
	
	
	

JÄSENTIEDOTE 1/2018 
 
	
 
Hyvät yhdistyksen jäsenet, 
	
Vuoden alussa on tapana koota yhteen menneen vuoden kohokohdat.  Ja 
yhdistyksessämmehän niitä riitti.  Oli kevätretki Porvooseen ja Porvoon saaristoon, 
Korea Golf palkintojenjakoineen, suurlähettiläslounas ja viimeisimpänä joulun 
tunnelmat hienoine esiintyjineen.  Korean suurlähetystön Suomi 100-vuoden 
kunniaksi järjestämä Finland – Korea Friendship Concert Tapiolasalissa oli 
ainutkertainen ja hieno. Korean kansallispäivän kunniaksi suurlähetystö kutsui 
Savoy-teatteriin seuraamaan upeaa tanssiesitystä. Tästä ja koko vuodesta lämpimät 
kiitokset Korean Helsingin suurlähetystölle.   
 
Korean niemimaa oli otsikoissa koko vuoden Pohjois-Korean uhittelun ja 
niemimaan kiristyneen tilanteen vuoksi.  Tämä on kovin valitettavaa siitäkin syystä, 
että molemmilla puolin rajaa ihmisillä on yhteinen vuosituhansien taakse ulottuva 
historia ja perinteet, yhteinen kieli ja molemmille Arirang on yhtä paljon tunteita 
herättävä kuin Finlandia-hymni meille suomalaisille.  Molemmilla puolin rajaa äidit ja 
isät rakastavat suunnattomasti lapsiaan.    
 
Yhdistyksen tavoitteena on ensi vuonna järjestää tilaisuuksia yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa Korean historiallisesta ja poliittisesta kehityksestä 
hallitsijadynastioista nykypäivään.  Tätä kautta voimme peilata nykyistä tilannetta 
historialliseen kehitykseen ja paremmin hahmottaa nykyistä tilannetta.   Tilaisuudet 
ovat osana vuoden 2018 toimintasuunnitelmaamme ja ne toteutuessaan tulevat 
eittämättä olemaan ensi vuoden merkittävin ponnistus.  Muuten ensi vuosi jatkuu 
perinteisillä tapahtumilla ja teemoilla.    
 
Parhaat kiitokset kaikille jäsenillemme ja tukijoillemme aktiivisuudesta ja tuesta 
toimintaamme kohtaan.  Samoin yhdistyksen hallituksen jäsenille suuret kiitokset 
arvokkaasta työstänne.  
 
Hyvää alkanutta vuotta 2018!  
 
Matti Vinha 
Puheenjohtaja 
    
 
 
 



	
	
	
Vuosimaksu ennallaan 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan, 30 euroa 
jäsen, 10 euroa perheenjäsen. Ystävällisesti maksakaa jäsenmaksunne 31.1.2018 
mennessä yhdistyksen tilille FI36 1372 3000 0408 67. 
 
Tulevia tapahtumia 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 19.3. klo 17.30 ravintola Sea 
Horsessa, Kapteeninkatu 11. Kokouksen jälkeen on esitelmä (puhuja vielä auki) ja 
silakkaillallinen. 
 
Kevätretkestä 5.5.2018 lähetämme tarkempaa tietoa lähiaikoina.  
Korea Golf pelataan entiseen tapaan Master Golfissa ja päivämäärä on torstai 7.6..  
Elokuun lopulla on suurlähettiläslounas. Päivämäärä tarkentuu kevään aikana.  
 
Takana tapahtumarikas vuosi 
 
Tämän vuoden tapahtumista ja päivämääristä tulee tarkempaa tietoa helmikuun 
aikana mutta sitä ennen katsaus viime vuoteen. 
 
Yhdistyksen syyskausi käynnistyi perinteiseen tapaan suurlähettiläslounaalla 
elokuun lopulla, tällä kertaa Katajanokan kasinolla. Suurlähettiläs Eero Suomisen 
erittäin mielenkiintoista katsausta oli saapunut kuulemaan yli 40 yhdistyksen ja 
kauppayhdistyksen jäsentä. Puheen lisäksi saimme nauttia Kasinon erinomaisen 
lounaan. 
 
Uusia jäseniä ja uusi nimiä 
hallitukseen 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Tieteiden talolla 30.10. Iloksemme yhdistykseen 
on liittynyt useita uusia jäseniä.  Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään, 30 euroa 
henkilöjäsen, perheenjäsen 10 euroa ja kannatusjäsenmaksu 150 euroa.  
 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin uudelleen 
Matti Vinha.  Hallitukseen saimme myös uusia jäseniä, Shania Shinin  ja Lasse 
Juholan. Erovuoroisista uudelleen valittiin uudelleen Olavi Vanninen ja Aino 
Bärlund.  Suuren työn yhdistyksen kotisivujen tekijänä, it - neuvonantajana ja 
tiedotteiden lähettäjänä toiminut Arimo Varis pyysi eroa yhdistyksen hallituksesta 
omien työkiireidensä johdosta. Tähän hallituksen oli valitettavasti suostuttava.  
Liisa Kiianlinna ei myöskään enää jatkanut hallituksessa. 
 



