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Suomi - Korean Tasavalta
 -yhdistys ry
PL 341, 00101 Helsinki
www.koreayhdistys.net

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. Tapahtu-
missa yhdistyksen jäsenet saavat 
mahdollisuuden tavata muita 
korea-laisesta kulttuurista kiinnos-
tuneita 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



Yhdistyksemme viettää 30-vuotisjuhlaansa

Yhdistyksemme viettää kuluvana 
vuonna 30-vuotisjuhlaansa.  Tarkka 

perustamispäivämäärä on 3.11.1981. 
Yhdistys merkittiin silloin oikeusministeriön 
yhdistysrekisteriin.  Varatuomari Seppo 
Horsti toimi ensimmäisen hallituksen 
puheenjohtajana. Yhdistyksen historiaa 
tarkastellessa on syytä nostaa esille johtaja 
Lauri Kaijansinkko. Alusta lähtien hän on 
tehnyt mittavan työn yhdistyksemme 
toiminnan mahdollistamiseksi ja 
toteutumiseksi.  Näistä merkittävistä 
ansioista hänet on nimitetty yhdistyksemme 
kunniapuheenjohtajaksi.

Kuluneina 30 vuonna on järjestetty 
lukuisia seminaareja, näyttelyitä, 
esitelmätilaisuuksia, vierailuja ja 
vapaamuotoisia jäsenkokoontumisia 
sekä julkaistu säännöllisesti yhdistyksen 
tiedotetta.  Korea – golf on järjestetty 
keskeytyksettä vuodesta 1981 alkaen.   
Yhdistyksen yhteistyö Korean tasavallan 
suurlähetystön, Korean kauppaan 
osallistuvien yritysten, yliopistojen 
ja kansainvälistymistä edistävien 
kansalaisjärjestöjen kanssa on ollut 
tiivistä.  Samoin on syytä mainita kiitoksin 
opetusministeriön toiminnallemme antama 
tuki.  

30-vuotisjuhlavuoden ohjelmassa on 
toteutettu tähän mennessä mm. juhlagolf, 
juhlaseminaari,  ”Salven Silakat” –tilaisuus, 
yhdistyksen golf-matka Baijeriin ja 
suurlähettiläslounas. Kaikissa näissä 
tilaisuuksissa on ollut hyvä yleisömenestys: 
esim. juhlaseminaariin osallistui n. 100 
henkilöä. Myös juhlagolf oli viimeistä 
paikkaa myöden täynnä. On syytä todeta, 
että yhdistyksemme jäsenkehitys on ollut 
varsin myönteistä: Meitä on nykyisin reilusti 
yli 100. On erinomaista, että jäsenistö 
on osoittanut kiinnostusta yhdistyksen 
toimintaan ja osallistunut aktiivisesti. Ilman 
jäsenistöä mikään yhdistys ei voi toimia 
ja toiminta muodostuu näivettyväksi 
puuhasteluksi. Vain jäsentensä kautta 
kansalaisjärjestöt toimivat ja niiden 
voimavarat nojaavat täysin jäsenkenttään.

Juhlavuosi jatkuu ja syksyn ohjelmassa on 
mm. Juhlaillalliset korealaisessa ravintolassa 
ja syyskokous, jossa puhujana on tri 
Teppo Turkki. Joulukuun alussa on vielä 
perinteinen ”Joulun tunnelmat” – tilaisuus.  
Lisäksi valmisteillä on yhdistyksemme lyhyt 
ja tiivis historiikki.

Toimintamme jatkuu juhlavuoden jälkeen 
normaalisti ja suuntamme siis katseemme

jo ensi vuoteen.  Toivoisin, että jäsenistö 
ottaisi kantaa ja tekisi ehdotuksia toivotusta 
toiminnasta.  Hallitus on kaavaillut vuodelle 
2012 perinteisiä ohjelmamuotoja, kuten 
Salven Silakat, suurlähettiläslounas ja 
Joulun Tunnelmat. Uutta suunnittelua 
edustavat korealaisen ruuan kurssi 
ja korealainen karaokeilta. Tässä vain 
muutamia uusia hankkeita mainitakseni.

