
 
 
 

JÄSENTIEDOTE 2/2013 
 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
Kyllä vuodenaikojen vaihtumiset voi tapahtua nopeasti. Vielä huhtikuun puolessa välissä 
oli pihallamme Espoossa metri lunta ja muutenkin vielä talvinen keli. Olimme poissa 
Suomesta noin 2,5 viikkoa ja palatessamme olivat kaikki lumet sulaneet. Siitä noin 
kuukauden ajan saimme seurata luonnon avautumista ja toukokuun lopussa olivat puut jo 
lehdissä, ruoho vihersi ja ensimmäiset leikkaukset piti jo tehdä. Selvästi havaitsee eri 
vuodenaikojen pituuksien muuttuneen, mutta ilmaston muutokselle emme voi mitään. Kyllä 
Suomi on hyvä paikka asua. 
 
Toukokuun alkupuolella saimme uutisen, jota toisaalta osasimme jo odottaa..  
Korean Tasavallan suurlähettiläs Dongsun Parkin kolmivuotinen kausi Suomessa päättyy 
ja hän matkustaa pois Suomesta kesäkuun loppupuolella. Suurlähettiläs Parkin 
poistuminen on suuri menetys yhdistyksellemme, koska kaikki yhteistyö ja yhdistyksemme 
saama tuki lähetystöltä, on ollut meille arvokasta.  
Kaikki hyvä loppuu taas ajallaan. Voimme vain toivoa saavamme hyvän yhteistyön uuden 
tulevan suurlähettilään kanssa. 
 
Toukokuun lopulla, eli 28.5. saimme kaikki nauttia upeasta ja kuuluisasta korealaisesta 
NANTA showsta Savoy-teatterissa. Kyllä he olivat taitavia ”ruuanlaitossaan”. Parasta 
kuitenkin oli minulle 1,5 tunnin ohjelman loppupuolella  mahtava rumpuesitys. Ohjelmassa 
sai välillä nauraa vedet silmissä heidän esityksiään.  Teatterisali oli lähes tupaten täynnä 
yleisöä, joka otti aktiivisesti osaa esitykseen. Todella hyvä teatteri-ilta. Vahinko vaan, että 
kaikilla yhdistyksemme jäsenillä ei ollut mahdollisuutta osallistua siihen muiden 
varauksiensa takia.  
 
Yhdistyksemme hallituksen jäsen Lothar Mallon on vetänyt aktiivisesti osa-aluetta Korean 
kulttuuri. Yhdistyksemme kokoama esittelytilaisuus on keväällä 2014 kulttuurikeskus 
Caisassa. Toivottavasti löydämme  korean kielestä suomennettuja runoja ja muuta 
kirjallisuutta . Jäsenkunta, olkaa myös aktiivinen. 
 
Yhdistyksemme suurin jäsentapahtuma, 51 pelaajaa, Korea-golf 2013 pelattiin taas Master 
golfin Forest-kentällä. Kilpailu oli erittäin tasainen ja kova, voittaja tosin omaa luokkaansa.  
Pistebogey-kilpailun voitti tällä kertaa korealainen, nuorehko viehättävä nainen,  Hae Sook 
LEE, tuloksella 40 pistettä.  
Palkintojenjako ja illallinen vietettiin ravintola Korea Housessa. Tilaisuuden järjesti ja tarjosi 
Korean suurlähettiläs Park. Tarjolla oli todella erinomaista korealaista ruokaa. Tiedossa 
on, että jäsenkuntamme nauttii korealaisista makuelämyksistä. 



 
 
 
Suuret kiitoksemme vielä suurlähettiläs Parkille. 
 
Tarkemmin ja laajemmin Korea-golf 2013 kilpailusta omassa jutussaan, 
 
Toivotan jäsenkunnallemme erittäin hyvää ja virkistävää kesää ja palaamaan taas 
yhdistyksemme tapahtumiin. Seuraava isompi tapahtuma onkin  jo ”Suurlähettiläslounas” 
elokuun 22. päivänä Helsingin Suomalaisella klubilla. 
 
