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Puheenjohtajan tervehdys
Paluumatka tapahtui myös junalla. Koska matkalip-

puja Korean osuuteen ei ollut, ostin ryhmälle paluuliput 
Pjongjangista rajalle. Juna lähti 10.25, joten maisemat 
ovat eri valossa. Matka-aika oli miltei sama. Perille 
saavuimme 8.40 seuraavana päivänä.

Ravintolavaunussa tarjoillaan maistuva ateria. Kore-
alaiseen tapaan ateria käsittää useita ruokalajeja. Ju-
nassa ruokailu on viiden euron luokkaa.

Molempiin suuntiin menevä junamatka ei ole ylei-
nen. Yleensä matkataan meno lentäen ja paluu junal-
la. Pohjois-Korean maaseutua ja maisemia näkee näin 
parhaiten. Molempiin suuntiin junalla on kyllä mieluisin 
vaihtoehto minulle. Ainoa haitta on, että aikaa kuluu. 
Mutta junamatkailu on sen arvoista.

Tulevaisuudessa meidän täytyy tutkia matkustamis-
ta Venäjältä Pohjois-Koreaan. Reitillä on viikoittainen 
matka Moskova-Pjongjang. Junassa on yksi vaunu 
eikä erillistä ravintolavaunua. Reitti kulkee Vladivosto-
kiin ja junalla Pjongjangiin raja ylitetään Tumangangis-
sa.

Tällä reitillä säästyisi työläs Kiinan viisumin anomus-
urakka.

Matkaohjelmasta kirjoitan seuraavaan lehteen.

Pekka Kotkasaari

Ystävyysseuran matka Korean demokraattiseen kan-
santasavaltaan oli 5.9-14.9.2018. Matka alkoi Helsin-
gistä suoralla lennolla Pekingiin. Pekingistä matkasim-
me junalla Pjongjangiin. 

Junamatka oli minulle ensimmäinen kerta. Matka 
oli leppoisa ja kului maisemien katselussa ja ravinto-
lavaunussa ruokaillessa. Matka kesti vuorokauden ja 
yöpyminen oli neljän hengen avohytissä. Matka-aika ei 
tuntunut pitkältä, koska maisemat vaihtuivat ja paikalli-
sia ihmisiä oli mukava tarkkailla.

Matkaliput Korean puolelle saimme rajakaupungissa 
Dangdongissa. Matkatoimiston edustaja odotti lippujen 
kanssa aseman ulkopuolella. Aseman sisälle pääsee 
näyttämään lipun. Ryhmämme jäsenet olivat kaikki 
maailman matkaajia, joten menimme asemalle sisään 
ilman lippuja.

Turvatarkastuksessa kiinalaiset ujostelivat eivätkä 
kysyneet meidän lippuja, koska yhteinen kieli puuttuu. 
Matkalippujen tuoja ehti jo hermostua, koska ryhmäm-
me oli kateissa. Lopuksi hän löysi meidät asemahallin 
keskeltä.

Liput olivat rajan yli Koreaan seuraavaan kaupunkiin. 
Siellä Pohjois-Korean rautatieyhtiön henkilökunta oli 
ihmeissään matkalaisista, joilla ei ollut lippuja perille. 
Keskustelin heidän kanssaan ja he tulivat siihen kä-
sitykseen, että olimme arvovaltainen ystävyysseura-
ryhmä. Saimme matkustaa ilman lippuja Pjongjangiin, 
missä maksoin matkaliput.

Kannen kuva: Arch of Reunification -patsas kuvaa yhte-
näistä Korean niemimaata. (kuva: Pasi Ranki)
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Aloittiko KDKT:n ja USA:n johtajien tapaaminen
uuden ajan Korean niemimaalla?

KDKT:n kansallisten asioiden 
komission puheenjohtaja Kim 
Jong Un ja USA:n presidentti 
Donald Trump tapasivat huip-
pukokouksessa Singaporessa 
12.6.2018. Molemmat osapuolet 
lupasivat työskennellä Korean 
niemimaan rauhan edistämi-
seksi. KDKT lupasi edetä tiellä, 
joka johtaa ydinaseesta luo-
pumiseen. Mistä sitten todella 
päätettiin?

Huippukokousta voidaan pitää 
alkuna USA:n ja KDKT:n keskus-
teluille mikä on hyvä asia. Sen 
sijaan ydinaseista luopuminen on 

todella pitkän kehityksen tulos. 
Ydinaseriisunta ei käynnistyne, 
ellei USA tee merkittäviä myönny-
tyksiä KDKT:n pakotteiden pois-
tamiseksi. KDKT:lla on huonoja 
kokemuksia USA:n tehdyistä so-
pimuksista joita USA ei ole nou-
dattanut.

Maanpuolustuksen kannalta 
näin tärkeässä asiassa KDKT 
haluaa varmistaa, ettei ydinase-
pelotteen purkaminen tapahdu 
ennen kuin taloudellisesta pakot-
teista ja KDKT:n eristämisestä 
luovutaan. Ensimmäinen KDKT:n 
välitavoite on rauhansopimuksen 

solmiminen KDKT:n ja USA:n vä-
lillä. Tällä hetkellä on voimassa 
ainoastaan Korean sodan jälkeen 
solmittu aseleposopimus. Myös 
suhteita Etelä-Korean kanssa ha-
lutaan edistää kaikilla sektoreilla.

Trumpin tapaamisen lisäksi 
puheenjohtaja Kim Jong Un on 
tavannut useita kertoja eteläko-
realaisen kollegansa, presidentti 
Moon Jae-inin. Näiden kokousten 
sisältöihin ja julkilausumiin pala-
taan Korean ystävien seuraavissa 
numeroissa.