Toivotan jäsenistölle oikein mukavaa 
alkavaa syksyä ja tervetuloa yhdistyksen 
tilaisuuksiin!

Lauri Korpinen, puheenjohtaja
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Perinteinen suurlähettiläslounas 18.8.2011 
ravintola Perhossa
Suomen Korean tasavallan suurlähettiläs Pekka Wuoristo oli 18.8.2011 yhdistyksen järjestämällä 
lounaalla puhujana. Myös Suomalais-Korealainen kauppayhdistys oli mukana järjestelyissä. 
Ravintola Perhossa pidetylle lounaalle osallistuikin mukavasti molempien yhdistysten jäseniä, 
kaikkiaan n. 25 henkilöä.

Suurlähettiläs Wuoristo käsitteli mielenkiintoisessa puheessaan Korean tasavallan poliittista ja taloudellista tilannetta. Puheensa jälkeen 
Wuoristo vastaili osallistujien lukuisiin kysymyksiin.

Wuoriston mukaan Korean niemimaan turvallisuus- ja sotilaspoliittinen tilanne on jälleen kerran kiristynyt ja on siten huolestuttava. Välien 
tulehtumista tapahtuu usein juuri loppukesällä, kun Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteiset vuosittaiset suuret sotaharjoitukset ovat alkamassa. 
Suhteitten ylä- ja alamäet ovat vuosikymmenten aikana olleet toistuvia. Tällä hetkellä ei suhdekehityksessä ole nähtävissä lämpeämistä, totesi 
Wuoristo. Korean tasavallassa pidetään ensi vuoden huhtikuussa presidentinvaalit. niissä on perinteisesti ollut yhtenä keskeisenä teemana 
Koreoiden väliset suhteet. Nyt jää nähtäväksi, minkä aseman ne saavat näissä tulevissa vaaleissa.

Vietämme juhlavuoden illallista ravintola Korea Housessa 3.11.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Risto Elomaalle: risto.elomaa@kolumbus.fi



Ikääntymisen osalta  Wuoristo arvioi, että Etelä-Korean 
demografinen kehitys, jossa väestö ikääntyy nopeaa vauhtia, on 
maan talouden kannalta uhkatekijä. Tilanne on samanlainen mm. 
Japanissa ja Suomessa. Tähän liittyen voi todeta, että syntyvyys 
on Korean tasavallassa yksi OECD-maiden alhaisimmista, sanoi 
Wuoristo.

Korea ei ole ainoa Aasian maa, jolle Kiina muodostaa haasteen. 
Korean ulkomaankaupassa se on ohittanut USA:n ja EU:n, mutta 
toisaalta kaksi viimemainittua ovat kauppaluvuissa edelleen 
lähellä Kiinan tasoa. EU:lla on periaatteessa nyt aiempaa paremmat 
mahdollisuudet vahvistaa taloussuhteitaan Korean Tasavallan 
kanssa, sillä sen ja Korean välinen vapaakauppasopimus on tullut 
vihdoin voimaan, arvioi Wuoristo.

Etelä Korea on onnistunut viimevuosina varsin hyvin ns. brändin 
luomisessa, eli ulkoisessa tiedottamisessa. Sitä on tukenut 
erinomainen menestys monissa asioissa:  mm. talouskasvu, 
teollisuuden menestys vientimarkkinoilla, talviolympialaisten 
saaminen ja  Daegun yleisurheilun MM - kisat, arvioi suurlähettiläs 
Pekka Wuoristo.

Lauri Korpinen

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 12.10.2011 kello 17.30 
ravintola Perhossa Helsingissä. Syyskokouspuhujana Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto SITRA:n 
johtaja Teppo Turkki. Turkki puhuu Korean tulevaisuuden näkymistä erityisesti nyt Japanin keväisen 
katastrofin jälkeen. Tilaisuus alkaa kello 17.30 ravintola Perhossa (Perhonkatu 11, Helsinki).

