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Jäsenet mukaan toimintaan juhlavuonna!

Alkanut vuosi on yhdistyksemme 
juhlavuosi. 30 vuotta sitten muutamat 

Korea-harrastajat päättivät perustaa 
yhdistyksen vaalimaan Suomen ja Korean 
tasavallan ja niiden kansalaisten välisiä 
hyviä suhteita. Kuluneet vuosikymmenet 
ovat osoittaneet, että tarvetta tällaiseen 
kansalaistoimintaan on ollut ja hyviä 
tuloksia on saavutettu. Yhdistys on 
vakiinnuttanut asemansa ja toimii edelleen 
vireästi. 

Suomen ja Etelä-Korean suhteet ovat 
kehittyneet tällä vuosikymmenellä 
suotuisasti poliittisilla, taloudellisilla, 
akateemisilla ja kulttuurisektoreilla. 
Maittemme välillä on ollut 
valtiopäämiestasoa myöten lukuisia 
virallisia kontakteja tällä vuosikymmenellä. 
Esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on 
vieraillut kahdesti Etelä-Koreassa.  Korea 
on Suomen kolmanneksi suurin vientimaa 
Aasiassa heti Kiinan ja Japanin jälkeen. 
Korean tasavalta on merkittäva investoija 
Suomessa. Yliopistojen välineen yhteistyö 
on ollut vilkasta ja vuosittain esimerkiksi 
vaihto-oppilastoiminta on vilkasta. 

Juhlavuoden juhlistamiseksi yhdistyksen 
hallitus on valmistellut runsaasti 
”normaalivuotta” enemmän ohjelmaa 
jäsenille. Kuten tämän tiedotteen muilla 

sivuilla ilmenee tarkemmin, tarkoituksena 
on järjestää mm.  juhlaseminaari, 
juhlaillallinen, juhlagolf ja jäsenmatka 
Koreaan.  30-vuotistaipaleen merkeissä 
järjestetään golfmatka Baijeriin ja laaditaan 
yhdistyksen historiikki. Kulttuurrisektorilla 
on myös suunnitteilla mielenkiintoista 
toimintaa.

Kaiken edellä olevan lisäksi yhdistys 
järjestää entiseen tapaan Koreaan liittyvän 
esitelmätilaisuuden, ”Salven silakat” 
-jäsentilaisuuden, suurlähettiläslounaan 
ja ”Joulun tunnelmat” -jäsentilaisuuden. 
Jäsenet osallistuivat viime vuonna kaikkiin 
näihin tilaisuuksiin innokkaasti ja siksi 
ne pyritään pitämään myös juhlavuoden 
ohjelmassa. Tervetuloa näihin kaikkiin 
tilaisuuksiin! 

Yhdistyksen hallitus ”nuortui” mukavasti 
viime marraskuussa pidetyssä sääntöjen 
mukaisessa syyskokouksessa. Tämä kehitys 
heijastunee myös ohjelmatarjonnan 
suuntautumisena  nuorten jäsenien 
toivomaan suuntaan.     

On kuitenkin todettava, että yhdistyksen 
toiminta ei voi toteutua ilman jäsenten 
aktiivista panosta. Yhdistyksen hallitus 
on ollut huolestunut jäsenkehityksen 
hyytymisestä ja käynnistänyt 

jäsenkampanjan. Toivomme, että 
juhlavuotemme laaja ohjelma vastaisi 
jäsenkunnan toiveita ja että jäsenet 
muistaisivat maksaa jäsenmaksut 
mahdollisimman pian alkuvuodesta. 
Toivomme myös, että jäsenet omalta 
osaltaan kertoisivat lähipiirilleen Suomi 
– Korean Tasavalta Yhdistyksestä ja 
rohkaisisivat heitä liittymään yhdistykseen.

Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille 
oikein hyvää alkanutta vuotta!  Tavataan 
juhlavuoden tilaisuuksissa!
 
Korea-terveisin,
Lauri Korpinen
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Kuopiossa ryhmä esiintyy neljään vuodenaikaan perustuvalla 
ohjelmalla, joka tarjoaa kattavan kuvan perinteisestä korealaisesta 
tanssista. Eksoottista ja visuaalisesti rikasta tanssia värittävät kauniit 
viuhkat, koristeelliset asut ja elävä rumpumusiikki.

Jokaisella vuodenajalla on oma teemansa, jonka alle sisältyy 
yhdestä kolmeen lyhyttä teosta. Keväällä kukat puhkeavat täyteen 
loistoonsa, kesällä nautitaan intohimosta ja syksyllä kuun lumosta ja 
elonkorjuusta. Kun talvi tulee, rauhoitutaan ja aletaan odottaa uuden 
eloon puhkeamista.

Tiedustelut: office@kuopiodancefestival.fi,  puh. 050 365 62 74

Kuopio tanssii ja soi: The four seasons of Korea
18.- 20.6. klo 18.00 Kuopion Musiikkikeskus: Taiteellinen johtaja Park Jai-hee/ The Byuk-Pah Dance 
Research Society

The Byuk-Pah Dance Research Society perustettiin vuonna 2000 edistämään perinteisen korealaisen tanssin asemaa. Ryhmän päätavoitteena 
on tallentaa ja pitää yllä korealaisen kansantanssin olemusta ja kehittää edelleen kahden jo edesmenneen, legendaarisen korealaisen 
tanssitaiteilijan Han sung-junin ja Han young-sookin taiteellista ydintä.
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Vuonna 2010 maittemme välisissä suhteissa elettiin jälleen 
aktiivista aikaa ja esille tuli uusia avauksia, jotka kertovat 

yhteisistä tavoitteista ja eduista. 

