
	  
	  
	  

JÄSENTIEDOTE 1/2015 
 
 
 
 
Hyvät yhdistyksen jäsenet ja kaikki Korean ystävät, 
	  
 
 
 
Hyvät yhdistyksen jäsenet ja kaikki Korean ystävät, 
Vuosi 2014 saatiin onnistuneesti pulkkaan myös yhdistyksen toiminnassa.  Viime vuosi oli 
oikein mielenkiintoinen ja meillä oli monipuolisia tapahtumia kuten kirjallisuutta, musiikkia, 
golfia ja vielä paljon muuta.  Jäsenmäärämmekin kasvoi niin, että 
kokonaisjäsenmäärämme vuoden lopussa oli 140. 
 
Vuosi päättyi miellyttäviin joulujuhliin, jossa Erkki Korhonen piano ja korealaissopraano Mi 
Hwa Park Jakobsson tarjoilivat Sibeliusta, korealaissävellyksiä ja joulun tunnelmia.  
Suomalaisen Klubin joulupöytä oli perinteisen herkullinen ja Korean lähetystö muisti meitä 
runsailla arpajaispalkinnoilla.  Parhaat kiitokset vielä kaikille tapahtumaa tukeneille ja 
erityisesti Vappu Virkkuselle hienoista järjestelyistä. 
 
Ja nyt katse tähän vuoteen!  Kevätkokous yhdistettynä periteiseen kevätpäivän tasauksen 
silakkaillalliseen pidetään tällä kertaa ravintola Sea Horsessa 16.3.2015.  Kevätkokous 
alkaa klo 17:00 ja siitä tilaisuus jatkuu silakoiden ja vapaamman seurustelun merkeissä.  
Kevätkokouksessa käydään läpi mm. viime vuoden toimintakertomus, siitä voi viritä 
uusiakin ajatuksia tulevaisuuteen. Tervetuloa kaikki jäsenet kokoukseen ja tuokaa 
ystävännekin silakoille! 
 
Nyt on myös hyvä aika liittyä yhdistyksen jäseneksi, koko vuosi on vielä edessämme.  Jos 
tunnette tai tiedätte Koreasta kiinnostuneita, antakaa heille vinkkiä toiminnastamme.  
Jäsenhakemuksen voi sujuvasti täyttää kotisivuiltamme www.koreayhdistys.net .  Myös 
yhdistyksen hallitukseen kaipaisimme täydennystä, jos asia kiinnostaa, annan mielelläni 
evästystä.  
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
Tulevista ohjelmista löytyy tietoa lisää tässäkin tiedotteessa.  Suurimpina hankkeinamme 
tälle vuodelle nousevat korealaisen kirjallisuuden jatko-ohjelma, perinteinen Korea Golf 
2015 ja suunniteltu jäsenmatka Koreaan.  Korean matkan ajankohdaksi on vahvistumassa 
pe 23.10. – su1.11.2015 välinen aika, jolloin Korea on syksyisessä väriloistossaan ja 
ilmasto mukavan viileä.  Ohjelmajärjestelyissä saamme tukea sekä Korean Helsingin 
lähetystöstä että Suomen lähetystöstä Seoulissa.  Tavoitteena on, että tutustumme 
korealaiseen elämänmenoon tavalla, johon emme yksityishenkilöinä tai turistimatkalaisina 
koskaan yltäisi.  Kerromme lisää järjestelyistä myös kevätkokouksessa. 
 
Kiitos kaikille jäsenillemme ja tukijoillemme vuodesta 2014, ja oikein hyvää alkanutta 
vuotta!    
 
Matti Vinha 
Puheenjohtaja  
	  
	  	  	  	  	  
	  
KOREAN MATKA- kiinnostuneet  ystävällisesti kertokaa 
 
Korean matka on tarkoitus toteuttaa 23.10-1.11. välisenä aikana. 
 
Matkan aikana perehdytään seikkaperäisesti Korean talouteen, poliittiseen tilanteeseen, 
kulttuurielämään, mediaan . Luvassa on mielenkiintoisia esitelmiä.  Vierailemme 
merkittävissä yrityksissä ja kierrämme maata tutustumassa merkittäviin kohteisiin mm 
vuoden 2018 talviolympilaiskylään. 
 
