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JOENSUUN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Hallitus 

 

Koronapandemian vuoksi hallituksessa ei tapahtunut muutoksia 6.4.2019 pidetyn vuosikokouksen 

jälkeen. Hallitus on siis edelleen toistaiseksi Lea Leinonen (puheenjohtaja), Tapio Rissanen 

(varapuheenjohtaja), Tapio Kukkula (taloudenhoitaja hallituksen ulkopuolelta), Markku Kirsi, Riitta-

Liisa Kukkula, Ilse Saarikivi, Seppo Sivonen ja Anneli Tiilikainen sekä Tapani Toivanen (sihteeri). 

 

Toiminta 

 

Hallitus ei kokoontunut, vaan vuosikokous valmisteltiin puhelujen ja sähköpostiviestien avulla. 

 

Jäsentiedotteita 1 kpl. 

 

Vuosikokousta ei järjestetty koronatilanteen vuoksi normaaliin aikaan keväällä, vaan odotettiin 

tilanteen mahdollista parantumista. Kesällä näytti jo siltä, että vuoden 2020 vuosikokous voitaisiin 

pitää alkusyksyllä. Koronatilanne alkoi kuitenkin syksyllä taas heikentyä, ja lopulta vuosikokous 

päätettiin pitää sähköpostin välityksellä. Kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, 

lähettiin kokousasiakirjat sähköpostin liitteinä 27.10.2021. Vain kirjepostin varassa oleville tarjottiin 

mahdollisuus pyytää näitä asiakirjoja sihteeriltä. Jäsentiedotteessa todettiin, että jos kukaan ei 

huomauta mitään 11.11.2020 mennessä, vuosikokous katsotaan pidetyksi ja vastuuvapaus 

hallitukselle myönnetyksi. Samalla edellisen vuoden vuosikokouksessa valittu hallitus jatkaisi 

toistaiseksi. Mitään huomautuksia menettelystä ei tullut määräaikana. Hallitus varautui järjestämään 

esimerkiksi pikkujoulun tai kiinalaisen ruoanlaittotilaisuuden vuoden lopulla, mutta koronatilanne ei 

antanut tähän mahdollisuutta. 

 

Osasto 

 

Perustettu 1976. 

Maksaneita ja ainaisjäseniä yhteensä 22. 

Talous vakaa. 

Ongelma uusien aktiivisten jäsenten puute. 

 

 

 

 

TURUN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Hallitus 

 

Heidi Saito (puheenjohtaja) 

Anu Härkönen (varapuheenjohtaja) 

Marjaana Aaltonen (rahastonhoitaja) 

Antti Alfisti 

Aivi Ojala 

Jaakko Levänen 

 

Toiminta 
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Lasten kielikerho ehti tavata 5 kertaa ennen koronarajoituksia. Sen jälkeen osastolla ei ole ollut 

varsinaista toimintaa. Joulukuussa kuvattiin osaston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimesta 

osaston jäsenten katsottavaksi kiinalainen kokkausvideo. 

 

Osasto 

 

Korona ajan rajoitukset ovat hankaloittaneet osaston toimintaa. Kaikki hallituksen jäsenet eivät käytä 

zoomia, joten tapailu ja ideointi on jonkin aikaa jäissä. 

 

 

 

PORIN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Hallitus 

Vuosikokoukseen asti hallitus oli vuoden 2019 toimintakertomuksessa lueteltu. Vuosikokouksen 

jälkeen hallitukseen kuuluivat: Kari Pyy puheenjohtajana, Irene Pyy sihteerinä, Raimo Tuominen 

rahastonhoitajana, Veka ja Kati Rounevaara, Päivi Lehtisaari ja Tuula Niinikoski. 

3.3.2020 hallituksen kokous, vuosikokous siirrettiin koronavirustilanteen vuoksi 9.6. Yhteisötalo 

Otavaan. Samassa yhteydessä pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous. 

Jäsenet 

Toimikauden lopussa alueella oli 33 Suomi-Kiina-seuran jäsentä. 

Toiminta 

Vuosi 2020 oli osaston 48. toimintavuosi. Vuoden aikana lähetettiin 6 jäsenkirje sähköpostitse tai 

paperipostina. 

Porin osasto huolehtii edelleen resurssiensa mukaan kiinalaisen kulttuurin esillä pitämisestä ja 

tiedottamisesta lähialueella. Suurin haaste toiminnalle oli koronaviruspandemia ja siitä seuranneet 

lock-downit ja vastaavat. 

25.1. osaston uuden vuoden vastaanottajaiset kiinalaisessa Sakura Sushi ja China Wok – ravintolassa. 

Ohjelmassa perinteinen tietokilpailu, jonka järjesti tuttuun tapaan Raimo Tuominen. 