Uudet toimijat ovat aktiivisesti etsineet markkinoita, ja voimien sekä 
osaamisen yhdistäminen esimerkiksi arktisen laivanrakennuksen 
erityisosaamisen alueella on myönteinen merkki tarttumisesta 
muuttuviin näköaloihin. Suomalaiset yritykset ovat olleet 
hyvin näkyvillä useissa korkean teknologian ja tutkimuksen 
kansainvälisissä seminaareissa ja näyttelyissä. Tutkimusyhteistyö on 
hyvässä vauhdissa, ja korkeakoulut ovat solmineet uusia yhteyksiä.  

Korea on kolmanneksi suurin kauppakumppanimme Aasiassa. 
Keskinäinen kauppavaihto miljardin euron tasolla on hyvä saavutus 
näinä jossain määrin turbulentteina aikoina. Mahdollisuudet 
ovat kasvavia, sillä ensi heinäkuussa voimaan tuleva EU-Korea-
vapaakauppasopimus tarjoaa aivan uusia näkymiä. 

Suomalaisyritykset toivottavasti tutkivat tarkkaan sopimuksen 
mahdollisuudet tavarakaupan ja tuotannollisten investointien 
uutena väylänä Aasian kehittyville markkinoille. Sen kautta 
tarjoutuu epäilemättä hyviä tilaisuuksia tarttua markkinoihin uusilla 
aloilla kuten esimerkiksi Cleantech-teollisuudessa.

Vapaakauppasopimus, jossa ei Suomelle ollut oikeastaan lainkaan 
ongelmallisia kohtia, tarjoaa mahdollisuuksia tulla haastamaan 
korealaisia markkinoita. Olemme kilpailukykyinen talous, meillä 
on ammattitaitoa, vakiintunutta ympäristötietoisuutta sekä 
päämäärähakuinen kehitys- ja tutkimusjärjestelmä. Meillä on 
matalat kynnykset uusien teknologioiden ja innovaatioiden 
käyttöönotossa. Opiskelijavaihdon kautta syntyy koko ajan Korean 
osaajien uutta polvea. Viennillä pitäisi siten olla myönteiset 
kehitysnäkymät. 

Vuonna 2010 puhemies Sauli Niinistö vieraili Koreassa maaliskuussa. 
Marraskuussa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen 
kävi Soulissa VKE-matkalla mukanaan noin 20 yrityksen edustajat. 
Tämä oli ulkomaankauppaministerin ensimmäinen vierailu lähes 10 
vuoteen, ja edellinen VKE-matkahan oli pääministeri Matti Vanhasen 
vierailu kesäkuussa 2008.

Tuolloin avattiin myös Finnairin suora lentoyhteys Helsingin ja 
Soulin välillä. 

Suurlähettiläs Wuoristo: Myös päättynyt 
vuosi 2010 oli Suomen ja Korean aktiivisten 
suhteiden aikaa

“Suomen koulutusjärjestelmä ja -menestys 
ovat korealaisten herkeämättömän 

mielenkiinnon kohteina”

Kilpailu julkisuudesta on Soulissa tunnetusti kovaa. Seminaarien 
ja kansainvälisten kongressien kautta saimme hyvää julkisuutta 
ja yhteyksiä, kiitos avainpuhujien korkeatasoisen edustuksen, 
jossa olivat mukana mm. elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, 
entinen pääministeri ja puhemies Paavo Lipponen sekä Helsingin 
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.  

Soul oli 2010 maailman designpääkaupunki (World Design Capital). 
Asema siirtyi Helsingille vuodeksi 2012. Pääkaupunkiseudun 
kaupunkien yhteydet Souliin ovat olleet tällä sektorilla hyvin 
vilkkaita. 

Toivotan yhdistyksellenne ja kaikille jäsenille menestyksellistä 
toiminta- ja juhlavuotta 2011!

Pekka Wuoristo     

“Suomalaiset yritykset ovat olleet hyvin 
näkyvillä useissa korkean teknologian ja 

tutkimuksen kansainvälisissä seminaareissa 
ja näyttelyissä”

Liikenne on kehittynyt myönteisesti, ja Suomen matkailun 
markkinoinnille on Koreassa ilmeisen kasvavia mahdollisuuksia. 
Helsinki-gateway tunnetaan jo nopeana ja laadukkaana yhteytenä 
Eurooppaan, ja sen myötä kiinnostus Suomeen matkailukohteena 
on selvästi lisääntynyt.

Suora lentoyhteys on tuonut Soulin ja Korean lähelle entistä 
useampia suomalaisia. Vapaa-aikamatkailun rinnalla näyttää 
lisääntyvän myös kansalaisten suora kulttuurivaihto ja epäviralliset 
yhteydet. Tämä on erittäin myönteinen kehityspiirre suhteissamme 
koko Itä-Aasian alueen kanssa. 

Suomi tunnetaan Koreassa hyvin nykyaikaisista teemoista, 
joista monet ovat jo keskeisiä tai nousussa myös paikallisessa 
keskustelussa – demokratian tila, työelämän suhteet ja kilpailukyky, 
yhteiskunnallinen vakaus, opetus ja tutkimus sekä design ja 
innovatiivisuus. 