Hyvää kesää kaikille, Olavi Vanninen 
 

 Puheenjohtaja kesätunnelmissa. 

 
 
Korea-Golf 2013, nyt jo 32. kerran 
 
Viime viikon torstaina pelattiin The Korea-golf 2013 turnee Master Golfin Forest-
kentällä,  todella upeissa olosuhteissa. Kenttä oli näin kesän alkuun jo hyvässä 
kunnossa, greenit nopeita, joillekin jopa lian nopeita.
 
Kiinnostus kilpailua kohtaan oli suuri, koska mukaan halusi reilusti enemmän kuin alun 
perin olin suunnitellut, 40 pelaajaa. Pelaajia on yhteensä 51, miehiä 36 ja naisia 15. Oli 
suuri ilo saada mukaan myös syntyperäisiä korealaisia, joita oli yhteensä viisi. Kaikki 
pelaajat jättivät tuloskorttinsa, joka on kilpailun tarkoituskin. Tuloskortin jättämisen 
yhteydessä saatiin perinteinen ”osanottajapalkinto” caddiemasterin toimiston jakeluna. 
 
Alun perin  palkintojen jako oli tarkoitus järjestää Korean suurlähettiläs Dongsun Parkin 
virka-asunnolla Kuusisaaressa. Tästä suunnitelmasta jouduttiin luopumaan toukokuun 
puolen välin paikkeilla, jolloin tuli tieto, että suurlähettiläs Park  palaa kotiin kolmivuotisen 
virkakauden päättyessä kesäkuussa ja residenssin keittiö sulkeutui kesäkuun alussa.  
Koska suurlähettiläs Park oli luvannut järjestää palkintojen jaon, niin hän varasi koko 
Korea House ravintolan meidän käyttöömme ja sponsoroi tilaisuuden.  Saimme syödä 
hyvää korealaista ruokaa miellyttävässä ilmapiirissä. Tilaisuudesta vielä kiitokset 
suurlähettiläs Parkille. 

 



 
 
 

 
 
Kilpailun voitti ylivoimaisesti, hyvin pelannut korealainen nainen Hae Sook Lee tuloksella 
40 pistettä. Rouva Lee pelasi pelitasoituksella 25. Yhdentoista parhaan pelaajan joukossa 
oli yhteensä 4 korealaista pelaajaa, kaksi naista ja kaksi miestä. Toivon myös tulevina 
vuosina mukaan korealaisia pelaajia, sehän on yksi yhdistyksemme tarkoituksia, Suomen 
ja Korean välinen ystävyys. 

Puheenjohtaja siirtää puheenvuoron suurlähettiläälle. 
 
 

Paras pariskunta , Leena ja Jyrki Juusela saa palkinnon. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kilpailun tulokset: 
 
Pistebogey:  1. Sook Hae Lee 40 pistettä 
  2. TapioMäkinen  36 pistettä 
  3.  Pasi Ovaskainen  36 pistettä 
  4. Juusela Jyrki 36 pistettä 
  5. Karjalainen Martti 34 pistettä. 
 
Scratch:  Tapio Mäkinen,  +6 eli brutto 78 lyöntiä. 
Lähimmäksi lippua: Aarne Seiro, 1,92 m 
Pisin drive, miehet: Pekka Palotie, 227 m 
Pisin drive, naiset Hae Sook Lee 153 m 
Paras lady:  Hae Sook Lee 
Paras parinkunta: Jyrki ja Leena Juusela 67 pistettä 
 
Edellä on kilpailun tulokset ja vanhan perinteen mukaan niistä ei voi valittaa. 
 
Kiitän osanottajia. Olen jo varannut saman kentän ensi vuodeksi 5.6.2014 
 
Golfterveisin, 
 
Olavi Vanninen 
 



 
 
 

Suurlähettilään läksiäisvastaanotto  
 

 
 
 
Suurlähettiläs Park järjesti residenssissään läksiäisvastaanoton diplomaattikunnalle 
kesäkuun alussa. Diplomaattikunnan vanhin, Venäjän suurlähettiläs Aleksandr 
Rumjantsev, esitti diplomaattikunnan terveiset ja kiitokset Suomessa tehdystä 
ansiokkaasta työstä.  
 

 
 
 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
European tour concert 
 
Juhlistaakseen Etelä-Korean ja Suomen diplomaattisuhteiden 40-vuotisjuhlavuotta  Etelä-
Korean suurlähetystö ja Korea Foundation  järjestävät maanantaina 17. kesäkuuta 
konsertin Temppeliaukion kirkossa klo 17.30. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat saaneet 
konsertiiin avec-kutsun.  
 
Konsertissa kuullaan B. Martinun, Jean Sibeliuksen, Jeajoon Ryun ja Johannes Brahmsin 
musiikkia.  
 



 
 
 
Suurlähettiläslounas 22.8. Suomalaisella klubilla 

 
Perinteinen Korea-yhdistyksen kesälounas pidetään Suomalaisella klubilla torstaina 22. 
elokuuta klo 12.00. Tilaisuutta juhlistaa maittemme välisten diplomaattisuhteiden 
solmiminen 40 vuotta sitten. Tilaisuudessa kuulemme Etelä-Korean suurlähettiläämme 
Matti Heimosen katsauksen Koreasta. 
 
Kolmen ruokalajin hinta yhdistyksen jäsenille 20 euroa ja hintaanisältyy yksi ruokajuoma ( 
vesi, viini, olut).  
 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille , veijo.rahikainen@elisanet,fi, 12.08 
mennessä. Lounas maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille FI36 1372 3000 0408 67 
viimeistään 15.8. Maksupäivä ratkaisee mukaanpääsyn sillä odotettavissa on että tilaisuus 
tulee varatuksia viime vuoden tapaan. 
 
 
Syystapaaminen  Korea Housessa 30.10 
 
Yhdistyksen jäsenten syystapaaminen  järjestetään 30.10 Korea Housessa. Lisätietoja heti 
syyskauden alussa samoin kuin vuosikokouksesta ja joulun tunnelmista.  
 
Korea-golf 2014 
 
Huiman suosion saavutttanut golf-tapahtuma järjestetään jälleen ensi kesänä, samassa 
paikassa Master Golfin Forest-kentällä 

5. kesäkuuta 2014. 
 
 
Koreaan 2014 
 
Yhdistyksen hallituksen keskuudessa on keskusteltu mahdollisuudesta järjestää 
tutustumismatka Koreaan syksyllä 2014, syys- lokakuun vaihteessa. Matka olisi noin viikon 
mittainen, ohjelmaltaan mielenkiintoinen ja hinta pyritään pitämään kohtuullisena. 
 
Hallitus haluaa kuitenkin hyvissä ajoin selvittää jäsenistön kiinnostuksen mahdollista 
matkaa kohtaan. Jos kiinnostusta tuntuu löytyvän. aloitetaan matkan valmistelu. Jos 
matka-ajatus tuntuu kiinnostavalta, lähetä viesti yhdistyksen sihteerille 
veijo.rahikainen@elisanet.fi. 
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Tiesitkö tätä? 
 
Etelä-Korean talous on kasvamassa 2,6 prosenttia vuonna 2013 
Samsungin Android älypuhelinen Galaxy S4:n:n myynti ylitti 10 miljoonaa kuukauden 
aikana 
Samsung on myös selkeä markkinajohtaja matkapuhelimissa Suomessa 
Korean 500:n huippuyrityksen liikevoitto laskussa  
Etelä-Korean tuloerot yhdeksänneksi suurimmat OECD-maiden vertailussa 
Etelä-Korea vahvasti mukana Suomen seuraavien ydinvoimaloiden tarjouskilpailussa 

 
Tunnelmakuvia NANTA-showsta 
 

 
 

 
 

 


