
Jäsentiedote 1–2023
Arvoisa Suomi – Korean Tasavalta Yhdistyksen jäsen,
Vuosi 2022 on osoittautunut monessa suhteessa varsin erikoiseksi ja monessa suhteessa haas-
teelliseksi. Yhdistyksen syyskauden toiminta oli kuitenkin varsin tavanomainen. Meillä oli
kolme mielenkiintoista jäsentilaisuutta, samoin Korean suurlähetystö järjesti mm. kansallispäi-
vän vastaanoton kahden vuoden tauon jälkeen.
Syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Erja Kettunen-Matilaisen. Erjalla on
monivuotinen kokemus Aasia tutkimuksesta ja opetuksesta ja hän on julkaissut mm. yhdessä
UPIn Elina Sinkkosen kanssa artikkelin Korean ja Suomen välisistä suhteista EU-maiden Korea-
suhteita käsittelevään kansainväliseen raporttiin (julk. KF-VUB Korea Chair, Brussels). Saamme
hänestä kokeneen ja asiansa osaavan puheenjohtajan. Kiitos Erja ja onneksi olkoon! Kaikkea
hyvää alkavalle puheenjohtajakaudellesi.
Syyskokouksessa myös kaksi pitkäaikaista hallituksen jäsentä ilmoittivat jättävänsä paikkansa
hallituksessa. Risto Elomaa on toiminut hallituksessa 20 vuotta. Laajan alueellisen tietämyksen
ja yhteistyöverkostojensa kautta hän on näiden vuosien ajan toiminut aktiivisesti ja rakenta-
vasti yhdistyksemme hyväksi. Vappu Virkkunen jättää hallitustyöskentelyn 10 vuoden jälkeen.
Vappu on tehnyt arvokasta työtä yhdistyksen ohjelmajärjestelyiden ja tiedottamisen piirissä.
Sydämellinen kiitos Risto ja Vappu arvokkaasta työstänne yhdistyksessä!
Alkuvuodesta meidät saavutti suru-uutinen yhdistyksen perustajan ja kunniapuheenjohtajan
Lauri Kaijansinkon poismenosta 92-vuotiaana Helsingissä. Tässä jäsentiedotteessa julkaista-
van muistokirjoituksen myötä yhdistyksemme haluaa kunnioittaa Laurin merkittävää työtä
verkostojen luojana ja useiden ulkomaiden ystävyysyhdistysten perustajana.
Nyt kun itse jään pois yhdeksän vuoden jälkeen puheenjohtajan tehtävistä en voi olla muuta
kuin kiitollinen näistä vuosista. Kiitos jäsenille luottamuksesta.  Olen asunut muutaman vuoden
Koreassa ja ollut kanssakäymisissä korealaisten kanssa vuosikymmeniä. Siitäkin syystä on ollut
ilo ja kunnia toimia yhdistyksessämme ja edelleen seurata maidemme kansalaisten välillä ta-
pahtuvaa, jatkuvasti laajenevaa vuorovaikutusta. Kaikkien hienojen jäsentapahtumien ohella
pidän oman puheenjohtajakauteni kohokohtina korealaisen kirjallisuuden esiinmarssia Suo-
meen, järjestämäämme laajaa ”Understanding Korea” -symposiota syksyllä 2018 sekä Korean
presidentin Moon Jae-inin vierailua Suomeen kesällä 2019. Yhdistyksenä
olemme omalta osaltamme olleet luomassa ja vahvistamassa Suomen ja
Etelä-Korean kansalaisten välistä eri alojen yhteistoimintaa.
Kiitos jäsenille päättyneestä vuodesta ja oikein hyvää ja menestyksekästä
vuotta 2023.

Matti Vinha
Puheenjohtaja 2014 – 2022



Uuden puheenjohtajan tervehdys

Arvoisa Korean-ystävä,

Hyvää alkanutta vuotta 2023 ja menestyksekästä uutta Jäniksen vuotta.
Tiikerin vuosi vaihtui 21.1.2023 Jäniksen vuoteen, jota Suomessakin vietettiin mm. Helsingissä
järjestettävin jäänveistonäytöksin, lohikäärmetanssein ja kulkuein. Todennäköisesti moni Ko-
rean ystäväkin osallistui uutta vuotta juhlistaviin tapahtumiin.
On suuri kunnia aloittaa Suomi – Korean Tasavalta Yhdistyksen puheenjohtajana. Lämmin kii-
tos syyskokoukselle luottamuksesta. Minulla on ollut ilo olla jo useampi vuosi yhdistyksen hal-
lituksessa ja varapuheenjohtajana ja siten osallistua sekä seurata aitiopaikalta Matti Vinhan to-
della ansiokkaasti vetämää toimintaa. Parhaat kiitokset Matille yhdeksän vuoden merkittävästä
työstäsi hallituksen puheenjohtajana!
Kuluvana vuonna Suomi ja Korean tasavalta viettävät diplomaattisuhteiden 50-vuotisjuhlaa.
Juhlavuoteen liittyviä tapahtumia tullaan järjestämään sekä osana yhdistyksen omaa toimintaa
että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteilla on mm. Suomessa
tehtävää Korea-tutkimusta esittelevä seminaari tulevana syksynä. Tämän li-
säksi järjestetään useita perinteisiä jäsentilaisuuksia läpi vuoden.
Tapaamisiin pian!
Erja Kettunen-Matilainen
Puheenjohtaja

