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Hyvät Korea-yhdistyksen jäsenet, 
 
 
Sitten viime jäsenkirjeen monia yhdistystämme läheisesti koskettavia asioita 
on tapahtunut. Huhtikuussa saimme suruviestin Korean Suomen 
suurlähettilään H.E.Moon Duk-hon äkillisestä kuolemasta. Hän oli ehtinyt 
hoitaa tehtäväänsä Suomessa vain muutaman kuukauden. Hän oli erittäin 
motivoitunut pestiinsä Suomessa ja muistamme hänet sekä 
lounastilaisuutemme puhujana ja silakkaillallisten iloisena seuramiehenä.  
Joukko yhdistyksemme edustajia kävi lähetystössä esittämässä 
osanottomme ja kirjoittamassa surunvalitteluadressin. 
 
Kesäkuussa Korean presidentti Moon Jae-in puolisonsa Mrs. Kim Jung-
sook:in kanssa teki virallisen valtiovierailun Suomeen. Presidenttiparia 
seurasi suuri viranomais- ja liikemiesvaltuuskunta sekä vielä suurempi joukko 
start-up yrittäjiä. Korealaisosapuoli oli hyvin tyytyväinen vierailun sisältöön ja 
järjestelyihin. On todella hienoa nähdä, miten maittemme väliset suhteet ovat 
hienosti kehittyneet eri elämän aloilla kuten maiden välisissä suhteissa, 
taloudellisessa yhteistyössä, kulttuuri- ja opiskelijavaihdossa sekä siinä, että 
puolin ja toisin haetaan erilaisia hyviä ratkaisumalleja hyvinkin erilaisiin, mm. 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Eräänä avauksena mainittakoon korealaisten 
suuri kiinnostus ja arvostus Suomen työelämäkysymysten, kuten tasa-arvon, 
vanhempainvapaiden ja lasten päivähoidon toteutuksissa.     
 
Perinteisistä yhdistyksemme tapahtumista kerromme lisää tässä 
jäsenkirjeessä.  Syyskokouksen yhteydessä meillä oli mielenkiintoinen 
esitelmä Pohjois-Korean sosioekonomisesta murroksesta. Pienimuotoinen 
yrittäjyys kukoistaa ja monille materia on tullut puolueohjelmaa 
tärkeämmäksi. On mielenkiintoista nähdä, mihin tämä Pohjois-Korean 
ilmeisen nopeasti muuttuva sisäinen rakenteellinen muutos johtaa.    
 



 
 
 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 on suunnitteilla ”Understanding Korea 
II”- tilaisuus, joka on jatkoa vuoden 2018 symposiolle. Tässä pyrimme 
tarkastelemaan Itä-Aasian ja siihen liittyen Korean niemimaan muuttuvaa 
tilannetta viimeaikaisten tapahtumien ja poliittisen historian kehityskulkujen 
kautta.     
 
Esitän parhaat kiitokset jäsenillemme aktiivisesta toiminnasta päättymässä 
olevan vuoden osalta ja toivotan jo nyt jäsenillemme oikein hyvää 
joulunaikaa.   Toivottavasti tapaamme ”Joulun tunnelmien” merkeissä 
lauantaina 7.12. Svenska klubbenilla.   TERVETULOA! 
 
 
 
 
Matti Vinha    
hallituksen puheenjohtaja 
  



 
 
 

Tapahtumia ja tunnelmia vuoden 2019 varrelta 
 
Kevätkausi käynnistyi retkellä Vallisaareen ja Suomenlinnaan.  
 

 
 
Asiastaan innostuneen oppaan johdolla tutustuimme Vallisaaren historiaan. Matkalla 
hienolla Nordic Swan -aluksella kohti Suomenlinnaa jostakin ilmestyi yllättäen maineikas 
viulusti Jaso Sasaki, joka viihdytti retkeläisiä. 
 
  



 
 
 

Korea golf 
 
Perinteikäs Korea golf pelattiin jo 38. kerran. Master Golfissa.  
 