Kutsu syyskokoukseen ke 12.10.2011 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat:

1. kokouksen avaus

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

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. päätetään jäsenmaksun, tukijäsenmaksun ja 
liittymismaksun suuruus

5. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

8. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten 
tilalle

9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

      - kunniajäsenyyksien myöntäminen

11. kokouksen päättäminen.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Terveisin, yhdistyksen hallitus

Joka tapauksessa asetelmat ovat vielä avoinna. Nyt näyttäisi 
siltä, että entisen presidentin Park’in tytär, rva Park, olisi vahvoilla 
tulevissa vaaleissa. Jos hän voittaisi, hän olisi samalla Etelä-Korean 
ensimmäinen naispresidentti, totesi suurlähettiläs.

Etelä-Korean talouskehitys on edelleen ollut myönteistä.
Talouskehitys on jo nyt vienyt Korean tasavallan teollisuusmaiden 
kärkijoukkoon. Silti haasteitakin Wuoriston mukaan on: Tuloerojen 
kasvu,  talouselämän ja teollisuuden rakennemuutosten hidas 
toteutuminen, ikääntyminen ja koulutussektorin ongelmat. 
Wuoristo mainitsi, että Koreassa on kaikkiaan 154 yliopistoa. Tämä 
on johtanut niiden välillä myös sen laatuiseen kilpailuun, jossa 
opetuksen taso laskee.

“Kaikki eivät voi olla huipputasoa” sanoi Wuoristo. Yliopistojen suuri 
lukumäärä on johtanut myös siihen, että lukioihin ja yliopistoihin 
pyrkii n. 85 %  ikäluokista. Tämä taas on vaikuttanut siihen, että 
kaikkiin, esim. raskaisiin töihin, ei enää löydy helposti halukkaita 
tekijöitä.

“Etelä Korea on onnistunut viimevuosina 
varsin hyvin ns. brändin luomisessa, eli 

ulkoisessa tiedottamisessa”

Perinteiset Joulun tunnelmat 2.12!
Tarjolla jouluinen buffet, laulua, kilpailuja ja rentoa yhdessäoloa.

Varaa paikkasi: johanna.valta@gmail.com
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Golfmatka Baijeriin
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Sunnuntai 17.4., varhain aamulla Suomi-
Korean Tasavalta yhdistyksen 10 innokasta 
golfaavaa jäsentä kokoontui Helsinki-
Vantaan lentokentälle matkakohteena 
Baijeri ja Hartil Resortin golfkentät.      
Matkaidean isänä ja primus motorina toimi 
Olavi Vanninen, joka oli hoitanut kaikki 
järjestelyt puolestamme.

Osallistujien joukossa oli tuttuja, mutta 
myös minulle tuntemattomia kasvoja. 
Matkanjohtaja Vannisen Olavin lisäksi 
olivat Korpiset: Maija ja Lauri, tuttuja jo 
Korean ajoilta, Martit Haani ja Karjalainen ja 
Järvisen Alpo tietenkin. Uusia tuttavuuksia 
olivat Matti Romo, Juha Puromies ja Pasi 
Martovaara.

Jätimme taakse lumisen ja kolean Helsingin ja 
suuntasimme kohti Müncheniä. Parin tunnin 
lennon jälkeen allamme avautui keväisen 
vihreä baijerilaismaisema. Münchenistä 
matkamme jatkui pikkubusseilla itään 
kohti asemapaikkaamme Bad Griesbachia. 
Matkalla saimme ihailla hyvin hoidettua 
saksalaista maaseutua kylineen ja 
kirkkoineen, kukkivine puutarhoineen. 
Saavuimme puolenpäivän tienoissa 
majapaikkaamme Gutshof Penningiin, jossa 
hotellin lisäksi on golfklubi ja 2 täysmittaista 
golfkenttää.  Matkanjohtaja oli tietenkin 
varannut meille peliajat iltapäiväksi, joten 
eipä siinä paljon muuta ehtinyt kuin purkaa 
matkalaukut ja vaihtaa pelivaatteet päälle, 
kevyt lounas toki ehdittiin syödä ennen 
suuntaamista ykköstiille. Kenttä on nimetty 
saksalaisen jalkapallolegendan Franz ”Der 
Kaiser” Beckenbauerin mukaan ja kentän 
on suunnitellut toinen saksalaislegenda 
nimittäin golflegenda Bernhard Langer. 
Tuloskortin mukaan kenttä on pitkä ja niin 
vesi- kuin hiekkaesteitä näyttää olevan 
runsaasti. Kenttä oli tosi vaikea näin 
kauden avajaisiksi ja peli tökki tosi pahasti. 
Minulle riitti 9 reikää, toiset jatkoivat vielä 
muutaman reiän hämärän tuloon asti. 