	
	
	
Kokouksen päätteeksi kuulimme yhdistyksemme hallituksen jäsenen tri Erja 
Matilainen-Kettusen kiinnostavan esitelmän Yritysten näkemyksistä EU - Korea 
vapaakauppasopimuksesta. 
 
Kokoukseen ja sen jälkeiseen illanviettoon osallistui niin monta yhdistyksen jäsentä 
että saimme koko Korea Housen omaan käyttöömme illan ajaksi. Korealaisen ruuan 
äärellä virisikin illan mittaan vilkas keskustelu.  
 
 
Hienoja kulttuurielämyksiä 
 
Korean suurlähettiläs Kim Soo Gwon kutsui yhdistyksen jäsenet kahteen hienoon 
kulttuuritapahtumaan. Suomi sata juhlavuoden kunniaksi suurlähetystö kutsui 
Tapiolan kulttuuritalolle vastaanotolle ja konserttiin. Saimme nauttia upeista 
ooppera-aarioista joita esittivät Sunyong Seo, sopraano ja Won Whi Choi, tenori. 
Heitä säestiJongdo An piano. Hän säesti myös nuorta, lahjakasta sellistiä Angela 
Jeanyoung Parkia. 
 
Korean kansallispäivän kunniaksi suurlähettiläs järjesti Savoy teatteriin 
vastaanoton jonka päätteeksi saimme tutustua korealaisen tanssin salaisuuksiin. 
Molemmat tilaisuudet olivat erittäin suosittuja. 
 
Suurlähettiläs Kim Soo Gwon on suuri jatsin ystävä ja hänen ehdotuksestaan 
kokoonnuttiin joukolla, 19 henkilöä, jazz-iltaan Storyvilleen. Tapahtuma kiinnosti 
siksi monia että tuskinpa tilaisuus jäi ainutkertaiseksi. 
 
Joulun tunnelmissa ennätysmäärä 
osallistujia   
 
 
Kuten viime vuosina on ollut tapana niin tänäkin vuonna yhdistys järjesti Joulun 
tunnelman-tapahtuman lounaan ja konsertin merkeissä Suomalaisella klubilla. 
Ennätysmäärä, 40 yhdistyksen jäseniä ja heidän vieraitaan osallistui tilaisuuteen. 
Saimme kuulla erittäin korkeatasoisen konsertin jonka meille esittivät upeaääninen 
sopraano Angelika Klas säestäjään maanmainio kertoja ja muusikko Seppo Hovi. 
 
 
Oiva Rajasammal poissa 
 
Yhdistyksen vuoteen mahtui myös surusanoma. Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen, 
entinen puheenjohtaja ja kunniajäsenen kuoli kesäkuun 27 päivänä 82 vuoden 
ikäisenä.  
  



	
	
	
Oiva Rajasammal oli Porin poikia. Ylioppilaaksi päästyään hän opiskeli Helsingin 
yliopistossa humanististen tieteiden kandidaatiksi. Oiva siirtyi nuorena Aeron ja 
sittemmin Finnairin palvelukseen ja Finnair pysyi hänen työnantajanaan eläkeikään 
asti. Hän eteni urallaan ja toimi pitkään Finnairin liikennesuunnittelusta ja 
liikennepolitiikasta vastaavana johtajana. 
 
Kansainväliset suhteet ja yhteydet olivat työnkin kautta lähellä Oivan sydäntä ja 
niinpä lukuisat kaukomaiden kauppayhdistykset ja ystävyysyhdistykset ja niissä 
toimiminen muodostivat tärkeän osan hänen vapaa-ajan aktiviteettejaan. Niin myös 
Suomi-Korean tasavalta yhdistys, jonka hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 
hän toimi 1990-luvulla. 
 
 Tärkeä oli myös hänen panoksensa Travellers´ Club Finlandin synnyssä. Hän oli 
yksi kolmesta perustamisasiakirjan allekirjoittajasta ja toimi yhdistyksen 
ensimmäisenä puheenjohtajana vuodet 1994 - 1998 sekä vielä myöhemmin 
klubimestarina 2002 - 2004. Hesperian Rotaryklubin jäsen hän oli vuodesta 1983. 
 
 Lentoyhteys Helsingistä Seouliin ei toteutunut Oiva Rajasammaleen työuran 
aikana, mutta eläkeläisenä hän saattoi nähdä tämänkin unelmansa toteutuvan.  
  
 Matti Romo ja Lauri Kaijansinkko 
 
 
 


