
	
	
	

JÄSENTIEDOTE 1/2016 
 
Hyvät Korea-yhdistyksen jäsenet ja Korean ystävät, 
	
Kiitos kaikille päättyneestä vuodesta 2015!  
 
 Vuoden kohokohdaksi muodostui ”Pidä huolta äidistä” kirjan suomennoksen ilmestyminen 
huhtikuussa ja kirjailija Shin Kyong-sookin kirjan julkistamiseen liittyvä vierailu Suomeen.  
Yhdistyksen jäsenillä oli myös mahdollisuus tutustua maailmanmainetta saaneeseen 
kirjailijaan vierailun aikana.  Teimme hänen kanssaan bussimatkan Porvooseen ja 
lounastimme yhdessä Magnus Nyholmin venevajassa Porvoon saaristossa. 
Meillä oli monia mielenkiintoisia tilaisuuksia ja vuosi huipentui upeaan joululounaaseen.  
Saimme viime vuoden tapaan vieraaksemme pianistin ja tarinankertojan Erkki Korhosen 
sekä sopraano Park Mi-hwan.  Heidän huikeat esityksensä saivat kylmät väreet 
kulkemaan selkäpiissä.      
 
Korean tasavallan lähetystö tuki jälleen toimintaamme monin tavoin.  Lähetystö kutsui 
jäseniämme useisiin tilaisuuksiin musiikin, korealaisen ruuan ja elokuvien merkeissä.  
Perinteisen Korea-golfin palkintojen jako tapahtui jälleen suurlähettilään residenssissä 
hyvien tarjoilujen ryydittämänä. Tästä parhaat kiitokset sekä suurlähettiläs Chang Dong-
heelle että muulle lähetystön väelle! 
 
Lokakuun syyskokouksessa minut valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, kiitos luottamuksesta!  Otan tämän mieluisan tehtävän 
nöyränä vastaan.  On hienoa palvella perinnerikasta ja tukevasti ajassa liikkuvaa 
yhdistystä.  Saimme myös uusia jäseniä hallitukseen, jotka omalla kokemuksellaan ja 
osaamisellaan tuovat uutta särmää toimintaamme. 
 
Odotamme innolla mitä vuosi 2016 tuo mukanaan.  
Yhdistyksessä etenemme toimintasuunnitelmamme 
mukaan.  Hienoja tapahtumia on jälleen putkessa.  Myös 
uusia asioita ilmaantunee vuoden aikana.  Uusia 
hankekehitelmiä, joissa yhdistyksemme voi olla 
merkittävästi mukana, on kehitteillä monella eri suunnilla.  
Lähestyvät vuoden 2018 talviolympialaiset Koreassa 
tarjoavat mielenkiintoisen alustan erilaisten hankkeiden ja 
ideoiden toteutuksille. 
 
Toivotan sekä hallituksen että omasta puolestani jäsenille 
hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta!  Samalla haluaisin 
muistuttaa, että osallistumalla aktiivisesti yhdistyksen 
toimintaan ja tapahtumiin saat moninkertaisen vastineen 
jäsenmaksulle.   



	
	
	
Tulkaa rohkeasti mukaan ja tuokaa myös ystävänne ja tuttavanne uusiin seikkaluihin! 
 
 Matti Vinha, puheenjohtaja 
 
Syyskausi käynnistyi suurlähettiläslounaalla 
 
Yhdistyksen syyskauden käynnisti perinteinen suurlähettiläslounas 23.8. suomalaisella 
klubilla. Suurlähettiläs Matti Heimosen erittäin kiinnostavaa esitelmää oli saapunut 
kuulemaan yli 40 yhdistyksen ja kauppayhdistyksen jäsentä. 
 
 
Syyskokous 5.10 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 5.10 Tieteiden talolla. Kokouksessa oli läsnä 21 
yhdistyksen jäsentä.  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksun 
pitämisestä ennallaan, 30 euroa jäsen, 10 euroa perheenjäsen. Tukijäsenmaksu pidetään 
samoin entisellään 150 euroa. Liittymismaksua ei peritä. 
 
Syyskokous valitsi yksimielisesti Matti Vinhan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi 
toiselle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Olavi Vanninen ja Liisa 
Kiianlinna valittiin uudelleen kaksivuotiskaudelle, Johanna Valta oli ilmoittanut ettei hän ole 
enää käytettävissä . Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Arimo Varis ja Julia Bärlund. 
 
