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FBCGD kevätkokous 
Aika: perjantai 27.3.2015 klo 17:00 
Paikka: Finland Trade Center, Room 1305 Main Tower, Guangdong International Building, 339 
Huanshi Dong Road, Guangzhou 
 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin 17:15. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostitse ja julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Paikalla oli yli neljäsosa 

yritysjäsenistä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Jäsenrekisteri 2015 

8 maksanutta yritysjäsentä + Ionphase, joka ei ole vielä maksanut. 

6 maksanutta henkilöjäsentä 

4. Kassatilanne 

Kassassa on CNY17 000.00. 

5. Toiminnan suunnittelua 

5.1 Karting-tapahtuma 

Pekka Kyyriäinen hoitaa. Päivämääräksi sopisi esimerkiksi 30.5.2015. 

5.2 Vappukokous 

Vappukokous päätettiin muuttaa vapputapahtumaksi, koska virallista asiaa ei oletettavasti niin 

paljon, että kokous tarvittaisiin. 

Päivämäärä voisi olla perjantai 1.5. tai lauantai 2.5.2015. Jäsenistö voi ottaa asiaan kantaa. 

Tuomas Maaskola ehdotti, että tapahtumasta voisi koittaa tehdä jutun, jota käyttää 

markkinoinnissa. 

Lasse Liukkonen selvittelee tilaisuudelle paikkaa Guangzhoussa. 

Kokouksessa nautittiin China Huilingin sponsoroimia patonkeja, mikä herätti ajatuksen voisiko 

heidän tuotteitaan nauttia myös vappuna. Simakin maistuisi. 

5.3 Zhuhain liiketoimintamahdollisuuksiin tutustuminen 

Jari Seilonen kertoi Suomen Kiinan suurlähettilään vierailevan 11.5. alkavalla viikolla 

Guangdongissa, joten katsottiin olevan järkevämpää liittää yhdistys jollakin tapaa tähän vierailuun. 
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Jari selvittää asiaa ja Zhuhain vierailua harkitaan syksyllä. 

6. Team Finland –projektikatsaus 

Jari Seilonen esitti katsauksen Team Finlandin tilanteesta. Joitakin huomioita: 

 Tuotettu ”Pure Finland” markkinointimateriaalia, mikä on kaikkien käytettävissä. Pure 

Finlandilla koitetaan luoda maabrändiä Suomelle. 

 Finpro tarjoaa yrityksille ainoastaan maksuttomia palveluja. Eräs paikallinen painoalue on 

Guangzhou ja metsäteollisuus. 

 Finpro perustaa konsulttiverkostoa, jonka jäseniä Finpro voi esitellä asiakkailleen. 

7. Kauppakamarihanke 

Lasse Liukkonen kertoi FBCS:n toiminnanjohtajan Timo Laurilan terveiset. FBCS:n yhtiöittäminen on 

peruttu. Nyt virallisen kauppakamarin perustaminen on ensisijainen vaihtoehto myös Shanghaissa. 

Suomen suurlähetystön Pekingissä on selvittänyt säädöspohjaa ja avaintoimijoita, mitkä molemmat 

ovat muuttuneet sitten edellisen kauppakamarihankkeen. FBCGD jää odottavalle kannalle 

kauppakamarisuhteen, mutta osallistuu myöhemmässä vaiheessa jos projektille löytyy vetäjä. 

8. Muut esille tulevat asiat 

8.1 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen Ulla Virtanen kertoi Tampereen 

koulutusvientiponnisteluista Guangzhoussa. TAKK ja FBCGD lupasivat puolin ja toisin pitää 

molemmat tietoisina toiminnastaan. 

8.2 Schengen-viisumeista keskusteltiin ja todettiin tilanteen olevan edelleen hankala joillekin, mutta 

asialle ei ole kuitenkaan tehtävissä juurikaan mitään johtuen mm. Kiinan laeista ja Schengen-

säädöksistä. 

8.3 Kansalaisapupuhelin on perustettu Suomessa, josta lähetystö on pyytänyt tiedottamaan. Asiasta 

lisää sähköpostitse. 

8.4 Seuraavaa kokous voisi olla Fiboxilla ja sisältää tuotantoon tutustumista. 

8.5 Timo Juntunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoi lyhyesti heidän tarjoamastaan 

opettajakoulutuksesta ja Kiinan toiminnoistaan yleisemmin. 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 18:58 

 

Pöytäkirjan tarkastaneet: Lasse Liukkonen, varapuheenjohtaja 

Jari Seilonen, rahastonhoitaja 


