
 
 

Jäsentiedote 1-2022 
 

Hyvät Suomi – Korean Tasavaltayhdistyksen jäsenet, 

Vuosi 2021 oli yhdistyksemme juhlavuosi, täytimme 40 vuotta. Olemme tarjonneet jäsenillemme erilaisia 
kulttuurielämyksiä, monipuolista ajankohtais- ja historiatietoa Koreasta sekä kanavan Korean ystävien 
vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon. Valitettavasti emme epidemiatilanteesta johtuen voineet viettää 
isompia juhlallisuuksia muutoin kuin mainintana eri yhteyksissä.      

Lokakuun kolmas päivä on ”South Korea’s Foundation Day” jolla kunnioitetaan ensimmäisen korealaisen 
kuningaskunnan perustamista 4 353 vuotta sitten. Koronatilanteesta johtuen Korean lähetystö ei 
järjestänyt tavanomaisia päivään liittyviä kulttuuritapahtumia, mutta muisti jäsenistöä nautinnollisella ja 
terveellisellä ginseng-teelahjalla. Tästä lämmin kiitos.     

Koronatilanteesta huolimatta yhdistyksemme toimintavuosi 2021 saatiin kunnialla maaliin. Vuoden loppua 
kohden saimme järjestettyä sääntömääräisen syyskokouksen läsnäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin 
yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Puhujavieraina tilaisuudessa olivat 
väitöskirjatutkija Suik Jung Turun yliopistosta ja suurlähettiläs Joonho Cheon. 

Korean suurlähetystön kutsumana Helsingissä vieraili marraskuussa korealainen musiikkiryhmä ”Ensemble 
Su”. Ryhmä soitti kahdella traditionaalisella korealaissoittimella, joita täydennettiin pianolla, rummuilla ja 
sellolla fuusiomusiikiksi, yhdistellen traditionaalista ja modernia musiikkia. Hieno tilaisuus ja nautittavaa 
musiikkia!    

Joulun tunnelmia vietimme Helsingin Suomalaisen Klubin arvokkaassa ympäristössä. Tilaisuus oli 
miellyttävä päätös toimintavuodellemme. Saimme nauttia hyvästä joulunajan ruuasta, hienosta 
musiikkiesityksestä sopraano Marion Malikin ja pianisti Tiina Korhosen seurassa ja arpajaisista Korean 
suurlähetystön lahjoittamien voittojen myötä.   

Yhdistyksen kevätkokous vieraspuhujineen on tiistaina 22. maaliskuuta Helsingin Suomalaisella Klubilla. 
Toivottavasti saamme runsaasti jäseniä paikalle keskustelemaan yhdistyksen ohjelmasta ja muusta 
toiminnasta.  

Toivotan jäsenistölle oikein miellyttävää kevään odottelua ja menestystä alkaneelle vuodelle! 

 

Matti Vinha 

Puheenjohtaja   
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Sääntömääräinen syyskokous 25.10.2021 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 25.10.2021. Kokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Toimintasuunnitelman mukaan järjestämme 
perinteiset tilaisuudet ja toimintaan tuodaan uusia 
tapahtumia koronatilanteen sallimissa puitteissa.  

Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2022 jatkavat Erja 
Kettunen-Matilainen, Vappu Virkkunen, Päivi Simi-Kim, 
Olavi Vanninen, Lasse Juhola, Veijo Rahikainen, Juhani 
Lillberg ja Kaj Färm. Puheenjohtajana jatkaa Matti Vinha.  
     

Kokouksen puhujavieraana oli väitöskirjatutkija Suik Jung Turun yliopistosta. Mielenkiintoisessa 
esitelmässään hän kertoi pohjoisen pakolaisten integroitumisesta Etelä-Koreaan. Pakolaisia on noin 30 000, 
yllättävästi heistä 80 % on naisia. Integroitumisen ja työllistymisen toteutus on osoittautunut yllättävän 
vaikeaksi yhteisestä kielestä huolimatta.   

Tilaisuudessa käytti puheenvuoron myös Etelä-Korean suurlähettiläs Joonho 
Cheon. Puheessaan hän painotti mm. korealaiselokuvien ja -sarjojen 
maailmanlaajuista menestystä ja korealaisen nuorisokulttuurin 
maailmanvalloitusta.  

 

 

 

Suurlähettiläs Joonho Cheon     
kertomassa korealaiskulttuurin  
maailmanvalloituksesta 

 
 

 
Konsertti Ensemble Su,  
Aleksanterin teatteri 24.11.2021 
 
Tämä oli ryhmän ensimmäinen vierailu ulkomailla 
sitten koronarajoitusten maaliskuulta 2020. 
Vapautuneisuus ja innostuneisuus esiintyä näkyi ja 
kuului heidän esityksessään. Loppukumarruksissa 
tunteet tulivat pintaan sekä esiintyjillä että yleisöllä. 
Kiitos Ensemble Su!   



 
 

Joulun tunnelmat, Helsingin Suomalainen Klubi 11.12.2021 
    

   
Musiikkivieraat Marion Malik sopraano ja Tiina Korhonen piano Joulujuhlien osallistujia 
 
 
 
 

Kevätkokous 22. maaliskuuta 2022 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingin Suomalaisella klubilla tiistaina 22. maaliskuuta klo 18:00 
alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen ja toiminnantarkastajan lausunto.  

Meillä on silloin mielenkiintoinen kokousesitelmä. Yliopistolehtori Outi Luova Turun yliopiston Itä-Aasian 
tutkimus- ja koulutuskeskuksesta kertoo aiheesta ”Kiinan korealaiset”. Esitelmä keskittyy lähihistoriaan, 
mutta taustoittaa myös aikaa, jolloin kulttuurinsa voimavuosina korealaiskuningaskunnat hallitsivat laajoja 
alueita Mantsuriassa ja nykyisen Venäjänkin alueella.     

Lähetämme kevätkokouksesta vielä erillisen kutsun. Kokous alkaa klo 18:00 ja ennen sitä on tee- ja 
kahvitarjoilua, joten kannattaa tulla ajoissa. 

TERVETULOA! 

 

Muita tulevia tapahtumia 

Kevätretki – kevättapahtuma lauantaina 14.5.2022, ohjelma tarkentuu kevään mittaan 
Korea Golf 2022, Master Golf Espoo torstaina 2.6.2022, yhteislähtö klo 9:00 
Suurlähettiläs – kesälounas tiistaina 23.8.2022, vieraana suurlähettiläs Pekka Metso, alustava aikataulu  


