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Toimintakertomus 2018 

Toimintavuonna Suomi-Korean Tasavalat Yhdistys täytti 37 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 2018 toiminnasta ja tapahtumista yleensä 

Toimintavuosi 2018 oli vilkas ja monipuolinen.  Toimintaamme tuki merkittävästi Korean 
tasavallan suurlähetystö Helsingissä.  Korean suurlähettiläänä Helsingissä on toiminut H.E. Kim 
Soo-gwon.  Hänen toimikautensa Suomessa päättyi marraskuussa 2018, jolloin hän täysin 
palvelleena diplomaattina palasi Koreaan.  Parhaat kiitokset suurlähettiläs ja rouva Kimille 
tuesta ja kaikista kulttuuritapahtumista, joista olemme saaneet heidän kaudellaan nauttia.  

Uutena Korean Suomen suurlähettiläänä aloitti marraskuussa 2018 H.E. Moon Suk-ho.  
Toivotamme hänet sydämellisesti tervetulleeksi Suomeen.  

Yhdistyksen suurin yksittäinen ponnistus oli lokakuussa järjestetty Korean poliittista historiaa 
käsittelevä symposio ”Understanding Korea – Past, Present and Future”.  Tilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.  Esiintyjät olivat tunnettuja Korea-asiantuntijoita ja 
tiaisuudesta muodostui sekä korkeatasoinen että kiinnostava.  Lähes 200-päisen yleisön joukossa 
asiasta kiinnostuneiden kansalaisten lisäksi oli mm johtavia tutkijoita yliopistoista, 
diplomaatteja ja kansainvälisen politiikan ammattilaisia.  Tarkoituksena on jatkaa ja syventää 
tämän teeman käsittelyä. Toimintakertomuksen lopussa on tarkempi yhteenveto tapahtumasta. 

Korean suurlähetystö järjesti aktiivisesti laajoja kulttuuritapahtumia, joissa saimme olla 
mukana.   

Muuta toimintaa sävyttivät perinteiset tapahtumat kuten kevätretki - nyt Fiskarsin 
ruukkialueelle, golf-kisat Espoon Master Golfissa, suurlähettiläs / kesälounas sekä perinteinen 
joululounas.  Kaikista vuoden 2017 tapahtumista on tarkempi yhteenveto yhdistyksen Toiminta-
osuudessa. 

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 164 jäsentä.  Näistä varsinaisia tai 
perhejäseniä oli 153, kannatusjäseniä 3.  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). 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Sea Horse ravintolassa ja sääntömääräinen 
syyskokous Tieteiden talossa. 

Hallitus 

Hallituksessa vuonna 2018 toimivat: 
Matti Vinha, puheenjohtaja, Vappu Virkkunen varapuheenjohtaja, tiedotus ja tilaisuudet, Erja 
Kettunen – Matilainen, varapuheenjohtaja, Korean historiaprojekti, Lasse Juhola sihteeri, Olavi 
Vanninen rahastonhoitaja ja golf, Shania Shin korealaisyhteisö Suomessa ja Risto Elomaa 
yhteisöt, Aino Bärlund ja Veijo Rahikainen.  
Hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. 
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Tiedottaminen       

Toimintavuonna lähetettiin 2 laajempaa jäsentiedotetta sekä useita erillisiä tilaisuus / 
tapahtumakohtaisia tiedotteita.  Tiedottamisesta vastasivat Vappu Virkkunen ja Lasse Juhola.  

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 € 2 000,00 toiminta-avustuksen.  Se on merkittävä tuki toiminnallemme 
ja erityisesti ”Understanding Korea” – tapahtuman rahoituksessa.  Tästä parhaat kiitokset 
ministeriöön.  Toimintavuonna tulos oli € 69,19 ylijäämäinen.  Rahaa pankissa oli 31.12.2018 € 
1 757,48 (Rahat ja pankkisaamiset). Oma pääoma yhteensä vuoden 2018 lopussa oli 1 757,48. 
Yksityiskohtaiset talousluvut näkyvät tilinpäätöstiedoissa.  

Toiminta 

Kevätkokous pidettiin 19.3.2018 Ravintola Sea Horsessa, Kapteeninkatu 11, Helsinki.  
Tilaisuudessa oli paikalla 24 jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Haani ja 
sihteeriksi Lasse Juhola. 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.   

5.5.2018 yhdistys järjesti jäsenille ja Suomessa asuville korealaisille retken Fiskarsin 
ruukkialueelle.  Osallistujia oli 26, ilahduttavasti useita korealaisia. 

