
 
 
 

JÄSENTIEDOTE 1/2014 
 

 
 

Hyvät Suomi Korean Tasavalta Yhdistyksen jäsenet, 
 
Haluan vielä esittää parhaat kiitokseni jäsenistön tuesta ja luottamuksesta 
tultuani valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2014-2015. Otan 
tehtävän kovin mieluusti vastaan. Uskon, että yhdistyksen kautta ja yhdessä 
asioita tekemällä voimme tutustua monipuolisesti korealaiseen 
elämänmenoon, historiaan, kulttuuriin, politiikkaan ja yhteiskunnallisiin 
muutoksiin.  
 
Kaikesta päätellen meille on tulossa varsin mielenkiintoinen vuosi. Syksyllä 
käynnistetty korealaisen kirjallisuuden hanke näyttää herättävän 
mielenkiintoa sekä Suomessa että korealaisten keskuudessa. Hankkeen 
päätavoitteena on korealaisen nykykirjallisuuden tunnetuksi tekeminen 
Suomessa. Ensivaiheessa järjestetään yhteistyössä Kulttuurikeskus Caisan 
ja Korean suurlähetystön kanssa korealaisen kirjallisuuden ilta lauantaina 12. 
huhtikuuta 2014 klo 17.00 alkaen. Ennakkotietojen mukaan saisimme  
tilaisuuteen tunnetun korealaiskirjailijan Mrs Kyung-sook Shin:in. 
Tilaisuudesta kerromme lisää seuraavassa tiedotteessa.  
 
 
 



 
 
 

 
 
Suuren suosion saavuttanut perinteinen Korea Golf pelataan jälleen 
kesäkuussa. Samoin meillä on perinteinen suurlähettiläslounas elokuussa, 
jolloin saamme ajankohtaista tietoa sekä Koreasta että Suomen ja Korean 
välisten suhteiden kehityksestä. Olemme myös suunnittelemassa matkaa 
Koreaan. Se tapahtuisi loka-marraskuussa, kun Koreassa on syksyisen 
miellyttävät ilmat. Matkasta on tarkoitus kehittää monipuolinen elämysmatka, 
jolloin tutustumme sekä nähtävyyksiin että historiaan, politiikkaan, 
korealaisen yhteiskunnan murroksiin, kulttuuriin, ruokaan, huikeaan 
talouskehitykseen ja korealaisten arkipäivään. Voimme tehdä tästä matkasta 
todella vertaansa vailla olevan kokemuksen.  
 
Lopuksi parhaat kiitokset edelliselle hallitukselle ja sen puheenjohtajalle Olavi 
Vanniselle arvokkaasta työstä suomalaiskorealaisten ystävyyssuhteiden 
edistämiseksi. Tästä on hyvä jatkaa! 
 
Kaikille oikein hyvää ja menestyksellistä vuotta 2014! 
 
Matti Vinha 
 
Suomi Korean Tasavalta Yhdistys  
 
 

Uusi hallitus 
 

Syyskokouksessa 22.10 valittiin Suomi Korean tasavalta-yhdistyksen uusi 
hallitus. Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Matti 
Vinha. Erovuoroista jäsenistä valittiin uudelleen Liisa Kiianlinna.  
Hallituksessa jatkavat Risto Elomaa, Arimo Varis, Veijo Rahikainen ,Lothar 
Mallon ja Vappu Virkkunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Johanna 
Valta ja Olavi Vanninen.  
Heikki Huhtanen ei työkiireidensä johdosta voinut enää jatkaa hallituksen 
jäsenenä. 

 
 

 
 



 
 
 

Jäsenmaksu 

 

Vuosikokouksessa vahvistettiin myös jäsenmaksun suuruus. Jäsenmaksu 
päätettiin pitää entisellään,  30 euroa jäseneltä ja 10 euroa perheenjäseneltä.  
Tukijäsenmaksu on 150 euroa. Jäsenmaksun voi suorittaa yhdistyksen tilille 
FI36 1372 3000 0408 67, tammikuun loppuun mennessä. 

 
 

Sauna- ja kylpykongressissa Jejun saarella Etelä-Koreassa 

Aasiassa toimii East – Asia Sauna and Spa Association , jonka jäseninä ovat 
Kiina , Mongolia, Japani ja Korean tasavalta. Lyhennettynä käyttävät nimeä 
EASIU. Organisaatio perustettiin vuosituhannen alussa ja se on pitänyt 
kongresseja ja seminaareja joka toinen vuosi eri maissa. 

Edellinen kokous pidettiin Kiinassa Nanjingissa 2011 , missä puheenjohtajuus 
siirtyi Etelä Korean KorSpa - organisaatiolle, joka tästä syystä sai 
järjestääkseen tämän kahdeksannen kokouksen. 

Korealaiset olivat valinneet paikaksi Jejun saaren , missä on runsaasti 
kylpylöitä ja myös saunoja. Myös sää Jejulla on lokakuun alkupuolella 
yleensä erinomainen. 

 Paikalle oli saapunut liki sadan korealaisen lisäksi parikymmentä kiinalaista , 
15 Mongolian  sekä 10 Japanin Sauna Seuran  edustajaa. 

Kokouspaikka oli jo parhaat vuotensa nähnyt THE HOTEL, jossa saunojen 
lisäksi on iso amerikkalaisten pyörittämä kasino. 

Kunkin maan edustajat pitivät omat esitelmänsä kylpyteollisuuden tilasta ja 
kehitysajatuksista. Kaikissa jäsenmaissa kylpyteollisuus on perinteisesti 
vahvaa ja työllistää runsaasti väkeä, Kiinassa tällä hetkellä noin 1,5 
miljoonaa.  