Liisa Repo ja Kalle Halminen ovat järjestäneet taiji-kursseja keväällä Porin Nuorisotalossa ja kesällä 

Kirjurinluodossa. Näitä ei ole järjestetty paikallisosaston nimissä vaan yksityishenkilöinä. 

 

 

 

TAMPEREEN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Osaston toiminta on tavallisesti suuntautunut kiinalaisaiheisiin tapahtumiin, lasten kielikerhoihin ja -

leiriin. Tapahtumia on suunniteltu ja järjestetty jäsenistön toiveiden mukaisesti. Jäsenistöön kuuluu 
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eri ikäisiä Kiinan kulttuurista kiinnostuneita. Viime vuosina seuraan on monesti tutustuttu lasten 

kiinan kielen harrastuksen innostamana tai kun Kiina on työn tai asumisen kautta tullut tutuksi. 

 

Toimintavuonna 2020 osaston puheenjohtajana toimi pitkälti Tiina Kauma. Johtokunnassa vastuuta 

kantoivat Tarja Kyttälä, varapuheenjohtaja; Benjamin Forsman, aktiviteetit; Jari Laihia, asiantuntija; 

Minna Poutanen, tapahtumavastaava; Leena Salminen, kirjanpitäjä; Kirsi Salonen, rahastonhoitaja, 

tiedotus, kielikerho; ja Thea Sormunen-Kenttälä, tiedotus. 

 

Vuosikokousta lykättiin koronakeväänä ja se pidettiin etäkokouksena Teamsissa vasta 1.10.2020. 

Vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Thea Sormunen-Kenttälä. Thealla on 

kokemusta tehtävästä myös menneiltä vuosilta. Johtokuntaan eri vastuisiin valittiin: Tiina Kauma, 

varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava; Minna Poutanen, tapahtumavastaava; Tarja Kyttälä, 

tapahtumavastaava; Leena Salminen, talousvastaava, kirjanpito ja tilinpäätös; sekä Kirsi Salonen, 

rahankäsittely, tapahtumavastaava ja tiedotus. Toiminnantarkastajana toimii Jukka-Pekka Ahonen. 

 

Tiedotus 

 

Jäsenpostia lähetettiin sekä sähköpostilla että Facebook -sivuilla ja pääseuran lehdessä. Facebook-

sivuja osoitteessa https://www.facebook.com/suomi.kiina.tre/ on päivittänyt Thea Sormunen-

Kenttälä. 

 

Kiinalaisen uudenvuoden juhla 

 

Kiinalaista uutta vuotta ja rotan vuoden alkua juhlittiin ravintola Hua Du’ssa Lielahtikeskuksessa 

(ostoskeskus Tampereella) sunnuntaina 26.1.2020. Osallistujia oli yhteensä noin 70. 

 

Tampereen Choy Lee Fut Kung Fu -seuralta tilattiin juhlan alkuun leijonatanssiesitys. Leijonatanssi 

tapahtui ostoskeskuksen käytävällä, missä se keräsi myös muuta yleisöä. Osaston silloinen 

puheenjohtaja Tiina Kauma esitti tervehdyksen juhlijoille. Juhlassa syötiin hyvin ja vietettiin aikaa 

yhdessä osaston muiden jäsenten, perheen ja ystävien kanssa. 

 

Kielikerhoja lapsille 

 

Tampereen yhdistys on vuosien ajan järjestänyt kiinan kielen ja kulttuurin opiskelua harrastuksena 

lapsille ja koululaisille. Pienimpien ryhmässä kiinan kieltä ja kulttuuria on käsitelty leikkien, pelaten 

ja laulaen. Isommat ovat opiskelleet kieltä jo määrätietoisesti. Vuonna 2020 kiinakerhoissa opetti 

Lihong Yuan. Kerhojen oli tarkoitus kokoontua kevätkaudella Tampereen kansainvälisellä koululla 

Amurissa 14 kertaa. Korona sekä koulutilojen iltakäytön ja lasten harrastustoiminnan keskeytys 

keskeyttivät kielikerhojen toiminnan. Kerhon opettaja oli kuormitettu muussa etäopetustyössään.  

 

Kun etäopetustaidot karttuivat ja lukuvuoden kiireet helpottivat, isommille kiinakerholaisille pidettiin 

puuttuvat kerhokerrat etätunteina. Etätunnit tapahtuivat GoogleMeetin kautta. Pienempien 

leikkiryhmä ehti kokoontua kevätlukukaudella ennen korona-aikaa kymmenen kertaa. Pienemmille 

ei järjestetty etäkerhoa ollenkaan. 

 

Koronavuoden poikkeuksellisissa oloissa päätettiin olla järjestämättä kesän alun perinteistä 

kouluikäisten kiinan kielen ja kulttuurin leiriä. Syksyn epävarmoissa oloissa ei aloitettu myöskään 

kielikerhoa. 