Suunniteltu  matka voidaan toteuttaa jos matkalla lähtijöitä on vähintään 14.  Ryhmän 
enimmäiskooksi on kaavailtu 24-25 osallistujaa. Mitä aiemmin pääsemme liikkeelle sen 
edullisemmaksi  matka tulee. Alustavien yhteydenottojen perusteella hinta asettuisi 2500- 
2900 euron väliin. 
 
Tämän johdosta yhdistyksen hallitus toivoo että aivan varmasti matkalle aikovat 
ilmoittaisivat kiinnostuksestaan yhdistyksen sihteerille Veijo Rahikaiselle helmikuun aikana 
veijo.rahikainen@gmail.com 
Hyvä olisi myös tietää onko joukossamme vielä hiukan epävarmoja mutta kiinnostuneita.  
 
Korean matka on esillä yhdistyksen kevätkokouksessa 16.3 , mutta  hallitus toivoo että 
kiinnostuneet mahdollisimman nopeasti ilmoittautuisivat Veijolle. 
 
 
 
 



	  
	  
	  
Hallitus vuonna 2015 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin hallitukseen jäsenet. Ainoastaan Arimo Varis ei 
työkiireiltään enää ehdi osallistua hallituksen toimintaan mutta hän ystävällisesti on 
luvannut jatkaa kotisivujen kehittämisessä ja it-asioiden tukihenkilönä. 
 
Puheenjohtajana jatkaa Matti Vinha . Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajiksi valittiin Johanna Valta ja Vappu Virkkunen , sihteeriksi Veijo 
Rahikainen, taloudesta ja golf-kisan toteutuksesta vastaa Olavi Vanninen, 
kirjallisuusprojektista Lothar Mallan ja tapahtumista Risto Elomaa. 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään, 30 euroa jäsen, 10 euroa perheenjäsen, 150 
euroa kannattajajäsen. Maksu 28.2.2015 mennessä yhdistyksen tilille  
FI 36 1372 3000 0408 67 
 
 
Kevätkokous ja silakat 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 16.3. klo 17.00 ravintola Sea Horsessa 
osoite, Kapteeninkatu 11.  
Kokouksen jälkeen nautimme entiseen tapaan silakat, nyt Salven sijaan Sea Horsessa 
mutta ovat varmaan yhtä maukkaat.   
 
Korea golf 34. kerran 
 
Korea Golf 2015 , perinteinen turnee , pelataan torstaina 4.6.2015 klo 9.30 alkaen Master 
Golfin Master kentällä. Nyt golfataan jo 34 kerran.  
 
Palkintojenjako ja illallinen ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja maaliskuun lopulla. Varaa 
päivä jo nyt  
 
 
Suurlähettiläslounas elokuussa 
 
Perinteinen suurlähettiläslounas järjestetään torstaina 20 elokuuta klo 12.00. 
Suurlähettiläs Matti Heimonen on ystävällisesti lupautunut pitämään meille esitelmän 
Koreoiden tilanteesta.  
Paikka ja lounaan hinta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 



	  
	  
	  
Korealainen	  kirjallisuus	  
	  
Korealaisen	  kirjallisuuden	  tunnetuksi	  tekeminen	  Suomessa	  käynnistyi	  viime	  vuonna.	  	  Tällöin	  
suosittu	  korealaiskirjailija	  Ms.	  Shin	  Kyung-‐Sook	  vieraili	  Suomessa	  ja	  esitteli	  kirjansa,	  
englanniksi	  ”Please	  look	  after	  mother”.	  	  Kirjaa	  on	  myyty	  Koreassa	  yli	  kaksi	  miljoonaa	  ja	  
maailmanlaajuisesti	  yli	  20	  miljoonaa	  kappaletta.	  
Hänen	  vierailunsa	  aikana	  myös	  varmistui,	  että	  kirja	  suomennetaan	  ja	  kirja	  sai	  työnimekseen	  
”Pidä	  huolta	  äidistä”.	  	  Kirjan	  suomentaa	  koreasta	  suomeksi	  Taru	  Salminen	  ja	  se	  julkaistaan	  
kustannusyhtiö	  Inton	  toimesta.	  	  	  	  	  
	  