SYKSYN 2022 TAPAHTUMIA

Suurlähettiläslounas 23.8.2022

Perinteiselle kesä-/suurlähettiläslounaalle saimme kahden koronavuoden jälkeen vieraak-
semme Suomen Korean suurlähettiläs Pekka Metson. Hänen ajankohtaiskatsauksensa käsitteli
mm. Korean presidentinvaihdoksen mukanaan tuomia uusia painotuksia ja taloudellisen yh-
teistyön uusia avauksia.

Korean suurlähettiläs Joonho Cheon antoi omalta puoleltaan kiinnostavan ajankohtaiskatsauk-
sen kertoen mm. kahdenvälisestä yhteistyöstä, Korean asemasta jännittyneessä kansainväli-
sessä tilanteessa ja Korean laajenevasta merkityksestä kansainvälisessä puolustusyhteistyöstä.
Jaana Valjakka puolestaan kertoi k-popin nykytilasta ja sen maailmavalloituksesta. Tilaisuus
järjestettiin yhdessä Suomalais-korealaisen kauppayhdistyksen kanssa. Paikalla oli nelisen-
kymmentä osallistujaa.



Syyskokous 10.11.2022

Syyskokous pidettiin Helsingin Suomalaisella Klubilla. Tavanomaisesti syyskokouksen asialis-
talla ovat seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä puheenjoh-
tajan, hallituksen erovuoroisten jäsenten ja toiminnantarkastajan valinta seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle.

Toimintasuunnitelma 2023 noudattaa tavanomaista linjaa, kuitenkin niin, että se on Suomen ja
Korean diplomaattisuhteiden juhlavuosi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta diplomaatti-
suhteiden käynnistämisestä maiden välillä. Yhdistys osallistuu korkeatasoisen seminaarin jär-
jestelyihin yhteistyössä Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa.

Matti Vinha oli jo aikaisemmin ilmaissut halunsa jättää 9 vuoden rupeaman jälkeen puheenjoh-
tajan tehtävät. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Erja Kettunen-Matilainen seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6 jäsentä. Hallituskausi 2022-
2023 on kesken Olavi Vannisella, Päivi Simi-Kimillä, Juhani Lillbergillä ja Lasse Juholalla. Toi-
mikaudella 2023–2024 hallituksessa erovuoroisista Veijo Rahikainen valittiin uudelleen ja uu-
tena jäsenenä valittiin edellinen puheenjohtaja Matti Vinha. Toiminnantarkastajaksi valittiin
Martti Haani.

Syyskokouksen puhujavieraaksi saimme tutkija Mary Hyunhee
Songin Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskes-
kuksesta. Aiheena oli korealainen ruokakulttuuri otsikolla
”Jeonju, UNESCO Creative City of Gastronomy in Korea”. Kuu-
limme mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja hyödyllisiä asioita siitä,
miten korealainen ruokakulttuuri vastaa UNESCOn kestävän
kehityksen tavoitteisiin.



Lauri Kaijansinkko in Memoriam

Lauri Kaijansinkko syntyi Suojärvellä luovutetussa Karjalassa 23. päi-
vänä lokakuuta 1930. Hän kuoli Helsingissä 7. päivänä tammikuuta
2023 92-vuotiaana. Evakkona hän päätyi aikanaan Hämeenlinnaan.
Ehkä lapsuuden sota-ajan kokemukset vaikuttivat siihen, että isänmaal-
lisuus oli koko hänen elämänsä ajan vahvasti mielessä.

Ensimmäisen kerran Lauri pääsi osoittamaan organisointikykyjään, kun
hänet parikymppisenä valittiin Hämeenlinnan Kansallisten Nuorten toi-
minnanjohtajaksi. Suurella vaivalla hän keräsi kolmen oppikoulun lu-
kiolaisten osoitteet ja lähetti suuren määrän kutsukirjeitä: ”Tiedän, että

olet meikäläisiä. Tule mukaan Kansallisiin Nuoriin. Teeilta joka tiistai. Ohjelmassa teetä ja poliitti-
nen tilannekatsaus. Lopuksi tunti tanssia.” Kerrotaan, että Helsingissäkin ihmeteltiin Hämeenlin-
nan nuorison äkillistä poliittista heräämistä, kun jäsenmäärä lyhyessä ajassa moninkertaistui.

