
 
 
 

JÄSENTIEDOTE 2/2018 
  

Puheenjohtajan tervehdys 
 

Hyvät Korea-yhdistyksen jäsenet, 
 
Meillä oli oikein mukava kevätkausi 2018. Kevätkokous ajoittui jälleen 
kevätpäivän tasauksen tienoille, mikä antoi aihetta juhlia myös lähestyvää 
kevättä, kesän lisääntyvää valoa unohtamatta.  Kevätkokouksessa 
suurlähettiläs H.E. Soo-gwon Kim käytti mielenkiintoisen puheenvuoron 
Korean tilanteesta. 
 
Perinteinen kevätretkemme suuntautui Fiskarsin ruukkimuseoon.  Retki 
otettiin jäsenistössä hyvin vastaan, meitä oli noin kolmekymmentä 
osallistujaa.  Alkutervehdysten jälkeen tutustuimme ruukkialueen historiaan ja 
taiteilijapajoihin. Ilma oli sopivan lämmin ja suojaisassa jokilaaksossa oli 
suorastaan Shangri-la-mainen tunnelma. 
 
Toukokuun puolivälissä Korean suurlähetystö kutsui meidät tunnelmalliseen 
konserttiin, esiintyjänä Busanin juniorikuoro.  Kuoro esitti laajan ohjelmiston 
Edvard Griegistä korealaiseen kansanmusiikkiin unohtamatta meille niin 
tärkeää Finlandia-hymniä. 
 
Kevätkausi huipentui sopivasti Korea Golf 2018 golftapahtumaan ja 
palkintojenjakotilaisuuteen.  
 
Tapaamme syksyllä mm. suurlähettiläslounaan ja Korean historia - 
symposiumin merkeissä.   
 
Kesällä yhdistyskin lomailee.  Toivotan kaikille oikein hyvää ja antoisaa 
kesäaikaa. 
 
Matti Vinha 
Puheenjohtaja 
 
 



 
 
 

Korea-golf 2018 
 
Tämän vuoden Korea-golf tournee pelattiin Master-golfin Forest-kentällä, ilman vesisateita 
ja ilma oli tällä kertaa kohtuullisen lämmintä. Mikäs sitä oli viedä perinteinen ja haluttu 
turnaus läpi. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa ja viheriöt leikattu aamulla sopivaan 
mittaan. 

Kilpailu pelattiin yhteislähtönä, mikä sai monelta osanottajalta positiivista palautetta. 
Toisena muutoksena oli se, että 65 vuotta täyttäneet miehet saivat pelata teeltä 47 
(entinen punainen), muiden miesten pelatessa teeltä 55 (entinen keltainen). Tämä helpotti 
monen vanhemman miehen peliä. Muutoksena oli myös se, että kilpailussa ei pelattu 
lainkaan lyöntipeli-kilpailua (scrats). Näin meille myönnetty 5 tunnin peliaika riitti juuri. 
Kentällä käynnistyi toinen iso kilpailu yhteislähtönä klo 14, joten väylien piti olla vapaita 
heidän peliänsä varten. 

Turneen voittajaksi saatiin nyt jo toisen kerran Marja Koski, tuloksella 38 pistettä. Marja 
voitti myös vuonna 2016. Toiseksi tuli Korean suurlähettiläs Kim Soo-Gwon pistemäärällä 
35. Marja Koski sai vuodeksi haltuunsa Erkki O. Aurasen lahjoittaman kunniapalkinnon. 
Kari Mäkinen on lahjoittanut maljan uudelleen kiertoon nimellä Golfkuningattaren 
maljakko, voitettuaan sen kolme kertaa. 

Tuloskortin jätti 48 pelaajaa, kahden viimehetken peruutuksen jälkeen. Pelaajista oli naisia 
14 ja loput 34 miehiä. Tänä vuonna oli mukana kaikkiaan jo viisi korealaista pelaajaa.

 

Suurlähettiläsparin vierellä kisan voittanut Marja Koski ja kisan kaikki kaikessa Olavi Vanninen. 



 
 
 
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin tavanomaiseen tapaan Korean suurlähettilään Kim Soo-
Gwonin virka-asunnolla Helsingin Kuusisaaressa. Palkintojenjaon ja iloisen seurustelu- ja 
juomahetken jälkeen, seurasi mitä maittavin korealainen illallinen. Hienompaa päätöstä 
tourneelle emme olisi osanneet odottaa. Kiitoksemme suurlähetystölle. 

Tulokset piste-bogey- kilpailusta: 

 

1. Koski Marja 39 p. 
2. Kim Soo-Gwon 35 p. 
3. Vanninen Iiro 34 p. 
4. Harden Reijo 34 p. 
5.  Kivimäki Tapani 34 p. 
6.  Mattila Timo 34 p. 
7.  Palmu Pekka 33 p. 

 

Erikoiskilpailut: 
 

Paras lady: Marja Koski 
Paras pariskunta: Marja ja Heikki Koski 
Lähimmäksi lippua: Martti Haani 1,39 metriä 

Pisin draivi: Timo Honkanen, yli 200 metriä 

 

Vuoden 2018 kilpailu on pelattu, eikä protesteja enää hyväksytä. Kokoonnumme taas 
Korea-golfin merkeissä ensi vuonna, alustavasti torstaina 6.6.2019 klo 9:00 Yhteislähdön 
merkeissä. 
 

Mukavaa golf-kesää kaikille, 
 

Olavi Vanninen 

 
Syyskausi alkaa suurlähettiläslounaalla 
 
Tervetuloa perinteiselle suurlähettiläslounaalle torstaina 23.8. kello 13 
Suomalaiselle klubille. 
 
Lounasvieraamme on Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen, joten 
luvassa on varmasti mielenkiintoinen katsaus Koreoiden tilanteeseen. 
 
Lounaan hinta kesäisen alkudrinkin kanssa on jäsenille 40 euroa, ei-jäsenille 50 euroa. 
Maksu yhdistyksen tilille: 
FI3613723000040867 
 



 
 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 20.8. mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 
lounasmaksu. 
 

Muista myös 
 
9. lokakuuta järjestetään Understanding Korea – past, present and future –seminaari. 
 
Syyskokous on 22.10. Tieteiden talolla. Lisätietoa tilaisuuksista elokuussa. 


