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Suomi - Korean Tasavalta-yhdistys 
ry:n tarkoituksena on ylläpitää 
Suomen ja Korean Tasavallan ja 
niiden kansalaisten välisiä hyviä 
ja ystävällisiä suhteita edistämällä 
molemminpuolista ystävyystoi-
mintaa, kulttuurivaihtoa ja kult-
tuuri- ja talouselämän sekä maiden 
valtio- ja yhteiskuntajär-jestyksen 
tuntemusta. Yhdistys on perustet-
tu vuonna 1981 ja sillä on runsaat 
100 jäsentä.

Yhdistys järjestää näyttelyitä,    
seminaareja, esitelmätilaisuuksia 
sekä vapaamuotoisia kokoon-
tumisia ja vierailuja vaihtuvien 
teemojen puitteissa. Tapahtumissa 
yhdistyksen jäsenet saavat mah-
dollisuuden tavata muita korea-
laisesta kulttuurista kiinnostuneita 
henkilöitä sekä Suomessa asuvia ja     
vierailevia korealaisia.

Suomi - Korean Tasavalta-yhdistys 
on avoin kaikille kiinnostuneille 
yhteisöille ja yksityishenkilöille ja 
jäsenhakemuksen voi täyttää os-
oitteessa www.koreayhdistys.net. 
Kysymyksiä voi lähettää osoittee-
seen jasenasiat@koreayhdistys.net

____________________________

Tiedotteen suunnittelu ja taitto: 
Johanna Valta 

Palaute, kehitysideat ja valmiit 
artikkelit osoitteeseen  
johanna.valta@gmail.com  tai 
puh. 050-3068471
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Yhdistyksemme juhlii 30-vuotista                                   
toimintaansa 
Hyvät  Suomi - Korean Tasavalta Yhdistyksen 
jäsenet,

Juhlavuotemme on lähtenyt hienosti 
käyntiin. Olimme omalla osastollamme 

mukana Matkailumessuilla Helsingin  
Messukeskuksessa.  Osastomme herätti 
runsaasti positiivista huomiota.  Osastolla 
käyneet olivat oikeasti kiinnostuneita 
yhdistyksemme toiminnasta, Koreasta ja 
matkailumahdollisuuksista sinne. Samoin  
jotkut osastollamme vierailleet olivat 
halukkaita liittymään yhdistykseemme 
jäseneksi. Olemme osallistuneet 
messuille jo useana vuonna. Saamamme  
myönteiset kokemukset rohkaisevat meitä 
osallistumaan Matkailumessuille ensi 
vuonnakin. 

On muistettava, että toimintamme on 
kansalaistoimintaa. Se merkitsee, että  
toimimme  jäsenkunnan toiveiden ja 
aktiivisuuden puitteissa.  Kuten olen 
aiemmin kertonut,  yhdistyksen hallitus on 
käynnistänyt  kampanjan , jonka tavoitteena 
on jäsenmäärämme lisääminen nykyisestä.  
Vetoankin  kaikkia jäseniä  tulemaan mukaan 
näihin talkoisiin ja kertomaan tuttavilleen 
ja ystävilleen yhdistyksestämme  ja sen 
toiminnasta. 

Kuluvana vuonna yhdistyksemme viettää 
30-vuotisjuhlaansa.  Kuten toisaalla tästä  
tiedotteesta ilmenee, ohjelmatarjontamme  
on runsasta ja laaja-alaista.  Toivottavasti 
jäsenkunta  kokee sen mielenkiintoiseksi  ja 
osallistuu ohjelmaan  aktiivisesti.

Merkitkää tapahtumien ajankohdat 
kalentereihinne ja  tulkaa reippaasti 
mukaan!

Hyvää alkanutta kevättä toivotellen,
Lauri  Korpinen, Puheenjohtaja
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Idea tilaisuuden kehittämiseen lähti huhtikuun 2010 
lounastilaisuudesta Helsingin Suomalaisella Klubilla. Tuolloin 

tutkija Teppo Turkki Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA:sta 
piti esityksen Koreasta hänen kirjansa Tiikeriportti: Korean 
vimma voittaa maailma pohjalta. Noin puolentoista tunnin 
lounastilaisuudeksi kaavailtu tilaisuus kesti esityksestä virinneen 
vilkkaan, lähes intohimoisen keskustelun myötä lähes kolme tuntia, 
minkä perusteella tajusimme käsissämme olevan varsin posiitivinen 
ongelma: Korea kiinnostaa yhdistyksemme jäseniä tavattoman 
paljon! Tästä lounastilaisuudesta saadun kokemuksen myötä 
rohkaistuimme jatkamaan tällä keskustelemisen tiellä ja päätimme 
hankkia useita Korea-asiantuntijoita saman pöydän ääreen. 