Saavuttuamme Passaun vanhaan 
kaupunkiin istahdimme Raatihuoneen 
torille suunnittelemaan, mihin kohteisiin 
haluaisimme tutustua. Vaikka tarjolla oli 
houkuttelevia jokiristeilyjä, päätimme 
kuitenkin mennä tutustumaan joen 
toisella puolella, pystysuoran kallion 
laelle rakennettuun linnoitukseen. 
Torilta oli bussikuljetus ylös tänne Veste 
Oberhausiin, kuten linnoitusta kutsutaan. 
Linnoituksen rakentaminen oli aloitettu 
vuonna 1219 ja se oli valmistunut 80 
vuotta myöhemmin. Nykyisin linnoitus 
toimii kulttuurihistoriallisena museona.  
Museossa oli esillä näyttely nimeltään 
Passau- Myytti ja Historia. Näyttely 
keskittyi keskiaikaan, esineitä oli toki 
roomalaisten ajalta aina 1800 luvun lopulle. 
Linnoituksessa oli myös näköalapaikka, 
josta oli hienot maisemat niin jokien 
yhtymäkohtaan kuin vanhan kaupungin 
keskustaankin. Linnoituskierroksen 
jälkeen otimme bussin takaisin alas 
ja jatkoimme kaupunkikierrostamme 
jalan pitkin Tonavan rantabulevardia 
Kolmenjoennurkan ympäri Innjoen rantaan  
kohti St. Stephanin Tuomiokirkkoa.  Tämä 
barokkikirkko vuodelta 1693 on todella 
mahtava rakennus; 100m pitkä ja lähes 
pilviä hipovat kellotornit . Sisältä kirkko on 
henkeäsalpaava ;upeat kattomaalaukset ja 
taidokkaat koristelut seinissä ja pylväissä. 
Kirkossa on myös maailman suurimmat 
urut, viidet erilliset urut, joissa on yhteensä 
17.974 urkupilliä ja 233 äänialaa ja näitä 
kaikkia voi soittaa keskitetysti yhtä aikaa. 
Vaikka emme saaneetkaan kuulla urkujen 
soivan, niin tunnelma kirkossa oli hieno.  
Meillä oli vielä hetki aikaa ennen noutajan 
tuloa, sen ajan käytimme vaeltamalla pitkin 

Kokoonnuimme illalliselle; parsaa 
ja politiikkaa. Saksassa parsakausi 
oli juuri alkanut ja Suomessa taasen 
oli eduskuntavaalien ääntenlasku 
loppusuoralla. Seurasimme tuloslaskentaa 
jännityksellä netin välityksellä ja sieltähän 
se päivän jytky tuli. Meidän golftulokset 
jäivät täysin noiden tulosten varjoon.

Maanantai ja vuorossa se toinen kenttä, 
nimeltään Mercedes Benz ja sekin on B. 
Langerin suunnittelema. Vaikeutta oli 
siis odotettavissa, vaikka kenttä ei ollut 
aivan yhtä pitkä kuin Beckenbauer, mutta 
vesiesteitä oli kyllä yllin kyllin. Niihin sai 
upotettua useamman pallon ja samalla 
upposi myös tuloskin.  

Tiistai ja jälleen uusi kenttä, muutaman 
kilometrin päässä sijaitseva Uttlaun 
golfkenttä. Olavi oli kertonut kentän 
olevan mäkinen, minusta kenttä muistutti 
enemmänkin vuoristorataa. Menimme 
golfautoilla jyrkkiä rinteitä ylös ja alas, 
eikä aina tiennyt, mikä olisi oikea suunta. 
Onneksi loppupuolella oli muutama 
tasainen väylä niin, että tuli muutama 
onnistuminen.

Keskiviikko ja golfista vapaa päivä! 
Edessämme oli retki Saksan ja Itävallan 
rajalla sijaitsevaan Passaun kaupunkiin. 
Valitettavasti sairastumiset ja lievät vammat 
olivat harventaneet joukkoamme niin, että 
vain 6 osallistui tähän retkeen. Passauta 
kutsutaan myös kolmen joen kaupungiksi, 
koska siellä Tonavaan yhtyy sivujoet Inn ja 
Ilz muodostaen yhdessä valtaisan virran.