Suomen koulutusjärjestelmä ja -menestys ovat korealaisten 
herkeämättömän mielenkiinnon kohteina, ja aiheesta ilmestyi 
viime vuoden mittaan parikin kirjaa. Asiantuntijat käyvät ahkerasti 
Suomessa, ja suurlähetystö on haluttu vieras puhetilaisuuksissa ja 
haastatteluissa. Tri Ilkka Taipaleen toimittaman ”100 suomalaista 
sosiaalista innovaatiota” koreankielinen laitos oli puolestaan 
muutaman viikon kirjakauppojen tietokirjalistan kärkisijoilla. Tove 
Janssonin, Leena Krohnin ja Tiina Nopolan käännökset saivat hyvän 
vastaanoton.     
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“Korealaiset keksivät, että suolaamalla ja 
hapattamalla säilöminen onnistuu hyvin”

Korealainen ruoka: vuorossa kimchi

Viiden vuoden Koreassa asumisen aikana sekä useiden matkojen 
yhteydessä olen tutustunut varsin laajasti erilaisiin ruokiin ja 

keittiöihin Koreassa ja yritän kirjoittaa muutamista asioista jatkossa. 
Kaksi ensimmäistä juttuani liittyivät Korea House  -ravintolaan , joka 
onkin se ilopilkku Suomessa, ellei jopa Skandinaviassa. Ainakin nuo 
Tukholmassa kokeilemani ns. korealaiset ravintolat ovat huonoja 
verrattuna Korea Houseen. Korea Housen vahvuuksia on mm. itse 
tehty kimchi samoin kuin tofu. Kuten ravintoloitsija Choi Mun Gi on 
monta kertaa todennut, siellä koti missä kimchi.

Mutta tällä kertaa sis kimchistä. Kimchihän on hapatettua kaalia tai 
jotain muuta kasvista. Tarina alkaa jostain 600-luvulta korealaisten 
miettiessä, miten saada kasvikset säilymään talven yli niin, että ne 
maistuvat edelleen ja niiden ravintoarvo säilyy mahdollisimman 
hyvin. Korealaiset keksivät, että suolaamalla ja hapattamalla 
säilöminen onnistuu hyvin. Punapippuri tuli mukaan joskus 1500 – 
luvulla portugalilaisten ja japanilaisten mukana. Värin lisäksi pippuri 
parantaa makua. YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö Codex 
Alimentaris myönsi kimchille kansainvälisen standardin 2001, mikä 
aloitti kimchin ja kimchin valmistuksen viennin muihin maihin.

Kun Korea Housessa tehdään kimchiä, kokoontuu ravintolan 
henkilökunta ja mahdollisesti muutama muu apuhenkilö rouva Mi 
Sook Limin johdolla pilkkomaan ja raastamaan kasviksia keittiön 
pöydän ääreen. Parhaimmillaan annoksen koko on jopa 200 - 250 
kg, joka riittää muutamaksi viikoksi ravintolan tarpeisiin. Kimchiä 
on tarjolla melkein joka ruokalajin kanssa ja kimchiä myydään myös 
mukaan. Lounasaikaan kimchi on noutopöydässä eli ahneempikin 
saa sitä tarpeekseen. Suurempien erien valmistaminen onkin turhaa, 
sillä perinteinen kimchin säilytys ulkona savipytyssä nimeltä jan dok, 
kuten korealaisessa perheessä on tapana, ei oikein Mariankadun 
pihalla onnistu. Ja huonosti säilytetty kimchi vanhenee pian ja alkaa 
maistua ”läkkimaitokannulta”.

Läheskään kaikki kimchit eivät ole tulisia, eli niissä on vähän tai 
ei lainkaan punapippuria. Joskus tapana on lisätä punapippuria 
vanhenemaan päässeeseen kimchiin, jotta tuo läkkikannun maku 
häviäisi. Tällöin kimchistä tulee helposti liian tulista. Kimchejä on 
erittäin monia. Sook-ja Yoonin kirjassa “111 Kinds of Kimchi” on 
esiteltynä 111 erilaista kimchiä. Hieman suppeampi valikoima eli 
40 kimchiä löytyy saman tekijän kirjasta “Good Morning Kimchi!”. 
Netistä löytyy myös useita kimchi-sivustoja. Mainitsemissani kirjoissa 
on runsaasti ohjeita kunkin kimchin valmistamiseksi. Periaatteessa 
kaikkia tarvikkeita löytyy myös meiltä nykyisin eri etnisistä kaupoista. 
Suurin ongelma on löytää kunnollisia kiinankaalin päitä varsinkin 
sesongin ulkopuolella. Sopivan kokoinen kaali on 2 - 3 kg painava 
syyskaali. Parhaan kaalin olen itse löytänyt Lidl:stä. Koreassa kävijät 
ovat nähneet ne suuret keot kiinankaalia katujen kulmissa.

Maitohappokäymisen alkuun saattamiseen tarvitaan kalakastiketta, 
jota löytyy Suomesta. Koreassahan tämä kastike on usein 

perheenemännän oma salaisuus. Kalan ohella käytetään pieniä 
katkarapuja tai vaikkapa ostereita tms. jotka hapatetaan alkuun. 
Korealaisissa kalahalleissa on suuria myymälöitä, joissa myydään 
pelkästään näitä kimchin valmistuksen alkuaineita. Ja haju on usein 
melkoinen ja ennen ostamista tuotteita on tietenkin maisteltava. 
Maitohappokäyminen ja sen lopputuotteet ovat kimchin 
terveellisyyden salaisuus. Viimeisimmät tutkimukset väittävät jopa, 
että käymistuotteet ja maitohappobakteerit estävät syöpää. Joka 
tapauksessa kimchissä on runsaasti mm. C-vitamiinia ja se on ollut 
venäläisen hapankaalin tapaan tärkeä tuote estettäessä keripukkia 
pitkillä merimatkoilla.

