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Hyvät Suomi – Korean Tasavaltayhdistyksen jäsenet,

Vuodenkierrossa elämme hienoa alkukesän aikaa. Toivottavasti kesän mukana korona väistyy
ja vihollisuudet Ukrainassa laantuvat, ja voisimme vihdoin palata ihan tavalliseen
elämänmenoon. Ukrainan sota on jakanut maailman kahtia niihin, jotka vastustavat Venäjän
sotatoimia ja niihin, jotka myötäilevät Venäjän toimia. Maantieteellisestä etäisyydestä ja
huomattavista taloudellisista menetyksistä huolimatta myös Korean tasavalta on asettunut
yhteisessä rintamassa tukemaan Venäjälle asetettuja sanktioita.

Korean presidentinvaalit maaliskuussa muodostuivat varsinaiseksi jännitysnäytelmäksi
kahden pääehdokkaan välillä. Voiton vei 0,7 prosentin marginaalilla Yoon Suk-yeol People
Power -puolueesta. Vastaehdokkaana oli Lee Jae-myung nykyisestä valtapuolue Democratic
Partystä. Uusi presidentti asetettiin virkaansa toukokuun 10. päivänä. Hänen politiikkansa on
ennakoitu olevan konservatiivisempaa edeltäjäänsä verrattuna.

Lauantaina 14. toukokuuta Korea-yhdistys tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua kahteen
Helsingin Töölössä sijaitsevaan yksityiseen taidekokoelmaan, Taidekoti Kirpilään sekä Lauri ja
Lasse Reitzin säätiön museoon. Tämän jälkeen nautimme yhteinen lounaan Ravintola Aitossa,
jossa tunnelma oli keväisen kepeä.

Torstaina 2. kesäkuuta pelasimme 41. Korea golfin, tällä kertaa huonon sään ja kentän
kevätkunnon vuoksi lyhennettynä ja erikoissäännöin. Suurlähettiläs H.E. Joonho Cheon
puolisoineen järjesti samana päivänä hienon palkintojenjakotilaisuuden Kuusisaaren
residenssissään. Sydämellinen kiitos pelaajien ja yhdistyksen puolesta!

Elokuun 23. päivä meillä on tilaisuus kuulla suurlähettiläs Pekka Männyn
raportti Koreasta perinteisen suurlähettiläs-kesälounaan merkeissä.
Kaikista näistä löytyy lisätietoa tästä jäsenkirjeestä tai erillisistä kesäajan
jäsentiedotteista.

Tämä on kevätkauden viimeinen jäsenkirje, joten on aika toivottaa
jäsenille ja Korean ystäville oikein hyvää ja rauhoittavaa kesäkautta. Kiitos
aktiivisuudesta, ja tulkaa jälleen joukolla mukaan syyskaudella.

Matti Vinha
Puheenjohtaja



Kevätkokous 23. maaliskuuta 2022 Helsingin Suomalaisella Klubilla

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuun lopulla. Puheenjohtaja esitteli vuoden
2021 toimintakertomuksen, ja rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta
2021, samoin kuultiin toiminnantarkastajan lausunto. Kokous hyväksyi vuoden 2021
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.

Kokousesitelmänä kuultiin yliopistonlehtori Outi Luovan (Turun yliopisto, Itä-Aasian
tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS) mielenkiintoinen esitelmä ”Kiinan korealaiset”, jossa hän
tarkasteli erityisesti korealaisten muuttoliikkeitä vuosien 1850–1950 saatossa. Tätä
taustoitettiin Korean kuningaskuntien historialla. Korea oli ollut laajimmillaan 600-luvulla,
jolloin Korean kolmen kuningaskunnan Goguryeo-dynastia ulottui pitkälle Mantsuriaan.
Myöhemmin Korean pohjoisraja vakiintui Yalu- ja Tumen-jokiin, joiden pohjoispuolella
hallitsivat lähinnä Kiina, mutta myös Japani. Muuttoliikettä pohjoiseen tapahtui useissa eri
vaiheissa. 1850-luvulla nälänhätä ajoi ihmisiä Yalu-joen yli ja sinne muodostui yli 100

korealaiskylää.
Korean menettäessä itsenäisyytensä
1910-luvulla muuttoliike kiihtyi, ja
myöhemmin Pohjois-Korean johtajan
Kim Il Sungin seuraajia siirtyi Kiinan
puolelle. Japanilaisten vallattua
Matsurian he pakkosiirsivät korealaisia
sinne maanviljelijöiksi. Viimeisimmät
muuttoliikkeet tapahtuivat Korean
sodan yhteydessä 1950-luvulla.
Nykyään Kiinassa on arviolta noin 2
miljoonaa korealaista, ja he ovat yksi
Kiinan 56 vähemmistöstä. Korealaisia
arvostetaan Kiinassa osaavina ja
luotettavina kansalaisina. Vuoden 1990
väestönlaskennan mukaan korealaisista
1 181 964 asui Jilinissä, 450 398
Heilongjiangissa, 230 378 Liaoningissa
ja 22 641 Sisä-Mongoliassa. Jilinin
maakuntaan kuuluvassa Yanbianin
korealaisten autonomisessa
prefektuurissa heitä oli 821 479, eli
43 % prefektuurin koko väestöstä.
Joitakin korealaisia asuu myös
kauempana lännessä Xinjiangin
alueella.



