta,
joka voitaisiin valmistaa riisipusseista Tan Minh:in naisten ompelemana.
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 2010 hankkeessa kumppanina,
mutta hankkeen rahoituksesta ja raportoinnista vastasi Ympäristö ja Kehitys ry. KEO
myönsi hankkeelle rahoitusta vuosille 2010-2012. Seura osallistui hankkeeseen 2000
euron summalla vuonna 2010.
Kulttuuri- ja museoyhteistyö
Seura toimii asianstuntijana ja yhteistyökumppanina Vietnamin Naistenmuseon
valmistelemassa Soc Sonin yksinhuoltajanaisia esittelevässä näyttelyssä. Vietnamin
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Naistenmuseo valmisteli rahoitushakemuksen loppuun vuonna 2009 ja rahoitus
hankkeelle saatiin vuoden 2010 puolella. Näyttely esittelee pienen kansalaisjärjestön
paikallisdemokratiaa tukemaa hanketta Vietnamissa ja sen saavuttamia
pitkäaikaistuloksia. Näyttely järjestetään Hanoin Naistenmuseossa ja Suomessa
yhteistyömuseossa, Helinä Rautavaaran museossa Espoossa alkuvuonna 2012, mikäli
rahtoius hankkeelle järjestyy.
Tiedotus- ja kulttuuritoiminta
Yhteistyö Vietnam Education Publishing Housen kanssa
Seura kävi keskusteluja Vietnam Education Publishing Housen kanssa oppimateriaalin
kehittelemisestä Suomessa asuvien vietnamilaislähtöisten tai puolivietnamilaisten
lasten äidinkielen perusopetukseen. Yhteistyön edellytykset eivät kuitenkaan
täyttyneet tässä vaiheessa.
Vietnam-seuran 40-vuotisjuhlavuoden valmistelut
Seura palkkasi sihteeri Saara Leppäsen jatkamaan juhlavuoden valmisteluja ajalle
maaliskuu-toukokuu 2010. Sihteeri valmisteli rahoitushakemukset yhdessä hallituksen
kanssa juhlakonserttia sekä perinteisin vietnamilaisen musiikin esittelyä varten.
Lisäksi rahoitusta haettiin osa-aikaisen koordinaattorin palkkaamista varten.
Juhlavuoden alustavat valmistelut rahoitushakemusten muodossa saatiin päätökseen
vuonna 2010. Vuonna 2010 saadut avustukset: Wihuri-säätiö 5000 eur;
Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki 10 000 euroa; Opetusministeriön
ystävyysseura-rahasto 2000 euroa.
Vietnamin matka
Hallitus teki suunnitelman 10 päivän pituisen Vietnamin matkan järjestämiseksi
lokakuussa 2010. Matkaa mainostettiin internetissä ja yhden kerran Metro-lehdessä.
Matka peruttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Kyselyt
Sihteeri Saara Leppänen 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 2010. Nettisivujen sisältämä yhteiskunnallinen sekä
kulttuurinen tieto on saanut kiitosta sivuilla vierailleilta. Sivujen päivityksestä vastasi
sihteeri Saara Leppänen ja häntä avusti Tove Selin.
Jäsenhankinta
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Seura pyrki hankkimaan uusia jäseniä monipuolisen tiedottamisen, mm. Facebooksivuston Vietnamin ystävät kautta.
Tilaisuudet
Seuran, Zen Median ja Yleisradion yhteistyössä tuottaman Rostislav Aallon ohjaaman
Nainen Son La’sta elokuvan ensi-ilta järjestettiin Vietnam-seuran toimesta 3.6.2010
Kino K 13:ssa. Tilaisuuden ruokatarjoilusta vastasi Vietnamilaiset Opiskelijat ry.
Osanottajamäärä oli runsas.
Vaikuttaminen ja verkostoituminen
Seura jatkoi vaikuttamistyötään Kepan ja Asia Europe People’s Forum AEPF-verkoston
kautta. Minna Hakkarainen jatkoi Kepan hallituksen jäsenenä vuonna 2010. 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.
Seuran vaikuttaminen ja seuran edustajien tapaamiset vuonna 2010
•

•
•
•

Hallituksen jäsen Phong Huynh sekä varapuheenjohtaja Helka Ketonen
tapasiva Vietnamin presidentin Nguyen Minh Trietin Vietnamin
suurlähetystön järjestämällä vastaanotolla 21.5.2010.
Seuran edustaja osallistui KEPA:n syyskokoukseen.
Koulutusyhteistyö: Minna Hakkarainen ja Saara Leppänen tapasivat Vietnam
Education Publishing House:n (VNEPH) edustajia Hanoissa.
Vietnamin kansallispäivän (National Day) vastaanotolla suurlähetystössä
seuraa edustivat Minna Hakkarainen ja Helka Ketonen.
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