 
 
Niilo Oksa ja Kaj Färm pelitunnelmissa. Vuoden 2019 kiertopalkinnon Olavi Vanninen 
(kilpailun kaikki kaikessa) luovutti Tapani Kivimäelle. 
 

 
Tunnelmia presidentinlinnassa 
 

 
 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolisoineen tarjosi juhlaillallisen Etelä-Koren 
presidentti Moon Jae-In ja hänen puolisonsa Kim Jung-sookin kunniaksi 
presidentinlinnassa. Kutsuvieraat yhdistyksemme puheenjohtaja Matti Vinha, Irja Vinha, 
Heikki Vauhkonen ja kauppayhdistyksen puheenjohtaja Anu Vauhkonen 
illallistunnelmissa.  
 



 
 
 
 

Suurlähettiläslounas Katajanokan kasinolla  
 

 
 
Anu Vauhkonen ja Matti Vinha isännöivät perinteisen suurlähettiläslounaan Katajanokan 
kasinolla elokuussa. Ennen tilaisuutta suurlähettiläs Eero Suomisella oli hetki aikaa 
rentoutua ravintolan terassilla. 
 

 
 
Salin täysi yleisö kuunteli suurlähettilään erittäin mielenkiintoista katsausta Koreoiden 
tilanteeseen. 
 



 
 
 

Syyskokous 21.10.2019 Tieteiden talolla 
 
Syyskokouksessa puhetta johti Martti Haani. Yhdistyksen hallitukseen saatiin nyt kaksi 
uutta jäsentä Päivi Simi-Kim ja Juhani Lillberg. Matti Vinha valittiin yksimielisesti 
puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Myös Olavi Vanninen ja Lasse Juhola 
valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Risto Elomaalla, Kaj Färmillä, Erja Kettunen-
Matikaisella, Veijo Rahikaisella ja Vappu Virkkusella kausi jatkuu vuoteen 2020. Toiminnan 
tarkastajaksi valittiin Martti Haani ja varalle Alpo Järvinen. Kokouksessa päätettiin nostaa 
varsinainen jäsenmaksu 40 euroon. Muut maksut pysyivät ennallaan; perheenjäsen10 
euroa, tukijäsen 150 euroa eikä liittymismaksua peritä.  
 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Tavoitteena on Koreatietämyksen 
lisääminen historialliskulttuuristen kehityssuuntien ymmärtäminen ja korealaisen 
nykykulttuurin ja elämänmenon tunnettavuuden lisääminen. Vuoden 2018 pidetylle 
seminaarille Understanding Korea pyritään järjestämään jatkoa järjestämällä 
samantyyppinen Understanding Korea II -seminaari. ’ 
 
Vuoden 2020 tavoitteena on syventää tunnettavuutta korealaisen nykymusiikin, elokuvan 
ja nykytaiteen alueella. Samoin tutustumme maailmanmainetta saavuttaneeseen 
korealaisen klassisen musiikin tarjontaan. Monia hankkeita kehitetään yhdessä Korean 
suurlähetystön kanssa. Yhdistys on omalta osaltaan tuomassa korealaista kirjallisuutta 
suuren yleisön tietoisuuteen.  
 
Yhdistys on saanut vuosittain pienehkön yleisavustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  
 
Yhdistyksemme varapuheenjohtaja tohtori Erja Kettunen-Matilainen oli järjestänyt 
kokouksen päätteeksi mielenkiintoiset esitelmät, joita pitivät suurlähettiläs Jang Keun-ho 
suurlähetystöstä ja yliopistolehtori Sabine Burkhardt Turun yliopistosta.  
 

 
Seuraavaksi Svenska Klubbenille 
 
Yhdistyksen seuraava tilaisuus on perinteinen Joulun tunnelmat, joka pidetään tänä 
vuonna lauantaina 7.12 klo 12 ravintola Svenska Klubbenilla. Siitä tarkemmin erillisessä 
kutsussa. Kaikki joukolla mukaan ja ottakaa ystävätkin seuraanne.  
 