Korkea-arvoinen korealainen kunniamerkki puheenjohtaja Matti Vinhalle

Teksti: Erja Kettunen-Matilainen. Kuvat: Embassy of the Republic of Korea in Finland.

Maaliskuussa yhdistyksemme puheenjohtaja vastaanotti harvinaisen ja arvostetun korealaisen
kunniamerkin, Heungin mitalin, tunnustuksena hänen työstään Korean ja Suomen suhteiden
edistämisessä ja vaalimisessa. Kunniamerkin myönsi Korean edellinen presidentti Moon Jae-in
ja sen luovutti suurlähettiläs Cheon Joonho juhlallisessa tilaisuudessa Korean suurlähetystössä.

Suurlähettiläs Cheon
korosti puheessaan
Matti Vinhan ansioita
Suomen ja Korean
ystävyyssuhteiden
rakentajana niin
yritystoiminnan,
ulkomaankaupan
kuin Suomi – Korean
tasavaltayhdistyksen
aktiviteettien
vahvistamisen ja
laajentamisen kautta.

Matti Vinha oli
ensimmäisiä
suomalaisia
pioneereja Koreassa
aloittaessaan
kaupallisen
yhteistyön jo 1970-
luvulla, ja Suomeen
palattuaan hän on
jatkanut tätä oman
yritystoimintansa
kautta ja toimien
aktiivisesti maiden
välisessä
ulkomaankaupassa.
Matti on toiminut
Suomi – Korean
tasavaltayhdistyksen
puheenjohtajana
vuodesta 2014.



Museovierailut ja kevätlounas 14.5.2022

Teksti ja kuvat: Matti Vinha, Erja Kettunen-Matilainen, Laura Vinha

Lauantaina 14. toukokuuta Korea-yhdistys
tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua
kahteen Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevaan
yksityiseen taidekokoelmaan, Taidekoti
Kirpilään sekä Lauri ja Lasse Reitzin säätiön
museoon. Suuri joukko yhdistyksen jäseniä
osallistui näille museovierailuille aurinkoisena
toukokuun päivänä. Vierailujen jälkeen
nautimme yhteisen lounaan Ravintola Aitossa,
jossa tunnelma oli keväisen kepeä.

Taidekoti Kirpilä Pohjoisella Hesperiankadulla
on yksityiskodissa sijaitseva taidemuseo, joka
esittelee taiteenkeräilijä, lääketieteen
lisensiaatti Juhani Kirpilän (1931–1988)
taidekokoelmaa ja kotia töölöläisen funkistalon
ylimmässä kerroksessa.

Taidekoti Kirpilän ruokasali.

Lauri ja Lasse Reitzin
säätiön museo on Helsingin

merkittävimpiin
rakennuttajiin kuuluneen

Lauri Reitzin (1893–1959)
keräämän huomattavan taide-

ja antiikkiesinekokoelman
esittelevä kotimuseo.

Kokoelma kattaa
maalaustaidetta, arvoposliinia,
antiikkihopeaa, -huonekaluja, -

kelloja ja -aseita, kirjoja sekä
musiikki-instrumentteja.

Helene Schjerfbeckin (1862–
1946) teoksia Reitzin museossa.



Mittaamattoman arvokas pöytäkello, 1640, Augsburg, Reitzin museossa.

Korea-golf 2022

Teksti: Olavi Vanninen. Kuvat: Veijo Rahikainen.

Pelattiin sitä tänäkin vuonna yhdistyksen golf-tournee, The Korea-golf 2022, kesäkuun toinen
päivä. Pelisää oli mitä vaikein. Pari päivää ennen torstain kilpailua aurinko paistoi ja lämpötila
lähenteli 20 C astetta. Säätiedotus lupaili kuitenkin sadetta ja lämpötilan kylmenevän. Juuri
näin kävi, satoi ja ilma kylmeni. Varsinkin yöllä oli satanut runsaasti ja kenttä oli sen mukainen.
Ennen kilpailun alkua tehtiin Masterin toimitusjohtajan kanssa sopimus, että kilpailu käydään
9 väylän kilpailuna. Pelattiin siis Master-kentällä väylät 1 – 8 ja väylä 18, niin tultiin sopivasti
klubille.
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin tavanomaiseen tapaan Korean suurlähettilään Cheon
Joonhon virka-asunnolla Helsingin Kuusisaaressa. Palkintojenjaon ja iloisen seurustelu- ja
juomahetken jälkeen seurasi mitä maittavin korealainen illallinen. Hienompaa päätöstä
kilpailulle emme olisi osanneet odottaa. Sydämellinen kiitos suurlähettiläsparille ja lähetystön
henkilöstölle tästä kevätkesäisen hienosta tilaisuudesta.