Kutsu Korea-Seminaariin Helsingin Yliopistolla 
tiistaina 5.4.2011
Suomi – Korean Tasavalta yhdistyksen hallitus kutsuu jäsenet kuulemaan ja keskustelemaan Koreasta 
Helsingin Yliopiston Arppeanumin auditorioon tiistaina 5.4.2011 klo 13-18. Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Korean suurlähetystön kanssa osana yhdistyksemme 
30-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Luvassa on taatusti mielenkiintoisia paneelikeskusteluja 
Koreaa syvästi tuntevien asiantuntijoiden johdolla sekä infoisku Korean opetuksesta Suomessa. 

Seminaarissa paneelikeskusteluihin osallistuu mm. SITRA:n tutkija 
Teppo Turkki, Helsingin Yliopiston professori Ilmari Vesterinen 
Korean Tasavallan Suurlähettiläs Dongsun Park, yhdistyksemme 
puheenjohtaja Lauri Korpinen sekä Helsingin Yliopiston opiskelijoita. 
Opiskelijoilla on myös kokonaan oma paneeli. Paneelikeskustelut 
alustetaan noin 15 minuutin mittaisella alustuksella, minkä 
jälkeen panelistit ja yleisö keskustelevat aiheesta. Helsingin 
Yliopiston professori Juha Janhunen esittelee Korean opetusta 
Suomessa. Kuulutukset tilaisuudessa ovat Korean ja Englannin 
kielellä. Tilaisuudessa on väliajalla kahvitarjoilu. Tilaisuus päättyy 
korealaisen taitolajin näytökseen sekä suurlähetystön tarjoamaan 
Cocktail-tilaisuuteen. 

Ohjelma alustajineen ja tilaisuuden tarkemmat tiedot alla. 
Tule ja ota Koreasta tai yleisemmin Aasiasta kiinnostunut 
ystäväsikin mukaan!

Järjestäjät: Helsingin Yliopisto, Suomi-Korea Tasavalta-yhdistys ry. 
ja Etelä-Korean suurlähetystö
Aika: tiistai 5.4.2011 klo 13-18
Paikka: Helsingin Yliopisto, Arppeanumin auditorio 
(yliopistomuseon 2. krs), osoite Snellmaninkatu 3

Registration starts
Forewords
     Professor Juha Janhunen and the Chairman of the Association, Ambassador Lauri Korpinen
Situation in the Korean Peninsula.
    The Ambassador of the Republic of Korea Dongsun Park
Panel: Korea’s will to conquer the world. Korea’s place in East Asia between China and Japan. How Korea turned into modern 
economic miracle? Where is it going to?
     Introduction professor Ilmari Vesterinen. Korea’s place in East Asia between China and Japan.
     Introduction researcher Teppo Turkki. How Korea turned into modern economic miracle? 
Coffee break
The history, present state and goals of Korea education in Finland. 
     Professor Juha Janhunen
Panel: What motivates young people in Finland to study Korean?
     Introduction Chairman of the Association, Ambassador Lauri Korpinen
Summary and Wrap-up 
     Chairman of the Association, Ambassador Lauri Korpinen.
Korean Martial Arts. Performances of Taekwondo and Haedong Kumdo
Cocktails sponsored by The Embassy of the Republic of Korea

12:30 
13:00 

13:15 

13:35

14:45 
15:15

15:30

16:30

16:45 
17.:00

Program:



Näyttäviä korealaisia paperiveistoksia Kannel-
talon galleriassa
Kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja Jiyoung Chung on kehittänyt perinteistä korealaista paperinteko-
tekniikkaa, joomchia, uusiin muotoihin. Kanneltalon Galleriaan avautui 8.3. näyttely, jossa on esillä 
taiteilijan teossarja Whisper – Romance (Kuiskaus – Romanssi), jossa hän tutkii vuorovaikutussuhteita 
luonnon, ihmisen ja Jumalan välillä.

Joomchi on ainutlaatuinen, perinteinen, viitisen sataa 
vuotta vanha korealainen paperinvalmistustapa. Siinä useat 

käsintehdyt paperikerrokset laminoidaan yhteen vedellä, jolloin 
ne muodostavat yksittäisen paksun paperikudoksen. Joomchi-
tekniikalla on mahdollista luoda vahvoja tekstuureja sekä 
maalauksellisia pintoja. Ajan kuluessa pinta muuttuu entistä 
elegantimmaksi ja lähes nahkamaiseksi. Joomchia sovelletaan 
nykyisin esimerkiksi veistos- ja maalaustaiteessa, pintojen 
suunnittelussa sekä arkielämän käyttöesineiden kuten korien, 
lamppujen, laukkujen jne. valmistuksessa.  Jiyoung Chung työstää 
materiaaleja niiden äärirajoille: taitto, hankaus, puristaminen 
toistetaan kerros kerrokselta, kunnes haluttu ulkoasu on saavutettu. 
Chungin käsissä korealaisen käsintehdyn mulperipaperin – hanjin 
– maalauksellisuus, veistoksellisuus sekä tekstuuripintojen rikkaus 
pääsevät oikeuksiinsa ja perinteinen joomchi-estetiikka saa 
modernin, päivitetyn muodon.