Korealaista kimchiä löytyy valmiina sekä pusseissa että muovirasioissa 
samaten etnisistä kaupoista ja mm. ViiVoanissa Hämeentiellä on 
uuden kuorman saapumisen aikaan asiakkaita jonottamassa tuoretta 
kimchiä. Korealaiset käyttävät kiinankaalin lisäksi monia muita 
juureksia ja vihanneksia ja valmistavat niistä maitohappokäymisellä 
kimchiä. Kaalin lisäksi tärkeä on mm. itämainen retikka ja kurkku, 
mutta kimchiä tehdään jopa ginseng-juuresta.
Peruskimchin valmistus on suhteellisen yksinkertaista.

Aineet:
- isoja  kiinankaaleja
- kevätsipulia  tai purjoa  ellei kevätsipulia löydy
- porkkanaa
Tarvitaan myös n. 15 %  suolalientä , joka tehdään liuottamalla n. 700 
g  karkeaa suolaa 4 litraan vettä. Suolan liukenemisen jälkeen liuos saa 
jäähtyä.

Aluksi kiinankaalista leikataan mahdollinen juuri pois ja paloitellaan 
kaali pitkittäissuuntaan ja huuhdellaan hyvin kylmällä vedellä ja 
irrotetaan lehdet toisistaan. Säästä pari isoa ulkolehteä kaaliastian 
päälle pantavaksi. Kaali pannaan suolaveteen likoamaan 6 – 8 
tunniksi. Kun kaali on pehmennyt ja suolautunut (kaalia voi maistaa), 
huuhdellaan kaikki suola pois ja valutetaan. Kaali leikataan n. 5 cm 
pituisiksi ja 0,5 cm levyisiksi suikaleiksi. Sipuli ja porkkana myös 
viipaloidaan ohueksi.

Kimchiä Korea Housessa tarjoiltuna
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“Maitohappokäyminen 
ja sen lopputuotteet ovat 
kimchin terveellisyyden 

salaisuus”

Maustamista varten tehdään mausteliemi 
keittämällä veteen hieman makeita 
riisijauhoja, vehnäjauhotkin käyvät. Kun 
liemi on jäähtynyt lisätään kalakastike, 
punapippuri, valkosipuli- ja inkiväärimurska 
jne. 5 kg kaalierään ohessa suuntaa antavia 
määriä, mutta parhaiten asia hoituu 
maistelemalla ja omia makutottumuksia 
seuraten.

- 2 rkl  karkeaa  merisuolaa
- 130 g  punaista chilipipputijauhetta                   
- mieluiten korealaista tuoretta inkivääriä  n. 
1/ 3 osa valkosipulin määrästä
- 3 rkl silputtua valkosipulia ( yksi 
keskikokoinen sipuli)
-100 g kalakastiketta
- 1 rkl sokeria
- 2 rkl vehnäjauhoja

Laita kaali ja viipaloitu porkkana ja sipuli 
sekä mahdolliset muut kasvikset isoon 
kulhoon ja sekoita mausteseos kaaliin 
huolellisesti. Tasoita pinta, ripottele päälle 
vielä karkeaa suolaaja peitä astia parilla 
isolla kaalinlehdellä ja tuorekelmulla. 
Painoksi on hyvä laittaa lautanen.  

Kimchi saa olla nyt vuorokauden 
huoneenlämmössä, jolloin se maustuu 
ja maitohappokäyminen alkaa. Tuo 
maitohappokäyminen ja sitä kautta syntyvät 
maitohappobakteerit ovat se kimchin 

terveellisyyden tärkein osatekijä. Kimchi on 
syötävää tuon vuorokauden jälkeen, mutta 
sitä voi säilyttää viileässä jopa muutaman 
viikon. Korealaisella perheenemännällä 
on nykyisin kimchi-jääkaappi, jossa kimchi 
säilyy optimilämpötilassa viikkoja eikä 
kimchin haju pääse kotona joka paikkaan 
eikä varsinkaan portaaseen.

Kimchin tulisuus siis riippuu tuosta 
punapippurin määrästä ja jokainen voi 
siis tehdä itsellensä sopivaa kimchiä 
lisäämällä tai vähentämällä punapippurin 
määrää. Kalakastike, jota lisätään 
käymisen alkuun saattamiseksi, on usein 
katkarapukastikkeita, jota myydään 
toreilla ja halleissa sekä tien varsilla. Usein 
tällaisessa myyntipaikassa on todella vahva 
tuoksu, ettei peräti haju. Mitä voimakkaampi 
haju sen paremmin kastikkeen uskotaan 
toimivan.

Kun on saanut yllämainitun helpon reseptin 
toimimaan, voikin hankkia tuon aiemmin 
mainitun kirjan ja ryhtyä tekemään sieltä 
erilaisia kimchejä. Tai ottaa oman ison 
astian ja suunnata Krunikaan ostamaan 
Korea Housen kimchiä. Jos haluaa saada 
ehdottoman tuoretta, on hyvä jättää 
yhteystiedot ravintolaan, jotta he voivat 
ilmoittaa herkun olevan saatavilla.