Korean suurlähetystö järjesti 17.5.2018 Temppeliaukion kirkossa avoimen Beauty of Korea 
konsertin, jossa Busan Metropolitan Junior Chorus esitti sekä perinteisiä korealaisia että 
kansainvälisiä kappaleita päättäen konsertin hienosti suomeksi laulettuun Finlandia-hymniin. 
Tämä oli kulttuurivaihtoa parhaimmillaan!  Korean kansallispäivän tilaisuutena Korean 
suurlähetystö järjesti 19.9. 2018 korkealuokkaisen konsertin Tapiola-salissa. 

Korea Golf 2018 pelattiin Master Golfin kentällä 7.6.2018 (37.kerran) Olavi Vannisen johdolla.  
Sää oli hyvä ja osallistujia oli 48.  Kilpailun voitti Marja Koski loistavalla 39 pisteen tuloksella. 
Mainittakoon, että Korean suurlähettiläs Soo-gwon Kim pelasi myös loistavasti, pistebogey 35 
pistettä sijoittuen toiseksi.      

1. Koski Marja 39 p.  
2. Kim Soo-Gwon 35 p.  
3. Vanninen Iiro 34 p.  
4. Harden Reijo 34 p.  
5. Kivimäki Tapani 34 p.  
6. Mattila Timo 34 p.  
7. Palmu Pekka 33 p.  
Erikoiskilpailut:  
Paras lady: Marja Koski  
Paras pariskunta: Marja ja Heikki Koski  
Lähimmäksi lippua: Martti Haani 1,39 metriä  
Pisin draivi: Timo Honkanen, yli 200 metriä  
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Palkintojenjako tapahtui perinteiseen tapaan Korean suurlähettiläänresidenssissä, jossa 
nautittiin myös herkullinen korealainen illallinen.  Parhaat kiitokset suurlähettiläsparille tästä 
hienosta tilaisuudesta. 

Suurlähettiläs / kesälounas järjestettiin 24.8.2018 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 yhteiskunnan aloille, 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 noin 40 osallistujaa.   

Syyskokous pidettiin 30.10.2018 Tieteiden talolla.  Jäseniä oli paikalla 20.  Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Martti Haani ja sihteerinä Lasse Juhola.  Kokouksessa käsiteltiin 
syyskokoukselle kuuluvat asiat.  Jäsenmaksuiksi päätettiin vahvistaa henkilöjäsenet € 30,00, 
perhejäsenet € 10,00 ja tukijäsenet € 150,00. Puheenjohtaja Matti Vinha esitteli 
toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja rahastonhoitaja Olavi Vanninen talousarvion.  
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.   
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 9 + puheenjohtaja.  Hallituksessa jatkavat (kausi 
2018-2019) Matti Vinha puheenjohtajana sekä Olavi Vanninen, Aino Bärlund, Shania Shin ja Lasse 
Juhola.   
Hallitukseen valittiin uudelleen (2019 - 2020) Vappu Virkkunen, Risto Elomaa Veijo Rahikainen ja 
Erja Kettunen-Matilainen.  Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kaj Färm (22019 – 2020).  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Martti Haani ja varalle Alpo Järvinen.     
Kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä. 
Shania Shin ilmoitti myöhemmin joulukuussa 2018, että hän eroaa hallituksesta koska palaa 
Koreaan.   Parhaat kiitokset Shanialle työstä yhdistyksen hyväksi. 

Kokouksen jälkeen oli esitelmä yhteisesti kauppayhdistyksen kanssa. Kaj Färm kertoi täydelle 
salille kuuden ja puolen vuoden kokemuksella korealaisesta business-kulttuurista ja ulkomaisten 
yritysten mahdollisuuksista ja haasteista Korean liiketimintaympäristössä. 

Korealaisillallinen Korea Housessa nautittiin perinteitä kunnioittaen syyskokouksen jälkeen. 
Tilaisuudessa oli paikalla noin yhteensä 40 jäsentä vieraineen.  Tilaisuus oli oikein miellyttävä 
tapahtuma pimenevässä syksyssä. 

Toimintavuosi päättyi klubin perinteisen lämminhenkiseen Joululounaaseen Suomalaisella 
Klubilla 16.12.2018.   