Hallituksessa jatkavat Risto Elomaa, Veijo Rahikainen, Lothar Mallon ja Vappu Virkkunen. 
 
Unto Turunen ehdotti toimintasuunnitelmaan täydennettäväksi siten että yhdistys vuonna 
2016 järjestäisi tilaisuuden jossa merkittävä Korean asiantuntija kertoo Korean poliittisesta 
ja taloudellisesta tilanteesta. Pyyntö luvattiin toteuttaa. 
 
Sen sijaan yhdistys ei käynnistä uudelleen Korean matkan suunnittelua. 
 
Kokouksen jälkeen iltaa jatkettiin korealaisen ruuan merkeissä Korea Housessa. Tupa oli 
jälleen täysi yhdistyksen jäsenistä. 
 
 
Korealaisen ruuan äärellä lähetystössä 
 
Korean suurlähetystö oli kutsunut kaikkia yhdistyksen jäsenet nauttimaan korealaisen 
keittiön herkkuja suurlähetystöön joulukuun toisena päivänä.   Näin herkullinen kutsu sai 
jäsenistön liikkeelle ja suurlähetystön tilaisuuteen osallistui kuutisenkymmentä yhdistyksen 
jäsentä. 

 



	
	
	
Joulun tunnelmat 12.12.klo12. 
 
Ennätysmäärä  yhdistyksen jäseniä ja heidän ystäviään kokoontui perinteiseen joulun 
tunnelma tapahtumaan, jota on jo muutaman vuoden ajan vietetty joululounaan merkeissä 
suomalaisella klubilla. Tilaisuuteen osallistui myös Korean suurlähettiläs Chang Dong-hee  
ja lähetystöneuvos Nam Ki Wook. 
 
Yli 40 paikalle saapunutta sai glögien jälkeen nauttia hienosta konsertista . Korealainen, jo 
parikymmentä vuonna Suomessa asunut sopraano Mihwa Park  ja pianisti Erkki Korhonen 
ihastuttivat yleisöä suomalaisilla joululauluilla, korealaisilla musiikilla ja lopuksi muutamalla 
Sibeliuksen kauniilla pianokappaleella. 
 

 
 
Upean konsertin tarjosivat MihWa Park ja Erkki Korhonen. Musiikkiosuuen jälkeen 
nautimme klubin perinteisestä joulupöydästä, herkkuja hakemassa Erkki Korhonen, 
suurlähettiläs Chang Dong-hee ja Risto Elomaa. 
 
Tulevia tapahtumia 
 
Kaikista kevään tilaisuuksista tiedotetaan jäsenistöä vielä erikseeen. Yhdistyksen kotisivut 
löytyvät ; koreayhdistys.net. 
 
Vuosikokous ja silakat 14.3.2016 
 
Yhdistyksen vuosi käynnistyy vuosikokouksella joka pidetään 14.3. klo 18.00 ravintola Sea 
Horsessa.  
 
Kokouksen jälkeen nautimme perinteisen silakkapäivällisen samassa ravintolassa. 
Kokouksesta ja illallisen hinnasta kerrotaan erillisessä tiedotteessa helmikuun aikana. 
 



	
	
	
Kevätretki Ainolaan ja Villa Kokkoseen 
 
Yhdistyksen kevätretki järjestetään 14.5  ja se suuntautuu Tuusulanjärven maisemiin, Jean 
ja Aino Sibeliuksen kotiin Ainolaan ja Villa Kokkoseen.  Villa Kokkonen on säveltäjä. 
akateemikko Joonas Kokkosen Järvenpäähän vuonna 1969 rakennuttama taiteilijakoti. 
Sen on suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto. 
 
Retkestä lisää maaliskuussa. 
 
 
Korea Golf 9.6.  
 
Korea Golf 2016 pelataan Master-Golfin kentällä 9.6.2016 Perinteinen golf-turnee  
pelataan nyt 35 kerran ja  lähdöt ovat 9.30-11.30 välisenä aikana.  
 
Lisäinfoa maaliskuun lopuilla, varaa päivä jo nyt. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä 
ilmoittautunutta. Ylimerkinnässä ratkaisee yhdistyksen jäsenyys ja seuraavaksi 
maksuajankohta. Käy lukemassa yhdistyksen kotisivulta, koreayhdistys.net. miten liitytään 
jäseneksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