Kirjallisuutta:
Kimchi, A Korean Helath Food                           
ISBN 0-930878-59-0
Good Morning, Kimchi                                        
ISBN 1-56591-216-0
The Beauty of Korean Food                               
ISBN 976-1-56591-253-3

Risto Elomaa

Peruskimchin valmistus on suhteellisen yksinkertaista

Between Tradition and Future
Experimental craft and contemporary design from Finland
Finland in Cheongju International Craft Biennale 21.9.–30.10..2011 South-Korea

Suomi on kutsuttu esittäytymään  teemamaana syksyllä 2011 toteutuvassa Cheongju Craft bienniaalissa Etelä-Koreassa. Cheongju 
International Craft Biennale on suurimpia kansainvälisiä taideteollisuuden näyttelyitä ja vuonna 2009 tapahtumassa kävi 290 000 

vierailijaa ja esittäytyi 3000 taiteilijaa 53 maasta. Aiemmat kutsutut maat ovat olleet Kanada vuonna 2009 ja Italia vuonna 2007. Suomen 
näyttely- ja tapahtumakokonaisuudesta on vastuussa Ornamo ja se on 100 vuotta täyttävän Ornamon kansainvälinen kärkihanke vuonna 
2011. Yhteistyössä on mukana Korutaideyhdistys, Fiskarsin osuuskunta, Aalto yliopiston Taideteollinen korkeakoulu,  Metropolia AMK, HAMK, 
Norsu-galleria sekä Perinnearkku ry. Suomen omaan näyttelypaviljonkiin tulee töitä noin 200 taiteilijalta ja suunnittelijalta ja näyttelytila on 
kokonaisuudessaan 2000m2. Näyttelyssä esitellään myös suomalaista muotoilua ja lifestyleä sekä koulutusta.
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kautta jyrytykseen tuli ehdotuksia noin 150 taiteilijalta, joista 
näyttelyyn hyväksyttiin noin 70.

Tapahtuman yhteyteen rakentuu myös International Craft Fair, jossa 
Suomella on oma myyntiosasto. Tätä osiota organisoi Norsu-galleria. 
Myyntiosastolla voivat yritykset, muotoilijat ja taiteilijat kokeilla 
pilottimyyntiä Etelä-Korean markkinoilla. 

Vuoden 2011 Suomen näyttelyyn liittyy myös luentoja, 
koulutussseminaari aiheesta Craft and Design Education in Finland, 
työnäytöksiä, suomalaisen kulttuurin esittelyä, Suomi päivä 1.10. sekä 
tapahtumaan osallistuville taiteilijoille home-stay ohjelma (ilmainen 
kotimajoitus). Suomen näyttelystä tehdään katalogi, johon tulee 
kuvat töistä ja tekijöistä sekä tapahtuman sponsoreiden ilmoitukset.

Cheongju International Craft Biennale on suurimpia kansainvälisiä 
taideteollisuuden näyttelyitä. Tapahtum a on alkanut vuonna 1999 
ja kasvanut tasaisesti monialaiseksi taideteollisuuden tapahtumaksi 
ja saavuttanut laajan kansainvälisen tunnettavuuden. Tapahtumaa 
isännöi Cheongju City ja näyttelypaikka on Cheongju City Art Center. 
Vuonna 2009 tapahtumassa kävi 290 000 vierailijaa ja esittäytyi 
3000 taiteilijaa 53 maasta. Vuonna 2007 tapahtumassa kävi 580 000 
vierailijaa. Aiemmat kutsutut maat ovat olleet Kanada vuonna 2009 ja 
Italia vuonna 2007.

Lisätietoja tapahtumasta nettisivustolta:
http://www.cheongjubiennale.or.kr/eng/. 

Näyttelyteemat ovat seuraavat:  

ROOTS AND IDENTITY
Miten suomalaisuus näkyy vuonna 2011 taiteessa tai muotoilussa? 
Mitä on tämän hetken suomalaisuus globaalissa maailmassa? 

SLOW
Miten taide ja muotoilu linkittyy kestävään kehitykseen? Mikä on 
tarpeen, mikä on tarpeetonta? 

MATERIALITY
Mitä on taide tai muotoilu 2000-luvulla? Miten materiaalipohjainen 
taide tai muotoilu ottaa kantaa suomalaiseen identiteettiin, 
kestävään kehitykseen tai yhteisöllisyyteen?

TOGETHER
Yhteistyössä on voimaa. Miten yhteistyö näkyy 2000-luvulla esim. 
yhteistyö taiteilijan ja käsityöläisen, suunnittelijan ja tekijän välillä, 
monikulttuurisissa kytköksissä tai yhteistyössä?

Näyttely koostuu  materiaalipohjaisen taiteen ja kokeilevan 
taideteollisuuden osasta (experimental craft)  sekä lifestyle osasta, 
jossa esitellään suomalaista muotoilua. Lifestyle osassa esitellään 
nykymuotoilua suomalaisten arjessa sekä suomalaista asumista. 
Tähän osioon tulee myös yhteistyöyrityksiä. Osa näyttelystä on 
jyrytetty avoimen haun kautta ja osa tekijöistä kutsutaan näyttelyyn 
kiinnostavien suunnittelutöiden johdosta. Ornamon näyttelyhaun 

Jiyoung Chongin paperitekstiiliteos Whisper romance

Merkkivuotta juhlistamme monin tavoin. Luvassa on perinteisten 
tapahtumien lisäksi mm. Juhlaseminaari, Juhlagolf, Juhlaillallinen, matka 

Koreaan sekä erilaisia kulttuuritapahtumia.

2.2. otetaan vastaan Jäniksen vuotta. Tapahtumaa juhlitaan vanhan tavan 
mukaan Lasipalatsin aukiolla klo 16 – 20. Paikalla on kiinalaiset markkinat 
ruokatoreineen, kiinalaista akrobatiaa, värikkäitä leijona ja lohikäärmetansseja 
suora yhteys Pekingiin videoscreenillä jne. sekä kiinalainen ilotulitus 
Töölönlahdella klo 20.00. Tapahtuman järjestää Helsingin kulttuuriasiainkeskus, 
Kiinan Suurlähetystö sekä Suomi – Kiina Seura.  Kaikki ovat tervetulleita.