Korean poliittisen historian symposio 9.10.2018, ”Understanding Korea – Past, Present and 
Future”  

Suomi – Korean Tasavalta Yhdistys ja Helsingin yliopisto järjestivät yhteistyössä Korean poliittista 
lähihistoriaa käsittelevän symposion Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa.  Symposion 
tavoitteena oli historiallisen taustojen kautta hakea selityksiä Korean niemimaan nykytilaan.  
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Hankkeen järjestely- ja suunnitteluryhmään kuuluivat puheenjohtajana Matti Vinha ja jäseninä 
Jeong-young Kim, Erja Kettunen-Matilainen, Risto Elomaa, Janne Virkkunen ja Lothar Mallon.  
Ulkojäsenenä yhdistyksemme sihteeri Lasse Juhola avusti erityisesti tiedotusasioissa. 

Paljolti yhdistyksemme jäsenen, Helsingin yliopistossa työskentelevän Jeong-young Kimin 
ansiosta saimme tilaisuuteen ansioituneita Korea-asiantuntijoita Euroopan eri yliopistoista.   
Suomalaisasiantuntemuksesta vastasi mm. toimittaja Mika Mäkeläinen YLEstä.   The Academi of 
Korean Studies tuki luennoitsijoiden kulujen korvaamisessa. 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tohtori Erja Kettunen-Matilainen.  Avauspuheenvuorot 
käyttivät Koreayhdistyksen puheenjohtaja Matti Vinha ja Helsingin yliopiston puolesta professori 
Juha Janhunen. 

Professori Vladimir Tikhonov Oslosta tarkasteli luennossaan ”Territory of Disagreement” 
modernia Etelä-Koreaa lähihistorian ristiriitaisista lähtökohdista, kuten Japanin miehityksestä, 
Korean sodasta, yli 70-vuotiaasta alueellisesta kahtiajaosta ja pitkästä yksinvalaisesta 
hallintokaudesta.   Hän analysoi miten historian painolasti jakaa edelleen modernia Koreaa 
yleisen mielipiteen ja konservatiivisten voimien välillä globalisoituvassa maailmassa.   

Apulaisprofessori Gabriel Jonsson Tukholman yliopistosta käsitteli esityksessään ”Challenge in 
Korea-Japan relationship” monitahoisia ja usein ongelmallisiksi koettuja Korean ja Japanin 
välisiä suhteita japanilaisten hallintoajasta 1910-1945 nykypäivään.  Tässä tarkastelussa vuosi 
1945 muodostui keskinäisten suhteiden käännekohdaksi Japanin antauduttua ja toinen 
maailmasota päättyi.  Hän esitteli miten maiden suhteet ovat sen jälkeen kehittyneet, ja miten 
kauppavaihto ja alueellinen turvallisuustilanne ovat vaikuttaneet näihin suhteiden kehitykseen.  

Professori Eun-jeong Lee Berliinin yliopistosta aloitti esityksensä ”Hope for Peace in East Asia” 
käsitellen 1900-luvun alun ilmapiiristä ja Inchonin satamakaupungissa vuonna 1905 käydyn 
Japanin ja Venäjän välisen sodan ulottuvuuksista.   Toivoen venäläisten voittoa korealaiset 
intellektuellit toivoivat myös pysyvän rauhan saavuttamista Itä-Aasiaan.  Japani kuitenkin voitti 
sodan ja asteittain kiristi hallintoaan Koreassa ja pysyvä rauha jäi haaveeksi.   Tapahtumilla oli 
varsin dramaattiset vaikutukset myöhempään kehitykseen Korean niemimaalla.   100 vuotta 
myöhemmin korealaiset edelleen uneksivat rauhasta Itä-Aasiassa.  Toteutuuko tämä haave, jää 
edelleen nähtäväksi. 

Puheenvuorossaan ”A Journalist’s Perspective Of North Korea” YLEn toimittaja Mika Mäkeläinen 
vietti useita viikkoja Pohjois-Koreassa.  Hän kertoi pohjoiskorealaisten elämänmenosta, 
toimeentulon haasteista ja eliitin etuoikeuksista.  Hän myös kertoi ulkomaalaisille journalisteille 
asetetuista rajoitteista. 

Tilaisuuteen osallistui lähes 200 osallistujaa, yhdistyksen jäseniä, Korean tilanteesta 
kiinnostuneita kansalaisia, johtavia tutkijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, 
kansalaisjärjestöjen edustajia ja suuri joukko ulkomaalaisia diplomaatteja.   Arviot tilaisuuden 
onnistumisesta olivat hyvin myönteisiä.   Tästä vielä kaikille järjestelyiissä mukana olleille 
parhaat kiitokset.      


