
  MV 7.3.2018              1-3 

Suomi-Korean Tasavalta Yhdistys ry       

Toimintakertomus 2017 

 

Toimintavuonna Suomi-Korean Tasavalat Yhdistys täytti 36 vuotta.  Yhdistys on toteuttanut aktiivisesti 

yhdistyksen säännöissä määriteltyjä toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita.  Tavoitteena on ollut ylläpitää 

Suomen ja Korean tasavallan ja näiden kansalaisten välisiä hyviä ja ystävällisiä suhteita edistämällä 

molemminpuolista ystävyystoimintaa, kulttuurivaihtoa ja kulttuuri- ja talouselämän sekä maiden valtio- ja 

yhteiskuntajärjestyksen tuntemusta. 

 

Vuoden 2017 toiminnasta ja tapahtumista yleensä 

 

Toimintavuosi 2017 oli vilkas ja monipuolinen.  Toimintaamme tuki merkittävästi Korean tasavallan 

suurlähetystö Helsingissä.  Korean suurlähettiläänä Helsingissä on toiminut H.E. Kim Soo-gwon.  Hän aloitti 

pestinsä Suomessa toukokuussa 2016.   

 

Lokakuussa Korean suurlähetystö Helsingissä järjesti 11. lokakuuta Finland – Korea friendship konsertin 

Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa.  Tilaisuudessa esiintyi 4 huippusolistia Koreasta.  Ohjelma oli 

hieno.  Tilaisuus oli avoin yhdistyksen jäsenille.  Samoin jo perinteinen korealaisen elokuvan viikko oli 

lokakuussa.  Erityiset kiitokset suurlähettiläälle sekä lähetystön henkilöstölle hyvästä yhteistyöstä.   

 

Uusia suomennoksia korealaiskirjoista ilmestyi vuonna 2017 joko suoraan koreasta tai kolmansien kielten 

kautta käännettyinä.  Meille tutulta Kyung-sook Shiniltä ilmestyi jälleen Taru Salmisen suomentamana kirja 

”Jään luoksesi”.  Mm Helsingin Sanomissa korealainen kirjallisuus oli hyvin esillä vuonna 2017. Lokakuussa 

2017 korealaissäveltäjä Un-suk Chin voitti Wihurin kansainvälisen Sibelius-palkinnon, hienoa!    

 

Toimintaa sävyttivät perinteiset tapahtumat kuten kevätretki - nyt Porvooseen ja Porvoon saaristoon, golf-

kisat Espoon Master Golfissa,  suurlähettiläs / kesälounas sekä perinteinen joulujuhla korkeatasoisine 

esiintyjineen.  Kaikista vuoden 2017 tapahtumista on tarkempi yhteenveto yhdistyksen Toiminta-osuudessa 

Korean kansallispäivän merkeissä lähetystö järjesti korealaisen kulttuuri-illan periteisiin pohjautuvan 

musiikki- ja tassi-illan Savoy-teatterissa.  

 

Jäsenistö 

 

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 161 jäsentä.  Näistä varsinaisia tai perhejäseniä 

oli 148, kannatusjäseniä 5.  Lisäksi yhdistyksen jäseniä olivat kunniapuheenjohtaja Lauri Kaijansinkko, ja 

kunniajäsenet Erkki O. Auranen, Martti Haani, Ritva Korhonen, Heikki Latvanen, Matti Romo, Kimmo 

Varhee ja Unto Turunen (8). 

 

Saimme suruviestin kesäkuussa 2017 että yhdistyksen entinen puheenjohtaja, kunniajäsen ja pitkäaikainen 

hallituksen jäsen Oiva Rajasammal poistui keskuudestamme. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Sea Horse ravintolassa ja sääntömääräinen syyskokous  

Tieteiden talossa. 
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Hallitus 

 

Hallituksessa vuonna 2017 toimivat: 

Matti Vinha, puheenjohtaja, Vappu Virkkunen varapuheenjohtaja, tiedotus ja tilaisuudet, Arimo Varis 

varapuheenjohtaja, jäsenasiat ja tiedottaminen, Veijo Rahikainen sihteeri, Olavi Vanninen rahastonhoitaja 

ja golf, Liisa Kiianlinna avustukset ja Risto Elomaa yhteisöt, Erja Kettunen – Matilainen ja Aino Bärlund.  

Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. 

 

Tiedottaminen       

 

Toimintavuonna lähetettiin 2 laajempaa jäsentiedotetta sekä useita erillisiä tilaisuus / tapahtumakohtaisia 

tiedotteita.  Tiedottamisesta vastasivat Vappu Virkkunen ja Arimo Varis.  

 

Talous 

 

Pääasiallinen tulonlähde oli jäsenmaksut.  Yleensä yhdistyksen tilaisuudet olivat maksullisia, jolloin jäsenet 

maksoivat kustannukset joko kokonaan tai yhdistys sponsoroi tapahtumia osittain.  Golf-tapahtuman osalta 

osallistumismaksut ovat vastanneet kustannuksia.  Opetusministeriö antoi toimintavuodelle € 1 800,00 

toiminta-avustuksen.  Se on merkittävä tuki toiminnallemme ja siitä parhaat kiitokset ministeriöön.  

Toimintavuonna tulos oli € 268,38 ylijäämäinen.  Rahaa pankissa oli 31.12.2017 (Rahat ja saamiset)  

€ 4 100,29, josta siirtovelat olivat € 2 412,00. Oma pääoma yhteensä vuoden 2018 lopussa oli 1 688,29. 

Yksityiskohtaiset talousluvut näkyvät tilinpäätöstiedoissa.  

 

Toiminta 

 

Kevätkokous pidettiin 20.3.2017 Ravintola Sea Horsessa, Kapteeninkatu 11, Helsinki.  Tilaisuudessa oli 

paikalla 24 jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Unto Turunen ja sihteeriksi Vappu Virkkunen. 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös.  

  

Kevätpäivän tasauksen silakat syötiin kevätkokouksen jälkeen Ravintola Sea Horsessa. Tämä kevätpäivän 

tasaukseen ajoittuva perinteinen tapahtuma on säilyttänyt vetovoimansa.  Paikalla oli jäsenten lisäksi mm. 

Korean lähetystöstä 3 edustajaa.  Ennen silakkaillallista saimme kuulla esityksen Elämysmatkojen 

toimitusjohtajalta Jussi Viskarilta.  Hän kertoi Korean talviolympialaisiin 2018 liittyvistä matkajärjestelyistä.  

Elämysmatkat toimi olympialaisten valtuutettuna Suomen matkanjärjestäjänä. 

 

13.5.2018 yhdistys järjesti jäsenille ja Suomessa asuville (muillekin) korealaisille retken Porvooseen ja 

Porvoon saaristoon.  Oppaana Porvoossa oli hallituksemme jäsen Erja Kettunen – Matilainen.  Hän esitteli 

Porvoota ja sen historiaa asiantuntemuksella ja mielenkiintoisella tavalla.  Porvoon saaristossa nautimme 

meripainotteisen lounaan Magnus Nyholmin venevajassa ja nautimme merellisistä maisemista.  Osallistujia 

oli 26, ilahduttavasti useita korealaisia. 

 

Korea Golf 2016 pelattiin Master Golfin kentällä 1.6.2017 (36.kerran) Olavi Vannisen johdolla.  Sää oli 

haastava mutta tulostaso kuitenkin kohtuullinen.  Osallistujia oli 53, joka on lähes maksimi mitä 

tapahtumaan voidaan mahduttaa.  Kilpailun voitti Raimo Ylivakeri 36 bogey pistettä.  Hänellä oli myös paras 

scratch tulos 86 lyöntiä, onneksi olkoon!  Erikoiskilpailuissa Pirkko Mattila löi lähemmäs lippua 1,30 m.  
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Pisimmän driven löy Lasse Juhola ( nyt myös yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri).  Mainittakoon, että 

Korean suurlähettiläs Soo-gwon Kim pelasi myös loistavasti, pistebogey 32 pistettä ja lyöntipeli 88 lyöntiä.      

 

Golf-kisan palkintojenjako Korean suurlähettilään residenssissä 1.6.2017.  Korean suurlähettiläs kutsui 

golf-päivänä golfarit palkintojenjakoon.  Illallinen oli oikein herkullinen ja sai laajaa kiitosta jäsenistöltä.   

