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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Suomen ja Korean välisessä kanssakäymisessä on dynamiikkaa ja energiaa.  Tämän voi 
havaita kuuntelemalla ihmisten kommentteja ja seuraamalla tätä kansakäymistä 
useammastakin näkökulmasta.  Perinteisestihän keskustelun keskiössä ovat olleet kauppa 
ja taloussuhteet.  Kuten Korean suurlähettiläs Dr. Chang Donghee kansallispäivän 
vastaanotollaan totesi Suomen ja Korean suhteet ovat kehittyneet varsin monitahoisiksi, 
tärkeiksi yhteistyöasioiksi ovat nousseet sellaiset alat kuten koulutus- ja yliopistoyhteistyö, 
tutkimus, opiskelijavaihto ja kulttuurien eri osa-alueet, kirjallisuus, elokuva, urheilu ja 
musiikki…..  
 
Musiikin osalta hyvänä esimerkkeinä olivat Seoulin sinfoniaorkesterin vierailu Turun 
musiikkijuhlissa elokuussa maailmankuulujen kapellimestari Myung-Whun Chung:in ja 
pianisti Sunwook Kim:in tähdittäminä ja nuoren korealaistenorin Beomjin Kim voitto 
kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun miesten sarjassa.   
            
Yhdistyksen syyskausi on alkanut muutenkin varsin vauhdikkaasti.  Perinteinen 
suurlähettiläslounaalla Matti Heimosen ajankohtaiskatsaus tarjosi hyvän tilaisuuden 
päivittää maiden suhteiden kehitystä.  Korean lähetystö järjesti elokuvatapahtuman 
Caisassa ja korealaiselokuva oli hyvin esillä myös Rakkautta ja Anarkiaa tapahtumassa 
Helsingissä.    
 
 
 
 



 
 
 
Seuraavaksi meillä on syyskokous 20. lokakuuta. Kokouksessa hyväksytään yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.  Kokouksessa valitaan myös hallituksen 
jäseniä erovuoroisten tilalle.  Toivottavasti saamme hallitustyöskentelyyn myös uusia 
kasvoja ja uutta energiaa täydentämään nykyisten toimihenkilöiden joukkoa.  Jos olet 
kiinnostunut hallituksen jäsenyydestä, otathan yhteyttä minuun tai muihin hallituksen 
jäseniin.   
 
Välittömästi syyskokouksen jälkeen kuulemme mielenkiintoisen esitelmän ”Economic and 
Social Challenges for Korea in the early 21st Century”.  Esitelmän pitäjäksi olemme 
saaneet Helsingin yliopistossa vierailevan professori Heike Hermanns:in.   
Edellä olevasta ja muusta syksyn ohjelmasta voit lukea laajemmin tästä tiedotteesta ja 
jäsenkirjeistä.  Meillehän on tulossa perinteiset Korea Housen illallinen marraskuussa ja 
joulujuhla joulukuussa.  Yhdessä osallistumalla saamme näistä tilaisuuksista onnistuneita 
ja ikimuistoisia. 
 
 
Tavataan taas! 
 
Matti Vinha 
Hallituksen puheenjohtaja 
 

        

 

 

 
 
    



 
 
 

Suomi – Korean Tasavalta Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 
maanantaina 20.10.2014 
 
Paikka:  Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3 A, 5. kerros, 00100 Helsinki 
 
Aika: Klo 18:00 alkaen  
 
Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus 

4. Päätetään jäsenmaksun, tukijäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus 

5. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma 

6. (Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, tässä kokouksessa ei valita 

puheenjohtajaa) 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11. Kokouksen päättäminen 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen 
on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
Kokousesitelmä,  esitelmä alkaa noin 18:30 
 
Professor Heike Hermanns 
 
Economic and Social Challenges for Korea in the early 21st Century 
 
Synopsis: 
Demographic changes, such as declining birth rate and increase in multi-racial families, 
the effects of education, work-force and welfare system, youth unemployment due to 
economic restructuring, the need for – and challenges to – such restructuring…. 
Kuten yllä olevastakin näkyy, olemme saaneet mielenkiintoisen puhujan ajankohtaisesta 
aiheesta.  Hän on Helsingin yliopistossa vierailevana tutkijana työskentelevä professori 
Heike Hermanns.  Professori Heike Heimanns työskentelee Gyeongsang National 
University:ssä Jinjussa, Etelä-Koreassa.  Tässä hänen oma esittäytymisensä: 
 
Currently on sabbatical as a visiting scholar to the University of Helsinki, I am working as 
Associate Professor  in the Department of Political Science at Gyeongsang National 



 
 
 
University in Jinju, Gyeongsang-namdo since 2009.  Prior to that I have worked at Inha 
University in Incheon, Korea, the Australian University in Canberra, Glasgow University, 
Scotland and Newcastle University, UK.  I have studied at Bonn University in Germany, 
Durham University (UK, for my MA) and New Castle University UK. (UK, PhD in Political 
Science).   
 