“Olavi oli kertonut 
kentän olevan mäkinen, 
minusta kenttä muistutti 

enemmänkin vuoristorataa”

Parsaa ja politiikkaa...
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Passaun kapeita mukulakivikatuja. Passaun 
retki oli oikein onnistunut, matkanjohtajalle 
kiitokset.

Torstai ja kaksipäiväisen kisan ensimmäinen 
osio, kenttänä Beckenbauer, valitettavasti 
minä sairastuin ja jäin potemaan flunssaani 
huoneeseeni, kun muut lähtivät kisamaan 
matkakisan voitosta.  Sama jatkui myös 
perjantaina, muut pelasivat kisan toista 
osuutta Mercedes- kentällä ja minä podin 
flunssaani sisätiloissa. Mitään tarkempaa 
kuvausta kilpailun kulusta minulla ei ole. 
Kuulin kuitenkin, että Martit pärjäsivät 
parhaiten. Mestareita molemmat: 
Karjalaisen Martti oli voittamassa golfin 
seniorijoukkueiden Euroopan mestaruutta 

pari vuotta sitten ja Haanin Martti on 
aikoinaan ollut Chilen Kaivosteollisuuden 
golfmestari. Korpisen Maija pelasi hyvin 
ja tasaisesti, ollen varmaankin joka 
kierroksella kolmen parhaan joukossa ja 
tietysti naistensarjan ylivoimainen voittaja.

Lauantai ja viimeinen pelipäivä; muu ryhmä 
suuntasi uudelle kentälle, vuorossa oli 
Sagmühle, minä yritin nauttia kesäisestä 
lämmöstä lyhyillä kävelylenkeillä Penningin 
alueella.. Näin siellä kesän ensimmäisen 
västäräkin ja kuulin käen kukkuvan, kesä on 
siis ihan kohta täällä, ainakin Baijerissa.

Sunnuntaiaamuna oli sitten hyvästien 
aika, Gutshof  Penning oli tarjonnut 

meille hyvän majapaikan, hyvää ruokaa 
ja erinomaista palvelua, mutta tuntui 
mukavalta suunnistaa kohti koti-Suomea.                         

Matka Müncheniin ja edelleen lento 
Helsinkiin sujuivat ongelmitta.                                                                
Yllätys odotti meitä Helsingissä; kevät oli 
saapunut tännekin ja vihreä oli hallitseva 
väri.

Saanen vielä kerran kiittää Olavia 
meidän kaikkien puolesta erinomaisista 
järjestelyistä ja mukavasta ja onnistuneesta 
matkasta.

Anneli  Haipus-Järvinen



Korea-golf, Juhlagolf 30 vuotta 6.6.2011

Kuten jo kesäextrastamme saitte lukea, kesäkuun 6. päivänä pelattiin Master Golfin Master-kentällä  jo 30. kerran perinteinen golfkilpailu, 
Korea-golf. Kaunis ja lämmin sää oli juuri tilauksen mukainen ja muutenkin asiat menivät tilauksen mukaisesti. Palkintojenjakoa ja 

päivällistä kunnioitti läsnäolollaan Korean Tasavallan Suurlähettiläs Mr. Dongsun Park. Yhdistys lahjoitti hänelle muistoksi tapahtumasta kirjan, 
Suomi ilmasta kuvattuna, englanninkielisellä tekstillä. Palkintojenjakotilaisuudessa syötiin 30-vuotisen toiminnan kunniaksi Efkava Oy:n 
jäsenille osin sponsoroima Juhlaillallinen viineineen Master Golfin kartanon isossa salissa. Kaikki kilpailuun osallistuneet ja jakotilaisuudessa 
mukana olleet pelaajat saivat vanhan tavan mukaan palkinnon.  Alla vielä tunnelmia tapahtumasta kuvien muodossa:

Juhlavuoden kunniaksi tehty pelimatka Saksan Baijeriin sai ehdotuksen, että pelimatka tehtäisiin 
myös keväällä 2012. Olen alustavasti varannut matkan 15.4. - 22.4.2012 samaan hotelliin. Pelaamme 
osin samoja kenttiä, mutta myös muutaman uuden kentän. Mukaan mahtuu 16 pelaajaa. Osa on 
jo ilmoittautunut viime matkan perusteella heti poislähtiessä.  Jos kiinnostaa, niin saat lisätietoja 
olavi.vanninen@efkava.fi tai 040 - 901 0000.