Sitten Laurin ura jatkui toimittajana Tampereella ja Kuopiossa kunnes hän päätyi Helsinkiin Ko-
koomuksen puoluetoimistoon. Loppujen lopuksi hän löysi leipäpuukseen konttorikonekorjaamon,
jonka omistajana ja johtajana hän toimi eläkkeelle jäämiseen asti. Tässä vaiheessa hän perusti suu-
ren määrän yhdistyksiä, erityisesti lukuisia ulkomaiden ystävyysyhdistyksiä. Kaksi näistä ovat ehkä
merkittävimpiä: Travellers’ Club of Finland ja Suomi-Korean tasavaltayhdistys. Molemmat yhdis-
tykset voivat hyvin ja jatkavat elinvoimaisina. Kaijansinkko on ensin mainitun kunniajäsen ja jäl-
kimmäisen kunniapuheenjohtaja. Kolmas hänen perustamansa aktiivinen yhdistys on Gentlemens’
Golf Club, jossa hän myöskin on kunniapuheenjohtaja, ja joka sekin jatkaa edelleen. Yhdistyksiä on
lukuisia muitakin.

Ulkomaiden ystävyysyhdistysten myötä Kaijansinkko loi hyvät suhteet moniin suurlähetystöihin ja
suurlähettiläisiin ja nautti näiden arvostusta ja luottamusta. Vuonna 2001 Korean tasavallan presi-
dentti myönsi Lauri Kaijansinkolle korkean tunnustuksen (kunniamerkin) hänen merkittävistä an-
sioistaan Suomen ja Korean välisten ystävällisten suhteiden kehittämisessä. Lauri piti suuressa ar-
vossa puolustusvoimia ja kunnioitti sen korkeita edustajia, joihin hän loi hyviä suhteita. Kaijansin-
kon erityisominaisuuksia oli hänen poikkeuksellinen kykynsä lähestyä ja ystävystyä eri ihmisten
kanssa. Niinpä hänen ystävä- ja tuttavapiirinsä kasvoi tavattoman suureksi. Toinen piirre oli hänen
organisaatiokykynsä, josta hänen ystäväpiirinsäkin sai nauttia. Hän järjesti esimerkiksi golfkilpai-
luja väsymättömällä energialla. Näissä aktiviteeteissa hän halusi aina jäädä taustalle, eikä hakenut
niistä henkilökohtaista kunniaa.

Viimeiset pari vuotta Lauri vietti palvelutalossa. Vaikka kuulo ja liikuntakyky heikkenivät, hän seu-
rasi loppuun asti vireästi politiikkaa ja urheilua television ja päivälehden avulla. Hoitopaikkaansa
hän aina kehui ja kertoi saaneensa henkilökunnasta paljon ystäviä.

Matti Romo
Professori
Kirjoittaja on Lauri Kaijansinkon nuoruudenystävä sekä
Suomi-Korean tasavalta -yhdistyksen perustajajäsen, entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen



Korean suurlähettiläs H.E Joonho Cheonin ja rouva Yeonjae Shinin läksiäiset jouluisissa
tunnelmissa

Korean suurlähettiläs Joonho Cheonin toimikausi
Suomessa päättyi 23. joulukuuta. Hänen toimikau-
tensa sijoittui korona-aikaan, joka monessa suh-
teessa muutti suurlähetystönkin toimintatapoja ja
rajoitti perinteisten kulttuuritapahtumien järjestä-
mistä.

Yhdistyksemme järjesti suurlähettiläs ja rouva
Cheonin kunniaksi läksiäiset 30.11.2022 jouluisissa
tunnelmissa. Tilaisuus oli oikein lämminhenkinen.

Osallistujien lisäksi tunnelmaa nostivat energiset
muusikot Elisa Järvelä (viulu) ja Anu Kosonen
(piano) laajalla ohjelmistollaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vinha esitti kiitok-
sensa suurlähettiläsparille heidän toiminnastaan
Suomessa ja tuestaan yhdistykselle.

Suurlähettiläs Cheon kiitti yhdistystä ja sen jäseniä.
Erityisesti hän arvosti yhdistystä kanavana suoma-
laiseen yhteiskuntaan.



Tuleva puheenjohtaja Erja Kettunen-Matilainen
ojensi suurlähettiläälle muistoksi luonto- ja ta-
rinakirjat Suomesta. Erja kiitti myös väistyvää
puheenjohtaja Mattia kukkatervehdyksin.

Tulevia tapahtumia

Maaliskuun lopulla yhdistyksen kevätkokous yhdistettynä kevätpäivän tasauksen illalliseen ja
kokousesitelmään. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitamme jäsenkirjeessä.

Toukokuussa retki suomalaiseen kulttuurikohteeseen.
Korea Golf 2023 pelataan Master Golfissa kesäkuun alkupuolella.

Tapahtumista ilmoitellaan myös Facebook-sivullamme: Suomi-Korean Tasavalta yhdistys

Jäsenmaksut 2023

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Varsinainen jäsen € 30,00, perhejäsen, sa-
massa osoitteessa asuva perheenjäsen € 10,00 ja tukijäsen € 150,00. Maksu yhdistyksen tilille
FI36 1372 3000 0408 67 merkinnällä Jäsenmaksu ja maksajan nimi. Lähetämme jäsenille myös
erillisen laskun lähiaikoina.