Nyt	  asia	  on	  edennyt	  niin	  pitkälle,	  että	  kirja	  julkaistaan	  ennen	  äitienpäivää.	  	  Kirjailija	  Shin	  
Kyung-‐Sook	  lupasi	  jo	  Suomen	  vierailunsa	  aikana,	  että	  hän	  tulee	  tänne	  uudelleen	  kun	  kirja	  
julkaistaan.	  	  Hänen	  vierailunsa	  on	  suunniteltu	  ajoittuvaksi	  kesäkuun	  alkupuolelle.	  	  Tällöin	  
kirja	  julkistamiseen	  liittyen	  ja	  sen	  tunnetuksi	  tekemiseksi	  järjestetään	  suurempi	  
yleisötilaisuus.	  	  Ilmoittelemme	  jäsenille	  tapahtumien	  ajankohdat	  niiden	  tarkennettua.	  
	  
Yhdistyksen	  tavoitteena	  on	  jatkaa	  kirjallisuusteemaa	  edelleen.	  	  Mahdollisesti	  nostamme	  esiin	  
muita	  korealaiskirjoja,	  jotka	  olisivat	  suomalaislukijoille	  kiinnostavia.	  	  Samoin	  selvittelemme	  
lastenkirjatarjontaa	  ja	  muita	  kirjallisuuteen	  liittyviä	  hankkeita.	  	  Mikäli	  jäsenistöllä	  on	  
ajatuksia	  kirjallisuuden	  edistämiseksi,	  olisivat	  ne	  meillekin	  kullan	  arvoisia.	  
	  
Kirjallisuus	  on	  hyvä	  tapa	  tutustua	  toiseen	  kulttuuriin,	  henkilökuviin,	  historiaan	  ja	  vieraaseen	  
elinpiiriin.	  	  Siksikin	  olemme	  innolla	  mukana	  näissä	  hankkeissa.	  	  	  	  	  
	  
	  
YHDISTYKSEN	  HISTORIA	  TALTEEN	  
	  
Olen	  kohta	  kaksi	  vuotta	  kerännyt	  aineistoa	  yhdistyksestämme.	  	  
Jos	  jollakulla	  on	  aineistoa,	  joka	  olisi	  	  tarpeen	  saada	  arkistoitua	  niin	  kaikki	  sellainen	  on	  minulle	  
tarpeen.	  Aineisto	  voi	  olla	  kirjeenvaihtoa,	  kokouspöytäkirjoja,	  jäsentiedotteita,	  ilmoitua	  eri	  
tapahtumista,	  tilinpäätöksiä,	  budjetteja	  ems.	  Valokuvat	  ovat	  erittäin	  tervetulleita.	  Tällöin	  
tarvitsen	  tiedon	  mistä	  tilaisuudesta	  kuva	  on	  ja	  keitä	  henkilöitä	  kuvassa	  esiintyy.	  	  
	  
Tarvittaessa	  voi	  hakea	  materiaalin	  kotoanne.	  
	  
Olavi	  Vanninen	  
	  
olavi@vanninen.fi	  
puh	  040	  901	  00	  00	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
VÄLÄHDYKSIÄ	  JOULUN	  TUNNELMISTA	  
	  

	  
Puheenjohtaja	  Matti	  Vinha	  toivotti	  runsaslukuisen	  yleisön	  tervetulleeksi.	  
	  

	  
	  
Erkki	  Korhonen	  (	  vas)	  ja	  Janne	  Virkkunen	  luovuttivat	  suurlähettiläs	  Chang	  Dong-‐heelle	  
Sibelius-‐kirjan.	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
Upeaääninen	  Mi	  Hwa	  on	  asunut	  Hämeenlinnasa	  jo	  vuosia	  ja	  toimii	  laulunopettajana.	  
	  

	  
	  
Soiton	  ohella	  saimme	  Erkki	  Korhoselta	  myös	  mielenkiintoisen	  esityksen	  Sibeliuksen	  
tuotannosta.	  



	  
	  
	  
	  	  

	  
Mi	  Hwa	  ja	  Erkki	  	  esittivät	  myös	  korealaisia	  kappaleita.	  
	  
	  
	  
	  	  