Baijerin pelimatka keväällä 2012
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Korea-päivä 5.4.2011

Yhdistyksen puheenjohtaja Lauri 
Korpinen avasi tilaisuuden yhdessä 

Helsingin yliopiston Maailman Kulttuurien 
laitoksen professori Juha Janhusen 
kanssa. Avauspuheenvuorojen jälkeen 
Korean suurlähettiläs Dongsun Park alusti 
ensimmäistä paneelikeskustelua, jossa 
käsiteltiin Korean menestystarinan syitä ja 
tulevaisuutta. Park näki Korean taloudellisen 
menestyksen takana olevan kaksi asiaa 
ylitse muiden – vetovoimaiset johtajat ja 
suuri, työteliäs kansa. Park kävi läpi faktoja 
Korean taloudellisesta erinomaisuudesta, 
viitaten muun muassa Korean johtavaan 
asemaan puolijohdeteollisuudessa 
sekä laivanrakennuksessa ja hyvään 
menestykseen kansainvälisissä 
oppimisvertailuissa. Parkin mielestä 

rohkean johtamisen myötä saavutettu 
yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa Korean 
sodan jälkeen on auttanut Koreaa suuresti 
matkalla nykyiseen asemaansa. Korean 
kansa on Parkin mielestä ollut hyvin 
aktiivista talouskasvun aikaansaamiseksi, 
ja panostus koulutukseen on 
myötävaikuttanut hyviin oppimistuloksiin 
ja sitä kautta aikaansaanut taloudellista 
kehitystä. Maan demokratisoituminen 
on myös tuonut positiivisia vaikutuksia 
talouteen ja ihmisten luovuudelle. Park 
näkee, että korealaiset ovat luovia ihmisiä ja 
että ”korealainen aalto” (”Korean Wave”) on 
voimakkaasti vaikuttanut kuvaan Koreasta 
ulkomailla. Suurlähettiläs Park ennusti, 
että Korea on maailman viidenneksi suurin 
talous 10-20 vuoden päästä.

Professori Ilmari Vesterinen Jyväskylän 
yliopistosta alusti ensimmäistä paneelia 
Parkin jälkeen puhuen Korean paikasta Itä-
Aasiassa Kiinan ja Japanin välissä. Vesterisen 
mielestä Korean kulttuuri on nimenomaan 

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty Korea-päivä keräsi runsaan yleisön Helsingin 
yliopiston Arppeanumin (yliopistomuseo) auditorioon. Paikalla oli noin 85-90 henkeä, ja tilaisuus 
herätti vilkasta keskustelua panelistien ja yleisön välillä.

itsenäinen kulttuuri, joka eroaa selvästi 
Kiinan ja Japanin kulttuureista. Vesterinen 
näkee, että Korea on lähempänä Kiinaa 
kuin Japania. Hänen mielestään Korea on 
toiminut siltana korkeamman sivistyksen 
siirtyessä Kiinasta Japaniin. Vesterinen 
lausui, että ”emme voi ymmärtää Japania 
jos emme ymmärrä Koreaa!”.

Ensimmäiseen paneelikeskusteluun 
osallistui Jorma Julin Ulkoasiain-
ministeriöstä, Alpo Järvinen 
yhdistyksestämme, professori Ilmari 
Vesterinen Jyväskylän yliopistosta ja 
suurlähettiläs Park. Markku Heiskanen 
toimi keskustelun moderaattorina. 
Julin oli Koreassa vuodet 1991-1996 ja 
Japanissa vuodet 2005-2009. Hänen 
mukaansa korealaiset liikemiehet 
ihannoivat japanilaisia liikemiehiä, kun 
taas tavallinen kansa on lähempänä 
kiinalaisia. Alpo Järvinen toimi Alfa Laval 
Korean toimitusjohtajana vuodet 1996-
2002. Järvisen mukaan korealaiset olivat 
hämmästyttävän nopeita ISO-standardien 
käyttöönotossa, ja esimerkiksi hänen 
yrityksessään standardit otettiin käyttöön 
kuudessa kuukaudessa. Järvisen mukaan 
ei olekaan yllätys, että korealaiset autot 
ovat maailman laadukkaimpia. Järvisen 
mukaan suurissa korealaisissa yrityksissä 