Koreassa perinteinen kylpyläliiketoiminta on jossain määrin vaikeuksissa 
uusien, luksuskylpylöiden rynnistäessä markkinoille. Tämä merkitsee 
vanhemman kapasiteetin poistumista.  



 
 
 

Japanihan on myös perinteisesti vahva kylpylämaa omaten ainakin parin 
tuhannen vuoden historian. Japani kuuluu myös International Sauna 
associationin perustajajäseniin. 

Allekirjoittanut oli kutsuttu kertomaan Euroopan ja erikoisesti Suomen 
tilanteesta sekä yleisesti sauna-asioiden kehittymisestä International Sauna 
Associationin näkökulmasta. Pitämäni esitelmä herätti runsaasti 
mielenkiintoa. Järjestäjät olivat huolehtineet korean kielisen käännöksen 
etukäteen. 

Kylpyläliiketoiminta on kasvamassa ja kehittymässä kaikissa maissa 
korkeatasoisten luksuslaitosten suuntaan, joissa saa hyvin laajan 
palveluvalikoiman. Wellbeing alkaa olla yhä useamman toimijan slogan. 

Jejun yliopistosa on oma osastonsa, jossa tutkitaan tätä wellbeing-
kokonaisuutta mukaanlukien myös aromaterapia jne. 

Varsinaisten esitelmien lisäksi saimme tutustua muutamaan huippukylpylään 
sekä näimme tietysti sen pakollisen Jejun Nanta-musikaalin. 

Kokous valitsi seuraavaksi puheenjohtajaksi Mongolian ja odotankin 
mielenkiinnolla kutsua tutustumaan mongolian jurtta-saunoihin jne. 

Jejun kokouksen jatkoksi minut oli kutsuttu puhumaan sauna- ja 
kylpyläasioista Korea Finnsih Business Councilin viimeiseen kokoukseen. 
Councilhan muuttui seuraavalla viikolla ministeri Vapaavuoren visiitin 
yhteydessä  oikeaksi kauppakamariksi. Kokouksen aikaisesta ajankohdasta 
(klo 07.00 ) huolimatta paikalla oli liki 20 henkeä eri korealaisista 
jäsenyrityksistä. 

Risto Elomaa 

President 

International sauna Association 
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Korealaiset, kiinalaiset, japanilaiset, mongolialaisen ja suomalaiset kylpylä-  
ja saunatunnelmissa. 
 

 
Mongolialainen liekkisauna Koreassa. 



 
 
 

 

Korea Golf 2014 
 
Perinteinen turnee pelataan nyt 33. kertaa torstaina 5.6.2014 klo 10.00 
alkaen Master Golfin Forest –kentällä. Lisäinfoa maaliskuun lopulla, varaa 
päivä jo nyt. 
 

Baijerin Golfmatka 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ollut golf-matka on tällä hetkellä 
eräänlaisessa hankesuunnitteluvaiheessa seuraavista syistä; GGC:n 
pelimatkan läheisyys, pääsiäisen aika ja epävarmuus ko. ajankohdan säästä 
ja lämpötiloista. Yllä olevista syistä tiedustelen jäseniltä heidän mielipiteitään 
kiinnostaako matka Saksaan, montako olisi lähdössä, jos matkan ajankohta 
olisi toinen, esimerkiksi syyskuun jälkipuoli tai jokin muu ajankohta. Matkan 
hinta puolihoidolla tulee olemaan noin 1.500 € sisältäen lennot, kuljetuksen, 
majoituksen, puolihoidon (monipuoliset aamiaiset ja illalliset) sekä 5 green 
feetä. 
 
Odotan saavani jäseniltä tietoja kiinnostuksesta ja sen jälkeen päätän, 
aloitanko matkan järjestelyn. 
 
Mukavalla porukalla mukava matka. Laulutaitoisia toivotaan! 
 
terveisin, Olavi Vanninen 
 
 

Hieno konsertti huipensi joulun tunnelmat 
 
Joulun tunnelmia vietettiin joulukuussa vaihteeksi lounaan merkeissä. 
Runsaat kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä ja suurlähetystön edustajaa 
nautti erinomaisen joululounaan lisäksi upeasta konsertista. Sen tarjosivat 
Suomessa kapellimestariksi valmistunut, loistava pianisti Heenung Park 
vaimonsa Sorea Kimin kanssa.  
Konsertin ensimmäinen osan päätteeksi Heejung soitti Sibeliuksen Finlandian 
ja heti perään teoksen Arirang, jonka Sorae Kim esitti upealla äänellään.  
Konsertin toisen osan joulukappaleissa Sorean ääni soi upeana, joululauluja 



 
 
 

kuultiin suomeksi, koreaksi ja englanniksi ja kaiken kruunasi Sibeliuksen En 
etsi valtaa loistoa. 
 
Juhlaesitelmän piti kirjailija fil. tri. Lasse Lehtinen joka mm muisteli omaa 
jalkapallomatkaansa Koreaan vuonna 2002.  
 
Seuran perustajajäsen Lauri Kaijansinkko kiitti puheessaan Olavi   
Vannista hänen kaksivuotispuheenjohtajakaudestaan ja palkinnoksi hyvin 
suoritetusta työstä Laksi palkitsi Olavin innokkaalle golfarille sopivalla lahjalla, 
puttimailalla.  
 
 

 
 
Heejung Park ja Sorae Kim vastasivat juhlan musiikkiosuudesta. 



 
 
 

 
 
Suurlähettiläs Chang Dong-hee toi juhlaan lähetystön terveiset ja 
juhlaesitelmän piti kirjailija Lasse Lehtinen. 
 

 
Lauri Kaijansinkko kiitti Olavia puheenjohtajakaudesta ja antoi lahjaksi 
puttimailan. 