 Chung kertoo teossarjansa synnystä: 
”Whisper-Romance-sarja sai alkunsa Koreassa keskustellessani isäni 
kanssa. Luin lehdestä uutisen, joka häiritsi ajatuksiani: perheen 
poika oli tappanut vanhempansa. Isäni sanoi: ” Näin tapahtui, 
koska perustavaa laatua oleva suhde on rikkoutunut.” Tästä 
keskustelusta seuranneista ajatuksista tuli perusta tälle teossarjalle: 
rikkoutuneen suhteen monet vaiheet. Meillä on hevoskuiskaajia 
ja koirakuiskaajia, mutta uskoakseni tarvitsisimme ihmiskuiskaajia 
hoitamaan ja parantamaan tuon rikkoituneen suhteen ihmisen, 
luonnon ja Jumalan välillä. On tärkeää, että meille muistutetaan 
kuinka tärkeä ja arvokas ihmisen elämä on, huolimatta siitä miten 
meidät kasvatettiin tai missä asemassa olemme, jotta voimme iloita 
ja nauttia elämästä sen arvoisesti. Aukot, kerrostumat ja vapaa 
sommittelu edustavat töissäni näitä keskusteluja, kuiskauksia sekä 
hengitystä niiden välillä.” 

Jiyoung Chung asuu tällä hetkellä Virginiassa Yhdysvalloissa, mutta aloitti opintonsa itämaisen maalaustaiteen parissa Duckwon High School 
Soulissa, Koreassa. Vuonna 2002 Chung valmistui Rhode Island School of Designista pääaineenaan maalaustaide. Tämän jälkeen hän suoritti 
vielä maisteritutkinnon taidegrafiikasta Cranbrookin taideakatemiasta Michiganista. Chungin taidetta on nähty kymmenissä näyttelyissä 
Yhdysvalloissa sekä lisäksi Canadassa, Koreassa, Australiassa, Ranskassa sekä kerran aiemmin Suomessa.

Näyttely on avoinna 19.3. asti ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16, su suljettu. Vapaa pääsy 
Klaneettitie 5, www.kanneltalo.fi 
järj. yhteistyössä Jiyoung Chung ja Helsingin kulttuurikeskus 
Lisätiedot: Sarianna Suomala/Kanneltalo, sarianna.suomala@hel.fi puh. (09) 3103 2414
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Suurlähettiläspari, Jiyoung Chung ja Eija Elomaa 
yhdistyksen kukkien kera

Järviset ihastelemassa Chungin taidetta



Golfmatka Baijeriin
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Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjestää Golf-
pelimatkan Saksan Baijeriin 17.4. - 24.4.2011 
välisenä aikana.

Pelaamme kuutena päivänä, neljällä eri kentällä. Lisäksi 
käytämme yhden välipäivän nähtävyyksien katseluun ja kunnon 
kohentamiseen.

Mukaan mahtuu vielä muutama pelaaja. Jos kiinnostaa, niin saat 
lisätietoja olavi.vanninen@efkava.fi tai 040 - 901 0000.

Tervetuloa!

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen  
Suomi - Korean Tasavalta -yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.3.2011 
klo 18 ravintola Perhossa Helsingissä (osoite Perhonkatu 11). Kevätkokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaiset asiat: 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, 
vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin 
yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto 
mahdollisesti antavat aihetta

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7. kokouksen päättäminen. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heikki.huhtanen@hotmail.com

Juhlagolf
30. Koreagolf pelataan maanantaina 
6.6.2011 klo 10:00 alkaen

Peli alkaa klo 10:00 alkaen Master Golfin Master-kentällä. 
Mukaan mahtuu 40 pelaajaa, ja yhdistyksen jäsenet ovat 
etusijalla määrän täyttyessä. 

Pelimaksu jäsenille 80 €/pelaaja, ei jäsenet 95 €. Maksu sisältää 
3 ruokalajin päivällisen pöytiin tarjoiltuna ja yhden kaadon 
viiniä, Master golfin Kartanon isossa salissa. Seuralaishinta (ei 
kilpailussa mukana) on 40 €.

Ilmoittautumiset olavi.vanninen@efkava.fi tai 040-901 0000

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa


