
 
 
 

JÄSENTIEDOTE 1/2013 
 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät yhdistyksen jäsenet, 
 
Talven selkä alkaa olla taittunut ja kevät koittaa. Saimme nähdä auringonkin taas pitkästä 
aikaa. Tätä asiaa tukee hyvin myös yhdistyksen jäsentapahtuma ”Bruuverin muikut”. 
Muikut maistuivat hyvin ja paikka sinänsä oli tilaisuuteen sopiva. Olimme omassa tilassa ja 
tapasimme vapaammin toisia jäseniä. 
 
Jo viime vuoden jälkipuoliskolla oli lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa useita 
mielenkiintoisia asioita Koreoiden tapahtumista sekä kiristyneestä tilanteesta. Etelä-
Korean uusi joulukuussa vaaleilla valittu presidentti Park Geun-hye otti heti 
virkaanastujaispuheessaan, toimikautensa alusta, tiukan linja pohjoisen uhitteluun. Tämän 
ymmärtää hyvin, onhan hän maan entisen sotilasjohtajan Park Chung-heen tytär. 
 
Syytä tähän tiukkaan linjaan onkin, sillä pohjoinen on systemaattisesti toimillaan kiristänyt 
ilmapiiriä maiden välillä. Toistuvat ohjuskokeet, ydinvoimalaitosten tarkastusten 
kieltäminen ja nyt viimeinen, kolmannen ydinkokeensa räjäyttäminen. Oliko se 
ydinräjähde, siitä ei olla kaikkialla varmoja. Ilmakehästä ei löytynyt selviä merkkejä 
ydinräjähteestä. Nämä tapahtumat etenevät niin suunnitelmallisesti, että jotkut jo 
epäilevät, johtaako pohjoista valtiota Kim Jong-un, vai joku muu. Yhdysvaltojen ja Etelä-
Korean parhaillaan käytävät yhteiset sotaharjoitukset taas omalta osaltaan saivat aikaan 
sen, että Pohjois-Korea uhkasi lopettaa aselevon Etelä-Korean kanssa (solmittu 1953 
sodan lopettamiseksi). Rauhansopimusta ei ole vielä solmittu. Pohjoisen valtion 
uutistoimiston mukaan pohjoiskorealaisille palvelimille on tunkeuduttu useita kertoja viime 
päivinä. Maan johtaja Kim Jong-un vieraili näyttävästi maan asevoimien tykistön 
harjoituksissa, jossa ammuttiin kiivaasti omiin saariin aivan maiden rajan pinnassa. 
Näyttää siltä, että tämä vuosikymmeniä jatkunut uhittelu vaan jatkuu. 
 
Saimme lukea mielenkiintoisen artikkelin (HS 3.3.2013) siitä miten vaurastuneesta Etelä- 
Koreasta on tullut vaativa maa hallita. Maan politiikan pääteemat ovat Pohjois-Korea, 
yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja suurten monialayritysten hallitseva asema. Näiden 
suhteen odotukset ovat aivan muuta kuin uuden presidentin isän hallitessa maata 50 
vuotta sitten. Nyt maa on tärkeä aasialainen talousmahti ja demokratia. Kansalaiset 
vaativat sosiaalisia ja terveydenhoitouudistuksia. Yhdysvaltojen lisäksi maa tarvitsee 
yhteistyötä Japanin ja Kiinan kanssa pohjoisen hillitsemiseksi. Toivottavasti aiemmat 
saarikiistat eivät ole este yhteistyölle tässä asiassa. 
 
Joulukuun lopulla Soulissa ja muillakin paikkakunnilla oli mielenkiintoinen 
”Sinkkutapahtuma”. Se sai alkunsa kahden miehen ideasta Facebookissa. Siihen oli 



 
 
 
ilmoittautunut yli 36 000 ihmistä, kokoontumispaikalle Soulin puistoon heitä saapui noin 
3500. Lähes kaikki kylmässä pakkasessa hytisseet, noin 20-vuotiaat ihmiset, olivat miehiä. 
Naiset loistivat poissaolollaan. Kysymyksiä: Onko Etelä-Koreassa (kansalaisia noin 50 
milj.) naisista suuri puute, vai pidättäytyvätkö nuoret naiset suorasta toiminnasta 
kasvatuksesta johtuen. Facebookin tai Twitterin käyttäjiä on maassa noin 20 miljoonaa. 
 
Toivotan jäsenkunnalle mukavaa vuoden 2013 jatkoa ja runsasta osallistumista 
yhdistyksen jäsentapahtumiin. 
 
Olavi Vanninen 
 
 

 
 
Bruuverin tilaisuudessa seuran jäsenet saivat kuulla suurlähettiläs Dongsun Parkin 
mielenkiintoisen katsauksen. Puhe toimitetaan jäsenistölle lähipäivinä joten seuratkaa 
postianne. Suurlähettilään puhe viritti vilkkaan keskustelun. Olavi ja suurlähettiläs 
suunnittelivat jo uusia tapahtumia.   
 
 

Tulevia tapahtumia 
 
Jousiampujat kokoontuvat 11.4. Tapanilassa 
 
Haluatko kokeilla jousiammuntaa. Torstaina 11.4 lajiin voi tutustua Tapanilan erän tiloissa  
(Erätie 3, Mossahalli, ovi C 1) Kokoontuminen klo 16.45 ja jousiammuntaan tutustuminen 
17.00-18.30.  Mukaan mahtuu enintään 20 henkilöä. Yhdistys tukee osallistumista 10 € / 
per henkilö. Omaosuuden hinta, 10-20 €, määräytyy osallistujien mukaan. Myös yli 12-
vuotiaat lapset ja lastenlapset ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset Lea Silto (lasilt@utu.fi)  
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Lean juttu tapahtumasta sekä jousiammunnasta ja sen suosiosta Koreassa seuraavassa 
tiedotteessa. 
 
 

 
KOREA-GOLF 2013 TOURNEE 6.6.2013 
 
Pelataan Master Golfin Forest-kentällä klo 10:00 alkaen 
Ilmoittautumiset minulle olavi@vanninen.fi 
Saatte lisäinfoa maalis- huhtikuun vaihteessa. 
 
Olavi Vanninen 
 
 

 
UUSI HALLITUS 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 15.10.2012 Suomalaisella klubilla. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Matti Romo. Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat, päätettiin jäsenmaksun suuruudesta ja 
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2013 sekä hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta. 
Jäsenmaksuksi päätettiin entinen 30 € varsinaiselta jäseneltä 10 € toiselta samaan 
perhekuntaan kuuluvalta henkilöltä. Tukijäsenten kannatusmaksuksi päätettiin entinen 150 
€. Tukijäsenet ovat pääosin yrityksiä ja muita yhdistyksen jäseniä. 
 
Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on kaksivuotinen ja puheenjohtajana jatkaa Olavi 
Vanninen. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6-10 jäsentä. Yhdistyksen toiminnan 
tarkastajana jatkaa Unto Turunen, varamiehenä Lauri Korpinen. 
 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Risto Elomaa ja Arimo Varis valittiin uudelleen 
kaksivuotiskaudeksi 2013-2014.  Erovuorossa ollut Johanna Valta pyysi työkiireiden vuoksi 
vapautusta hallituksen jäsenyydestä. Hallituksessa jatkavat Heikki Huhtanen, Liisa 
Kiianlinna ja Lea Silto. 
 
Uusiksi jäseniksi valittiin  
Lothar Mallon 
Lasse Piira 
Veijo Rahikainen 
Matti Vinha 
Vappu Virkkunen 



 
 
 
Tässä hallituksen uuden jäsenen Matti Vinhan oma Korea-kokemus. 
 
” Asuin 1979-1980 perheeni kanssa sekä Soulissa että Ulsanissa. Olin Ekono Oy:n 
palveluksessa, joka tuohon aikaan oli toinen suuri kansainvälistynyt (Jaakko Pöyryn 
ohella) konsultti- ja insinööritoimisto Suomessa. Ekonolla oli johtava rooli Koreaan 
rakennetussa ensimmäisessä sellutehtaassa, joka oli nykyrahassa miljardiluokan 
investointi. Ekono johti suomalais-saksalaista projektikonsortiota ja itse olin vastuussa 
hankkeen paikallisista hankinnoista ja mekaanisista asennuksista, Myöhemmin olin 
aluepäällikkönä vastuussa korean myyntitoimistosta vuoteen 1985.  
1990-luvun puolivälissä palasin Korea-kuvioihin tiiviimmin oman yritykseni kautta. 
Yritykseni Nordstock Oy toimii yhteistyössä useidenkin korealaisyritysten kanssa. Mm 
maahantuomme ja jakelemme LG Chem/ LG Hausys Ltd:nn ja Hanwhan tuotteita 
Suomessa ja lähialueilla. 
Nuorena miehenä vaikkakin jo maailmalla liikkuneena Korea oli myös suuri 
henkilökohtainen kokemus. Siitä sain myös kiinnostuksen seurata myöhemminkin maan 
muuttumista Korean sodan raunioista ja kenraalivallan tiukasta otteesta teollistuneeksi Itä-
Aasian talousmahdiksi. 
 
