
 
Arvoisat Suomi – Korean Tasavaltayhdistyksen jäsenet 

 

Kun maaliskuun 16. päivä kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseen Sea Horsessa, 

ainoastaan kourallinen jäseniä oli paikalla. Edellisviikolla koronatilanteen vakavuus oli 

tiedostettu ja juuri tuona maaliskuun iltana kerrottiin hallituksen uusista toimista pandemian 

hillitsemiseksi.  Kokous kuitenkin pidettiin ja saimme tämän muodollisesti tärkeän asian 

hoidettua. Korean suurlähettiläs Joonho Cheon oli lupautunut tilaisuuteen puhujaksi. Ennen 

kokouksen alkua soitin hänelle ja kerroin, että meitä on vain muutamia paikalla ja sovimme, 

ettei hänkään tulisi esitelmäosuuteensa.  Näin alkoi painajainen, nyt joulua odotellessa 

tartuntatilanne on edelleen hyvin vakava, mutta uusien rokotteiden myötä toivoakin on 

nähtävissä. 

 

Valitettavasti yhdistys joutui perumaan osan tapahtumista. Kesäkuussa kutenkin pelattiin 

perinteinen Korea Golf 2020 Master-kentällä Espoossa. Osallistujia oli maksimimäärä ja sääkin 

suosi tilaisuutta. Toinenkin perinteinen tilaisuus, suurlähettiläs / kesälounas toteutettiin 

elokuussa Suomalaisella Klubilla.  Suurlähettiläs Eero Suominen kertoi mielenkiintoiseen 

tapaansa viimeisimmät kuulumiset Suomen ja Etelä-Korean välisistä hyvin kehittyvistä suhteista 

ja laajemmin Korean niemimaan tilanteesta. Tämä oli myös Eero Suomisen jäähyväisesitelmä 

Suomen Korean suurlähettiläänä. Hänen toimikautensa Koreassa päättyi elokuun lopussa.   

Yhdistyksen puolesta haluan esittää Eero Suomiselle parhaat kiitokset menneistä vuosista, 

hienoista esitelmistä ja valtavan suuresta työstä Suomi-Korea suhteiden kehittäjänä. Samalla 

toivotan kaikkea hyvää uusiin elämäntilanteisiin.        

 

Lokakuussa pidimme sääntömääräisen syyskokouksen. Kokous hyväksyi vuoden 2021 

toimintasuunnitelman ja talousarvion, samoin se valitse erovuoroiset hallituksen jäsenet 

uudelleen. Toiminnassa pyritään palaamaan koronaa edeltävään tilanteeseen mahdollisimman 

pian. Rajoittuneiden toimintamahdollisuuksien vuoksi syyskokous päätti alentaa vuoden 2021 

varsinaisen jäsenen jäsenmaksun 20,00 euroon. Perhejäsenmaksu ja tukijäsenmaksu säilyivät 

ennallaan 10,00 ja 150,00 eurossa.         

 

Vuoden 2021 aikana pyritään toteuttamaan tälle vuodelle suunniteltu symposio ”Understanding 

Korea II”. Siinä pyritään pureutumaan mm. siihen miksi Korea, Itä-Aasian kolmanneksi suurin 

talousmahti ja yksi johtavista maailmankaupan toimijoista näyttää olevan aliedustettuna sekä 

yleisessä tietoisuudessa että eurooppalaisessa keskustelussa. Hallituksemme 

varapuheenjohtaja Erja Kettunen-Matilainen on ollut aloitteellinen tapahtuman suunnittelussa, ja 

hän on alustavasti ollut yhteydessä kansainvälisesti arvostettuihin esitelmöijiin. KTT Erja 

Kettunen-Matilainen ollut tekemässä syksyllä ilmestynyttä laajaa raporttia EU-maiden ja Etelä-

Korean suhteista. Korea Foundation on rahoittanut projektia ja se on toteutettu Vrije Universiteit 

Brussel yliopiston koordinoimana. 

 

Täällä on alkuperäinen tiedote englanniksi: 

Mapping Out EU-South Korea Relations: Key Member States’ Perspectives (Volume II) | Korea 

Chair (korea-chair.eu) 

ja täällä itse raportti: Korea-Chair-report-November-2020.pdf (korea-chair.eu) 

sekä Executive summary: Korea-Chair-Executive-Summary-Nov-2020.pdf (korea-chair.eu) 

 

 

https://www.korea-chair.eu/mapping-out-eu-south-korea-relations-key-member-states-perspectives-volume-ii/
https://www.korea-chair.eu/mapping-out-eu-south-korea-relations-key-member-states-perspectives-volume-ii/
https://www.korea-chair.eu/wp-content/uploads/2020/11/Korea-Chair-report-November-2020.pdf
https://www.korea-chair.eu/wp-content/uploads/2020/11/Korea-Chair-Executive-Summary-Nov-2020.pdf


Kiitän kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta. Kiitos, että olette nykytilanteesta huolimatta olleet 

tukemassa toimintaamme.  Oikein hyvää joulun aikaa sekä turvallista ja menestyksekästä 

vuotta 2021.    

 

Matti Vinha  

Puheenjohtaja 

 

 