on käytössä länsimaiset johtamiskäytännöt. 
Suurlähettiläs Park ja professori Vesterinen 
olivat yhtä mieltä siitä, että Korea muuttuu 
nopeasti. Parkin mukaan on erityisen 
tärkeää huomata, että tänä päivänä 
Koreassa pojat ja tytöt ovat tasavertaisia 
perintöä jaettaessa. Julin toi esiin huolensa 
alhaisesta syntyvyydestä, joka on yksi 
OECD-maiden alhaisimmista. Hänen 
mukaansa Korea toki muuttuu nopeasti, 
mutta Korean tulisi myös integroida 
naiset paremmin työelämään. Julin 
näkee, että Korean on edettävä nopeasti, 
koska Kiina ja Intia tulevat kovaa perästä. 
Haasteina Julinin mukaan tulevaisuudessa 
ovat suhteet naapurimaihin johtuen 
historiallisista poliittisista jännitteistä 
ja erityisesti Koreoiden mahdollinen 
uudelleenyhdistyminen.

Ensimmäisen paneelikeskustelun ja 
kahvitauon jälkeen professori Juha 
Janhunen Helsingin yliopiston Maailman 
Kulttuurien laitokselta kertoi Korean kielen 
ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. 
Tämän jälkeen oli opiskelijapaneelin vuoro, 
mitä johti tohtoriopiskelija Andrew Logie 
Helsingin yliopistosta. Opiskelijapaneelin 
alusti opiskelija Jenni Katainen aiheesta 
”Miksi opiskella Koreaa?”. Kataisen mukaan 
Korean opiskelulla voi olla paljon annettavaa 

“Suurlähettiläs Park ennusti, 
että Korea on maailman 

viidenneksi suurin talous 10-
20 vuoden päästä”
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Paneeleja seurasi vilkas keskustelu, johon luonnollisesti myös 
yleisö saattoi osallistua. Myös suurlähettiläs Park osallistui 
varsin aktiivisesti keskusteluun oman alustuksensa ja paneelissa 
olemisensa lisäksi. Yhdistyksemme puheenjohtaja Korpinen päätti 
tilaisuuden keskusteluosion yhteenvetoonsa.

Keskusteluosion jälkeen seurasi varsin näyttävä korealaisten 
kamppailulajien esitys. Suomalaiset Taekwondo ja Haedong Kumdo 
–lajien harrastajat saivat esitellä osaamistaan yleisölle Arppeanumin 
portaikossa, joka soveltui esitykseen erinomaisesti. Tilaisuus 
päättyi hienoon suurlähetystön tarjoamaan Cocktail-tilaisuuteen 
Arppeanumin upeassa Keisarisalissa.

Kataisen alustuksen jälkeen paneeliin osallistuneet Helsingin 
yliopiston opiskelijat alustaja Katainen, Kati Mäntysalmi, Ulla Heimala 
ja Sirpa Kovanen sekä J-Rock Suomen edustaja Katrin Borgersen 
kertoivat, miksi alkoivat itse opiskella Koreaa tai kiinnostuivat 
Koreasta. Paneelissa nousi selvästi esiin opiskelijoiden mahdollisuus 
ja halu käyttää Korea-osaamista myöhemmin elämässä. J-Rock 
Suomen edustajan, puheenjohtaja Katrin Borgersenin mukaan 
J-Rock Suomi järjestää Suomessa tapahtumia japanilaiseen pop-
kulttuuriin liittyen, ja ihmisten alettua kysyä Koreaan liittyvistä 
vastaavista tapahtumista kiinnostui J-Rock Suomi myös Koreaan 
liittyvistä tapahtumista.

Teksti ja kuvat: Heikki Huhtanen 
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