Kanneltalossa on 8.03.-20.03. esillä Jiyoung Chongin paperitekstiilejä 
Koreasta (kuvassa). Design-museossa puolestaan pitäisi olla maaliskuusta 
toukokuun loppuun esillä korealaista perinteellistä muotoilua. Tiedotamme 
kotisivuillamme tarkemmasta aikataulusta.

Juhlaseminaari järjestetään Helsingin Yliopistolla tiistaina 5.4. klo 13 alkaen. 
Pistä tämä päivä kalenteriisi jo nyt, sillä luvassa on äärimmäisen mielenkiintoinen 
keskustelu- ja infotilaisuus Koreasta sekä Korean kielen ja kulttuurin opetuksesta 
Suomessa. Paneelikeskusteluihin osallistuu varsin asiantuntevia Korea-tietäjiä! 
Tilaisuus päättyy Cocktail-tilaisuuteen. Lisätietoa tilaisuudesta myöhemmin 
seuraavassa Jäsentiedotteessa, sähköpostitse sekä yhdistyksen Internet-sivuilla.

Suomi – Korean Tasavalta –yhdistys 30 vuotta
Yhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Siksipä vuosi on yhdistykselle varsin tärkeä vuosi, sillä 30 
vuotta yhdistyksen aktiivista toimintaa on jo sellaisenaan hyvä saavutus. Juhlavuoden kunniaksi 
yhdistys järjestää tästä vuodesta yhden parhaimmista!
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Kuluisa korealainen sellisti Han–Na Chung esiintyy Tampereen Filharmonian solistina 8.4. kapellimestarinaan Hannu Lintu. Liput yms. 
tiedot löytyvä Tampere-talon kotisivuilta. Myös suurlähettiläs on paikalla konsertissa.

Juhlavuoden kunniaksi jäsenten suuresti rakastamaa golfia pelataan ensin Saksan Baijerissa huhtikuussa ja tämän päälle perinteisesti 
kesäkuussa Master Golfin kentällä. Toivotamme kaikille pelaajille onnea peleihin ja hyviä lyöntejä!

Juhlaillallinen järjestetään torstaina 3.11.2011 klo 19 ravintola Korea Housessa. Tilaisuus ajoittuu yhdistyksen perustamispäiviin 30 vuotta 
sitten ja luvassa on makoisa korealaisen ruuan buffet, tarinaa yhdistyksen historiasta sekä tietysti mutkatonta seurustelua ja yhdessäoloa. 
Tilaisuudessa esitellään yhdistyksen 30-vuotishistoriikki. Koko ravintola on varattu meille, mutta mukaan mahtuu vain 50 ensimmäistä. 
Illallisen hinta tulee olemaan 50 € / osallistuja mukaan lukien ainakin lasillinen sojua. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään jäsenille myös juhlamatka Koreaan. Tästä lisätietoa tässä Jäsentiedotteessa.  Samoin tiedotamme 
Juhlavuoden korealaisista kulttuuritapahtumista Suomessa tässä ja tulevissa Jäsentiedotteissa. Seuratkaa myös kotisivujamme niin pysytte 
ajan tasalla tapahtumista!

Heikki Huhtanen ja Risto Elomaa

”Salven silakat” ti 15.3.2011 klo 17.00

Tule viettämään hauskaa ja vapaamuotoista iltaa Suomi - Korean Tasavalta Yhdistyksen ”Salven Silakat” tilaisuuteen. Tämä vuosittain 
kevätpäiväntasauksen tienoilla vietettävä jäsentilaisuus järjestetään legendaarisessa ravintola Salvessa. Rennon jutustelun ja 

mutkattoman yhdessäolon voivat tulla jakamaan myös yhdistykseen vielä kuulumattomat Korean ystävät.  Silakka-aterialla on saapuvilla 
yhdistyksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Lauri Korpinen. 

Omakustanteinen ilta, jonka kuluessa on mahdollista nauttia reilu klassikkoannos, kuten Salven silakat (13,80 €), pidetään tiistaina 15.3.2011 
klo 17 alkaen.  

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen olavi.vanninen@efkava.fi toivottavaa, niin saamme päivitettyä paikkavaraustamme, ei kuitenkaan 
pakollista. Salve sijaitsee osoitteessa Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Tervetuloa!

Olavi Vanninen
Rahastonhoitaja 
Suomi - Korean Tasavalta Yhdistys
040-901 0000, olavi.vanninen@efkava.fi

Juhlakilpailu                      
Korea Golf 30 vuotta

pelataan 30. kerran,  Master Golfin Master-kentällä maanantaina 
6.6.2011 klo10:00 alkaen. Palkintojenjakotilaisuus klo 18:00 
alkaen Master Golfin kartanon juhlasalissa. Pelimaksuun kuuluu 3 
ruokalaijin illallinen pöytiin tarjoiltuna.  
Alustavat ilmoittautumiset, olavi.vanninen@efkava.fi, toimeksi 
saaneena.     
Varaathan alustavasti jo ajan kalenteriisi ja tulet viettämään 
mukavan päivän yhdessä!