Tilaisuudessa on kahvi- ja voileipätarjoilu.  Ei-jäseniltä / ei-jäsenistä velotamme € 20,00 
maksun tarjoilusta (ja tilasta).  Maksun voi suorittaa tilillemme Suomi-Korean Tasavalta 
Yhdistys: FI36 1372 3000 0408 67. 
Ilmoittautumiset: jasenasiat@koreayhdistys.net . 
 
Tervetuloa 
Suomi-Korean Tasavalta Yhdistys ry 
Hallitus 
 

 
KOREA HOUSE KUTSUU 10.11. 
 
Tervetuloa taas joukolla perinteiseen jäsentapaamiseen Korea Houseen  maanantaina 10 
marraskuuta kl0 18.00.  
 
Tarjolla on  korealaisia herkkuja: alkuruokana sengsun tygim, friteerattua kalaa. mandu 
tygim, friteerattuja taikinanyyttejä. Pääruokana bulgogi , valmistus pöydässä 
jälkiruokana korealaista kakkuja kahvin tai keen kera. 
 
Hallitus tukee tilaisuutta tuntuvasti ja tilaisuuden hinta onkin vain 25 euroa jäsenille. 
Yhdistys  tarjoaa jäsenilleen ruokajuomana pullon korealaista olutta, snapsin ja lasin puna- 
tai valkoviiniä.  
 
Ilmoittautumiset maksamaalla 25 euroa yhdistyksen tilille  viimeistään 5.11. mennessä 
FI 36 1372 3000 0408 67 
ja kertomalla mielellään osallistumisesta 
jasenasiat@koreayhdistys.net  
tai 
0400 882625 
 
Tervetuloa 
  



 
 
 

Hieno konsertti kruunaa joulun tunnelmat 
 
Yhdistyksemme syyskausi päättyy jälleen perinteiseen Joulun tunnelmat-tapahtumaan, 
jota vietetään lounaan ja konsertin merkeissä Suomalaisella klubilla lauantaina 13.12. klo 
13.00. 
 
Tarjolla on klubin hieno joulupöytä kaikkine herkkuineen.  Ohjelmapuolesta vastaa 
Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön johtaja, pianisti Erkki Korhonen, joka on  luvannut 
meille vaikuttavan Sibelius-konsertin lisäksi myös kertoa miksi Sibeliuksen musiikki on 
suosittua Koreassa ja miksi korealaiset muusikot ja laulajat valtaavat nyt maailmaa. 
Konserttiin  on tulossa myös korealainen laulaja.  
 
Luvassa on entiseen tapaan myös arpajaiset hyvine voittoineen. 
 
Perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ohjelmallisen lounaan hinta on 
jäsenille 40 euroa, ei-jäsenille  60 euroa.  
 
Ilmoittautumiset 1.12 mennessä yhdistyksen sihteerille,  
veijo.rahikainen@gmail.com  
tai 
jasenasiat@koreayhdistys.net 
 
 

Dokdo-saaren kiistassa ei ratkaisua 
 
Etelä- Korean ja Japanin kiistaan Dokdo-saaren omistuksesta ei ole löytynyt ratkaisua. 
Korean  ulkoasianministeriö on tuottanut Dokdo-saaren tilanteesta videoklipin, jonka 
suurlähetystön pyynnöstä välitämme jäsenistöllemme. 
https://www.youtube.com/watch?v=mEF9FDh4nZc&feature=youtu.be 

 
KOREA-GOLF 2015 
Tournee 4.6.2015 
 
pelataan Master Golfin Master-kentällä klo 10.00 alkaen.  
Ilmoittautumiset  
olavi@vanninen.fi 
Seuran jäsenet ensisijaisia, varmista paikkasi golfissa liittymällä jäseneksi jollet vielä ole. 
Lisätietoja ensi vuoden puolella. 
 
Olavi Vanninen 
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Koreaan lokakuussa 2015 
 
Suomi Korean Tasavaltayhdistyksen hallitus suunnittelee viikon pituista matkaa  Koreaan 
ensi vuoden lokakuussa. Päivät täsmentyvät lähiaikoina. Ohjelma toteutetaan  
yhteistyössä korealaisten kanssa joten ohjelmasta on tulossa mielenkiintoinen ja 
monipuolinen . 
 
Matka toteutetaan jos kiinnostuneita on vähintään 14. Syksyn eri tilaisuuksissa pyrimme 
kartoittamaan kiinnostuneiden määrää. Matkan hinta selviää myös lähiviikkojen aikana.  
 
 

 
 