 

Suurlähettiläs / kesälounas järjestettiin 24.8.2017 yhteistyössä Korean kauppayhdistyksen kanssa.  

Vieraana oli Suomen Koreassa nyt vuoden palvellut suurlähettiläs Eero Suominen.  Hän hienosti hahmotteli 

Suomen ja Korean suhteiden kehityksestä.  Perinteisestä kaupallisesta yhteistyöstä maiden yhteistyö on 

laajentunut voimakkaasti muille sektoreille joten voidaan puhua kolmen pilarin vuorovaikutuksesta; 

taloudellinen yhteistyö, kulttuuri ja politiikka.   Tilaisuus osoittautui jälleen kerran erittäin hyväksi ja sai 

osallistujilta paljon kiitosta.  Paikalla molemmista yhdistyksistä yhteensä oli 46 osallistujaa.   

 

Syyskokous pidettiin 30.10.2017 Tieteiden talolla.  Jäseniä oli paikalla 20.  Kokouksen puheenjohtajana 

toimi Janne Virkkunen ja sihteerinä Vappu Virkkunen.  Kokouksessa käsiteltiin syyskokoukselle kuuluvat 

asiat.  Jäsenmaksuiksi päätettiin vahvistaa henkilöjäsenet € 30,00, perhejäsenet € 10,00 ja tukijäsenet € 

150,00. Puheenjohtaja Matti Vinha esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja rahastonhoitaja Olavi 

Vanninen talousarvion.  Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.  Hallituksen 

puheenjohtajaksi kaudella 2018 – 2019 valittiin uudelleen Matti Vinha. Hallituksen jäsenten lukumääräksi 

vahvistettiin 8 + puheenjohtaja.  Hallituksessa jatkavat (kausi 2017 – 2018) Vappu Virkkunen, Risto Elomaa 

Veijo Rahikainen ja Erja Kettunen - Matilainen.  Hallitukseen valittiin uudelleen (2018 - 2019) Olavi 

Vanninen ja Aino Bärlund.  Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Shania Shin ja Lasse Juhola.  Arimo Varis ja 

Liisa Kiianlinna luopuivat hallituspaikoista, parhaat kiitokset heille monivuotisesta työskentelystä 

yhdistyksen hyväksi. 

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Martti Haani ja varalle Alpo Järvinen.     

Kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä. 

 

Kokouksen jälkeen oli esitelmä, jossa vierailevana puhujana oli tohtori Erja Kettunen – Matilainen Turun 

yliopistosta.  Hän kertoi aiheesta ”Yritysten näkemyksiä EU – Korea vapaakauppasopimuksesta”.  Esitelmä 

oli hyvin informatiivinen ja antoi hyvän käsityksen vapaakauppasopimusten toimivuudesta, hyödyistä ja 

mahdollisista ongelmakohdista. 

Korealaisillallinen Korea Housessa nautittiin perinteitä kunnioittaen syyskokouksen jälkeen. Tilaisuudessa 

oli paikalla noin yhteensä 46 jäsentä vieraineen.  Tilaisuus oli oikein lämminhenkinen ja miellyttävä 

tapahtuma pimenevässä syksyssä. 

 

Suurlähettiläs Soo-gwon Kimin aloitteesta yhdistys kutsui jäsenet Storyvillen baari-iltaan 30.11.2017. 

Nautimme tilaisuudessa hyvästä musiikista ja mukavasta seurustelusta.  Perinne varmaan jatkuu. 

 

Toimintavuosi päättyi upeaan Joulun tunnelmat tilaisuuteen Suomalaisella Klubilla 16.12.2016.  Ohjelmasta 

ja järjestelyistä vastasivat Vappu Virkkunen ja Olavi Vanninen.  Herkullista joululounasta ennen oli oikein 

hieno musiikkiosuus.  Musiikista vastasivat tällä kertaa Angelica Klas ja Seppo Hovi.  Seppo kertoi mukavasti 

kevyen musiikin historiaa ja kuulimme hienon ohjelmiston argentiinalaisen tangon ja kevyen musiikin 

klassikoiden kautta joulumusiikkiin.  Tilaisuuden arpajaisosuuteen saimme runsaat palkinnot Korean 

lähetystöltä, kiitos siitä!  Jäseniä ja heidän vieraitaan paikalla oli 40.      