Perinteinen Suomi- Korean Tasavalta Yhdistyksen järjestämä

Yhdistyksen hallitus 
vuodelle 2011

Lauri Korpinen, puheenjohtaja

Olli Juvonen , 1. varapuheenjohtaja

Risto Elomaa, 2. varapuheenjohtaja

Olavi Vanninen, rahastonhoitaja

Heikki Huhtanen, sihteeri

Alpo Järvinen

Liisa Kiianlinna

Eero Laitinen

Leena Sandberg

Johanna Valta

Arimo Varis



Jäsenmatka: Etelä-Korea pähkinänkuoressa

Kiinan ja Japanin välissä sijaitseva Korean niemimaa on ollut silta, jota pitkin uskonnot, kielen ja 
kulttuurin ilmiöt ja arkkitehtuuri ovat kulkeneet. Koreaan on muodostunut aivan omanlai-sensa 
aasialainen kulttuuri, joka on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Tämä matka alkaa Etelä-
Korean pääkaupungista Soulista. Tutustumme myös historialliseen Gyeongjuun, entiseen Silla-
dynastian pääkaupunkiin, jonka nähtävyyksistä monet ovat Unescon maailmanperintö-kohteita. 
Matkamme jatkuu vielä Pusanin satamakaupunkiin. Matkan aikana on vapaapäivä Pusanissa. 
Pääsemme tutustumaan myös Korean rikkaaseen ruokakulttuuriin, sillä matkalla on useimpina 
päivinä puolihoito.

A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen 

1. päivä, lauantai Lähtö Helsingistä (Finnair) klo 17.30 suoralla 
lennolla Souliin. 

Soul 2. päivä, sunnuntai Saavumme Souliin klo 8.20. Ajamme 
keskustaan ja vierailemme Namsan Seoul -tornissa, josta avautuu 
hyvät näkymät yli kau-pungin. Lounaan nautimme Insadong-
antiikkikadun alueella. Iltapäivällä majoitumme hyvään keskitason 
Koreana-hotelliin. (L)

Soul 3. päivä, maanantai Aamupäivällä vierailemme mm. 
1300-luvulla rakennetussa Gyeongbokgung-palatsissa, joka on 
Joseon-dynastian täydellisin ja loisteliain temppelikompleksi. 
Käymme myös Korean kansan historiasta kertovassa museossa. 
Lounaan jälkeen on vapaata aikaa tutustua tähän Etelä-Korean 
sykkivään pääkaupunkiin, joka ei nuku koskaan. Öisin jotkut Soulin 
toreista vasta kunnolla heräävätkin eloon. (A, L) 

Soul – Gyeongju 
4. päivä, tiistai Aamulla lähdemme kolmen tun-nin bussimatkan 
päähän Gyeongjuun, joka oli Silla-dynastian pääkaupunki yli 1000 
vuoden ajan. Gyeongjusta on löydetty huomattava buddhalai-

sen taiteen keskittymä, johon kuuluu mm. veis-toksia, hautoja ja 
temppeleitä. Lounaan jälkeen aloitamme alueeseen tutustumisen 
Tumuli-puistosta, jonka korkeiden ruohopäällysteisten kumpujen 
alle on haudattu yli 20 Silla-kauden merkkihenkilöä. Seuraavaksi 
tutustumme Gyeong-jun kansallismuseoon. Erikoisimpiin 
näyttelyesi-neisiin kuuluu noin 25 tonnia painava Emille-kello, 
jonka sisään on legendan mukaan valettu vauva. Iltapäivällä 
majoitumme Bomunjärven suositulla hotellialueella sijaitsevaan 
hyvään keskitason Hy-undai-hotelliin. (A, L) 

Gyeongju – Pusan 
5. päivä, keskiviikko Tänään vierailemme kah-della alueen 
kuuluisimmalla nähtävyydellä. Ne ovat molemmat mestariteoksia 
Silla-dynastian ajalta 700-luvulta. Aloitamme vierailun Seokgura-
min luolapyhätöstä, jossa 3,5 metriä korkea Buddha-patsas istuu 
lootuksenlehdellä. Kävelyreit-ti (noin 15 minuuttia) temppelille 
kulkee hiekka-tietä pitkin suurten puiden katveessa. Jatkamme 
matkaa Bulguksan temppeliin, jota pidetään Kore-an tärkeimpänä 
historiallisena nähtävyytenä. Lou-naan jälkeen vierailemme vielä 
suuressa Tong-dosan temppelissä. Iltapäivällä jatkamme Pusa-niin, 
jossa majoitumme suositulla Haeundaen ranta-alueella sijaitsevaan 
hyvään keskitason Grand Hotel Haeundaeen. (A, L) 
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Matkan hinta 2.380e (sis. lento- ja turistiverot sekä muut 
viranomais-maksut 169 e) 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 580 e 

Matkan hintaan sisältyvät: 
- suorat reittilennot turistiluokassa 
- lentokenttäkuljetukset matkakohteissa 
- ohjelmassa mainitut kuljetukset, retket ja kierto-käynnit 
pääsymaksuineen 
- majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainituissa tai 
vastaavissa hotelleissa 
- palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa 
- lento- ja turistiverot sekä muut viranomais-maksut 
- useimpina päivinä puolihoito, eli aamiaisen lisäk-si yksi korealainen 
ateria päivittäin 
- juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille 
- suomalainen matkanjohto 

Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. 
Tarkistakaa passinne voimassaolo ja kunto jo matkaa varatessanne 
ja hankkikaa tarvittaessa uusi jo silloin. 