 
 

 
 
Matti Vinha 
 

 
 
 
Talous kasvuun 

 
Etelä-korean keskuspankki ennakoi kuluvalle vuodelle talouden asteittaista toipumista ja 
2,8 prosentin talouskasvua ( IMF ennustaa 3,2 ja OECD 3,1 prosentin kasvua). 
Keskuspankin arviot perustuvat oletukseen että talouden epävarmuudet niin kotimaassa 
kuin ulkomailla helpottuvat, erityisesti kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvua 



 
 
 
vetää alaspäin epävarmana jatkuva maailman taloustilanne, joka heikentää maan 
tärkeintä kasvumoottoria vientiä sekä Etelä-Korean vahvistunut valuutta, won. Etelä-
Korean wonin arvo nousi vuonna viime vuonna 7,6 prosenttia suhteessa Yhdysvaltain 
dollariin ja peräti 19.6 prosenttia suhteessa Japanin jeniin. Japanin jenin heikkenemistä 
seurataan Koreassa huolestuneena ja suuri osa erityisesti auto- ja teknologiayrityksistä on 
jo laskenut kuluvan vuoden myynti ja voittoennusteitaan heikon jenin vuoksi. 
 
 
 

Pekka Wuoristolle korkea-arvoinen 
kunniamerkki 
 
 
 

 

 
Suurlähettiläs Dongsun Park luovutti tammikuussa Suomen edelliselle Etelä-Korean 
suurlähettiläälle Pekka Wuoristolle presidentti Lee Myung-bakin myöntämän erittäin 
arvokkaan kunniamerkin ” The Order of Diplomatic Service Merit”. Se myönnettiin 
Wuoristolle maittemme välisten suhteiden eteen tehdystä, arvokkaasta työstä. Tilaisuus 
järjestettiin Etelä-Korean suurlähetystössä. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen Aimo N. K. Viitala vietti 85-vuotispäiviään 
Suomalaisella klubilla 29.11. Monien onnittelijoiden joukossa oli myös suurlähettiläs 
Dongsun Park. Yhdistyksen onnittelut päivänsankarille vei Olavi Vanninen. Varsinaisen 
jäsenyytensä lisäksi Aimo on yrityksiensä kautta ollut vuosikymmeniä myös tukijäsenenä. 
Aimon panos yhdistyksellemme on ollut merkittävä. Uransa alkuaikoina Aimo johti omaa 
asianajotoimistoa Lahdessa noin 15 vuotta. Tämän jälkeen hän toimi monien liikeyritysten 
toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Noin 40 vuoden ajan hän toimi 
aktiivisesti eri lakimies- ja talousjärjestöissä sekä osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Erityisen läheisiä hänelle olivat sotaveteraanien asiat ja Lions palvelujärjestöt. Aimo on 
edennyt kansainvälisessä Lions-toiminnan organisaatiossa pidemmälle kuin kukaan muu 
suomalainen ja hänet on palkittu lukuisilla palkinnoilla. Monet ovat myös ne muut järjestöt, 
joissa hän on ollut aktiivisesti mukana niitä tukien. Näin on taiteen, golfin. purjehduksen, 
matkailun, hyvän ruuan ja monen muun asian parissa. (OV) 
 
 

Korealainen musikaali Suomeen 
 
Suursuosion saavuttanut korealainen Nanta-musikaali nähdään vihdoinkin myös 
Suomessa. Musikaali esitetään Savoy teatterissa Helsingissä 28.5. Lisätietoja 
seuraavassa tiedotteessa. 
 

 
KiekkoVantaa ja Halla Group yhteistyöhön 
 
Kiekko Vantaa Hockey Oy on tehnyt merkittävän yhteistyösopimuksen korealaisen 
monialayrityksen Halla Groupin kanssa. Sopimus mahdollistaa Kiekko-Vantaan Mestis-
joukkueen toiminnan jatkumisen pitkälle eteenpäin. Sopimuksen myötä Kiekko-Vantaan 
joukkueeseen tulee korealaisia pelaajia harjoittelemaan ja pelaamaan mestistä. 



 
 
 
Koreassa järjestetään vuonna 2018 talviolympialaiset. Yhteistyöhankkeella on Korean 
jääkiekkoliiton tuki. Hallan omassa jääkiekkojoukkueessa Anyang Hallassa pelasi kaudella 
2004-2005 viisinkertainen Stanley Cup voittaja Esa Tikkanen pelaajavalmentajana. 