Kilpailumuotona oli pistebogi.
Tulokset pistebogi- kilpailusta, joka pelattiin 9 väylän kilpailuna:

1. Iiro Vanninen 23 pistettä
2. Joonho Cheon 19 pistettä
3. Martti Haani 18 pistettä
4. Veli Sundbäck 17 pistettä
5. Niilo Oksa 15 pistettä
6. Jukka Tapiovaara 14 pistettä
7. Timo Honkanen 14 pistettä
8. Vesa Weismann 13 pistettä

Molemmat erikoiskilpailut,
lähemmäs lippua ja pisin draivi,
voitti Jukka Tapiovaara. Paras
Lady oli Riitta Hedberg ja paras
pariskunta Leena ja Vesa
Weissmann.

Onnea voittajille ja kaikille
tapahtumaan osallistuneille!

Vuoden 2022 kilpailu on
pelattu, eikä protesteja enää
hyväksytä. Kokoonnumme taas
Korea-golfin merkeissä ensi
vuonna, yhteislähdön
merkeissä.

Mukavaa golf-kesää kaikille,
Olavi Vanninen

Loistavasti pelannut
suurlähettiläs Joonho Cheon
lyömässä avausta.



Kilpailun voittanut Iiro Vanninen vastaanottamassa palkintoa suurlähettiläs Joonho Cheonilta
ja kilpailun johtaja Olavi Vanniselta. Onnittelut voittajalle ja kiitokset järjestäjille!

Palkintojenjakotilaisuuden osallistujia korealaisherkkuja noutamassa.



Tulevia tapahtumia ja muita uutisia

Kesälounas Suomen Etelä-Korean suurlähettilään seurassa tiistaina 23.8.2022
Kahden koronakesän jälkeen meillä on taas mahdollista tavata kesälounaan merkeissä. Suomen
Korean suurlähettiläs Pekka Mänty on lupautunut vieraaksemme. Kuulemme viimeiset
päivitykset Korean presidentinvaaleista ja mahdollisista uusista poliittisista aloitteista, Suomi-
Korea -yhteistyöstä ja mahdollisesti laajemmin Korean niemimaan tilanteesta. Ukrainan sodan
pitkät varjot ja maailmanpolitiikan nykykehitys heijastuvat myös Koreaan.

Tilaisuus on Helsingin Suomalaisella Klubilla tiistaina 23.8. klo 12:00 alkaen. Nautimme
lounaan klubin kuuluisasta noutopöydästä. Tervetuliaisjuoman kanssa lounaan hinta on
50,00€.
Laittakaa päivämäärä jo muistiin. Tiedotamme vielä lähemmin tilaisuudesta sitten elokuussa.
Hienoa, että pääsemme jälleen tapaamaan toisiamme!

Korea Golf 2023 pelataan Masterin Forest-kentällä torstaina 8.6.2023
Golffarit, laittakaa tämäkin päivämäärä jo nyt kalenteriin!

XII Kansainvälisen Jean Sibelius-viulukilpailun 2022 voittaja Etelä-Koreasta
Tämänvuotisen kilpailun välierissä soitti useita korealaisviulisteja ja finaaliin ylsi peräti kaksi
korealaista. Yhdistyksen kevätlounaalla 14.5. Ravintola Aitossa meillä oli tilaisuus kuulla
Suomen kansallisoopperan aiemman pääjohtajan Erkki Korhosen ajatuksia korealaisviulistien
suuresta menestyksestä 12. kansainvälisessä Jean Sibelius -viulukilpailussa. Erkki Korhosen
mukaan menestyksen salaisuutena on ollut peräänantamaton harjoittelu. Tämä tuotti jälleen
tulosta, ja kilpailun tuomaristo puheenjohtaja Sakari Oramon johdolla julisti 29.5. kilpailun
voittajaksi eteläkorealaisen Inmo Yangin.

Lämpimät onnittelut kansainvälisen Jean Sibelius-viulukilpailun 2022 voittajalle Etelä-Korean
Imno Yangille!

Vielä muistutus jäsenmaksuista vuodelle 2022
Jos et vielä ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua, teethän sen mahdollisimman pian!
Varsinainen jäsen 30,00€, samassa taloudessa asuvat perhejäsenet 10,00€ ja tukijäsenet
150,00€.

Maksu tilille Suomi – Korean Tasavalta Yhdistys FI36 1372 3000 0408 67.
Viestiosioon jäsenen ja perhejäsenten nimet.

*  *  *  HYVÄÄ KESÄÄ!  *  *  *