Tähän matkaan sovelletaan yleisiä valmismatka-ehtoja sekä 
Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja erityisehtoja, jotka ovat 
saatavissa toimistostamme tai internetsivuiltamme www.olympia.fi 

Matkalle ilmoittaudutaan 31.3.2011 mennessä Olympia 
Kaukomatkatoimistoon Atro Kansille sähköpostilla (atro.kansi@
olympia.fi) tai puhelimitse (09) 6962 7735.  Lähetäthän viestin 
kopiona myös varapuheenjohtaja Risto Elomaalle (risto.elomaa@
kolumbus.fi) Matkakoodi: OKAKOPA

Pusan 6. päivä, torstai Noin 4 miljoonan asukkaan Pusan on Korean 
tärkein satamakaupunki. Aloi-tamme kaupunkiin tutustumisen 
Taejongdae-puistosta, jossa on yli 200 eri puulajia. Käymme myös 
Korean suurimmilla kalamarkkinoilla Jagalchi Marketilla sekä 
läheisellä International Marketilla. Ostospaikkojen lisäksi alueella 
on myös paljon pieniä ravintoloita. Paluumatkalla hotelliin näem-
me mm. YK:n hautausmaan, jonne monet Korean sodassa henkensä 
menettäneet sotilaat on hau-dattu. (A, L) 

Pusan 7. päivä, perjantai Koko päivä on varattu ren-toutumiseen 
ranta-alueella. Halukkailla on myös mahdollisuus ostaa lisäretkiä – 
lähteä vaikka lyhy-elle risteilylle – tai kokeilla korealaista kylpylää 
pesijöineen ja lämpimine altaineen. (A) 

Pusan – Soul 
8. päivä, lauantai Aamulla ajamme noin 5 tun-nin bussimatkan 
takaisin Souliin. Matkalla pysäh-dymme lounaalle. Iltapäivällä 
majoitumme jo tut-tuun Koreana-hotelliin. Myöhään iltapäivällä vie-
railemme vielä elektroniikkamyymälässä. Päivälli-sen yhteydessä 
näemme perinteisen korealaisen laulu- ja tanssiesityksen. (A, L, P)

Soul 9. päivä, sunnuntai Aamulla tutustumme Korean 
sotamuseoon. Iltapäivällä on vapaata aikaa tutustua kaupunkiin 
omin päin. Halukkailla onmahdollisuus ostaa lippuja vaikka 
korealaisiin show-esityksiin. (A) 

Soul – Helsinki 
10. päivä, maanantai Aikaisen aamiaisen jälkeen kuljetus 
lentoasemalle, josta klo 10.30–14.05 suora lento (Finnair) Helsinkiin. 
(A) 

Matkapäivät: 01.10.–10.10.2011 

Matkamessut 21.-23.1.2011

Suomi – Korean Tasavalta –yhdistys esittäytyi 
Matkamessujen yleisölle Ystävyysseurojen liiton 

osastolla 21.-23.1.2011. Esittäytymisen tarkoituksena 
oli tietouden levittäminen Koreasta ja yhdistyksestä 
sekä tietysti uusjäsenhankinta. Jokaisena kolmena 
messupäivänä saattoi helposti huomata, kuinka Korea 
todella kiinnostaa suomalaisia tänä päivänä; ihmiset 
kyselivät maasta todella paljon, keräsivät materiaalia ja 
osa kertoi suunnittelevansa vakavasti Korean matkaa. 
Tulipa messuilta jokunen uusi jäsenkin!

Suurkiitos messujärjestelyihin ja –päivystyksiin 
osallistuneille Risto Elomaalle, Liisa Kiianlinnalle, Olli 
Juvoselle, Arimo Varikselle, Alpo Järviselle, Anneli Haipus-
Järviselle, Johanna Vallalle ja allekirjoittaneelle. Arimo 
Variksen messuasu Hambuk ansaitsee erityismaininnan, 
siitä kuva ohessa!

Heikki Huhtanen Arimo Varis esittelemässä Koreaa ja Suomi – Korean Tasavalta –yhdistystä
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Hei Golfin ja Korean ystävät!
Kuten Jäsentiedotteessa 3-2010 jo alustavasti kerroin, niin järjestää Suomi-Korean Tasavalta Yhdistys (30 vuotta) Juhlavuoden 2011 kunniaksi 
viikon pelimatkan Saksan Baijeriin 17.4.- 24.4.2011.  

Sunnuntaina
Maanantaina  
Tiistaina  
Keskiviikkona   
 

Beckenbauer Course
Mercedes Benz Course
Uttlau Course
Vapaapäivä, suunnitteilla retki lähellä sijaitsevaan 
ikivanhaan Passaun kaupunkiin (ei kuulu matkan 
hintaan) lue lisää www.passau.de 
Sagmühle Course
Beckenbauer Course, kilpailu
Mercedes Benz Course, kilpailu

Torstaina 
Perjantaina 
Lauantaina

1.380,00 €/henkilö

Lennot Helsinki – München ja takaisin Helsinkiin
Kuljetukset Münchenin lentokentältä Bad Griesbachiin ja takaisin
Golfbägin kuljetukset, molemmat suunnat
Majoitus 2 hengen JuniorSuite huoneessa, josta näkymät golfkentälle. Lisähinta huoneesta omaan käyttöön.
Aamiainen, runsas, katso kuvaa.
Puolihoito, 3 lajin illallinen, Menu, valinta ruokalistalta alkuruoka ja pääruoka.
6 päivä greenfeet

Suoritetaan Suomi-Korean Tasavalta Yhdistyksen tilille Sampopankkiin, tilinumero  FI8980200710400283 seuraavasti:
Ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksu 100€/henkilö, loppumaksu noin 35 pv ennen matkaa. Kohtaan Viesti 
kirjoittakaa Juhlamatka ja osanottajien nimet.

Hinta

Sisältää

Matkan alustava peliohjelma on seuraava:

Maksu

Saatte lisäinformaatiota koko alueesta myös www.hartl.de sivuilta. 

terveisin: Olavi Vanninen
Suomi-Korean Tasavalta Yhdistyksen hallituksen jäsen
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