Juha Kieksi

Yhdysvaltain presidentti Donald J. 
Trump ja Korean demokraattisen 
kansantasavallan valtiollisten asioi-
den komission puheenjohtaja Kim 
Jong Un pitivät ensimmäisen, histo-
riallisen huippukokouksensa Singa-
poressa kesäkuun 12. päivänä 2018.

Presidentti Trump ja puheenjoh-
taja Kim Jong Un kävivät kattavan, 
syvällisen ja vilpittömän vuoropu-
helun aiheista, jotka liittyvät Yhdys-
valtain ja Korean demokraattisen 
kansantasavallan uusiin suhteisiin 
sekä kestävän ja vakaan rauhan ra-
kentamiseen Korean niemimaalle. 
Presidentti Trump sitoutui antamaan 
turvatakuut Korean demokraattiselle 
kansantasavallalle ja puheenjohtaja 
Kim vahvisti lujan ja järkkymättömän 
sitoutumisensa Korean niemimaan 
täydelliseen ydinaseriisuntaan.

Osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, 
että Yhdysvaltain ja Korean demo-
kraattisen kansantasavallan uudet 
suhteet edistävät rauhaa ja vakautta 
sekä Korean niemimaalla että koko 
maailmassa ja tunnustavat, että kes-
kinäisen luottamuksen rakentaminen 
voi johtaa Korean niemimaan ydin-
aseriisuntaan. Näin ollen presidentti 
Trump ja puheenjohtaja Kim Jong Un 
lausuvat seuraavaa:

1. Yhdysvallat ja Korean demo-
kraattinen kansantasavalta sitoutu-
vat luomaan uudet suhteet, jotka pe-
rustuvat näiden valtioiden kansojen 
haluun rakentaa rauhaa ja vaurautta.

2. Yhdysvallat ja Korean demokraat-
tinen kansantasavalta yhdistävät voi-
mansa rakentaakseen kestävän ja 
vakaan rauhan Korean niemimaalle.

3. Vahvistaen 27. huhtikuuta 2018 
allekirjoitetun Panmunjomin julistuk-
sen, Korean demokraattinen kansan-
tasavalta sitoutuu työskentelemään 
saavuttaakseen Korean niemimaan 
täydellisen ydinaseriisunnan.

4. Yhdysvallat ja Korean demo-
kraattinen kansantasavalta sitoutu-
vat kokoamaan sotavankien ja tais-
telussa kadonneiden jäännökset ja 
palauttamaan niistä välittömästi koti-
maahan kaikki jo tunnistetut.

Koska presidentti Trump ja pu-
heenjohtaja Kim Jong Un ovat tun-
nustaneet, että Yhdysvaltain ja Kore-
an demokraattisen kansantasavallan 
historian ensimmäinen huippukoko-
us oli käänteentekevä tapahtuma, 
jolla on suuri merkitys ja jonka avulla 
voitettiin vuosikymmenten jännitteet 
ja vihollisuudet maiden välillä sekä 
avattiin tie uudelle tulevaisuudelle, 
he sitoutuvat täyttämään tämän yh-

Yhdysvaltain presidentin Donald J. Trumpin ja Korean demokraattisen  
kansantasavallan puheenjohtajan Kim Jong Unin

yhteinen julkilausuma Singaporen huippukokouksessa
teisen julkilausuman velvoitteet täy-
dellisesti ja viipymättä. Yhdysvallat 
ja Korean demokraattinen kansanta-
savalta sitoutuvat Yhdysvaltain ulko-
ministerin Mike Pompeon ja Korean 
demokraattisen kansantasavallan 
vastaavan tasoisen korkean virkai-
lijan johtamiin jatkoneuvotteluihin 
mahdollisimman nopealla aikataulul-
la Yhdysvaltain ja Korean demokraat-
tisen kansantasavallan huippukoko-
uksen tulosten toimeenpanemiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald 
J. Trump ja Korean demokraattisen 
kansantasavallan valtiollisten asioi-
den komission puhemies Kim Jong 
Un ovat sitoutuneet tekemään yh-
teistyötä kehittääkseen maiden uusia 
suhteita ja edistääkseen rauhaa, vau-
rautta ja turvallisuutta sekä Korean 
niemimaalla että koko maailmassa.

12. kesäkuuta 2018
Sentosan saari, Singapore

DONALD J. TRUMP
Yhdysvaltain presidentti

KIM JONG UN
Korean demokraattisen kansanta-
savallan valtiollisten asioiden ko-
mission puheenjohtaja
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Seuran matkalla Korean demokraattisessa 
kansantasavallassa 5.-14.9.2018

Monien vuosien odotuksen jäl-
keen sain viimeinkin mahdolli-
suuden ensikertaa matkustaa 
tähän maahan, joka ei taatusti 
jätä ketään kylmäksi! Jokaisella 
on varmasti jokin mielipide täs-
tä valtiosta ja kokoonsa nähden 
se on usein lehtien lööpeissä ja 
pääuutislähetyksien uutisoin-
neissa.

 Niin myös matkamme ajankoh-
tana, olihan tuolloin (9.9.) kulunut 
70v. maan perustamisesta. Mei-
dän kuuden hengen seurueem-
me lähti syyskuun viides päivä 
lentokoneella kohti Pekingiä. Al-
kuperäiseen suunnitelmaan kuu-
lui, että olisimme sieltä lentäneet 
Pjongjangiin, mutta koska vieraita 
oli tulossa kymmenistä maista, 
lennot olivat jo täynnä, joten mat-
kaa jatkettiin yöjunalla Pekingistä 
Dandongiin. Dandongissa saim-
me liput KDKT:n junaan jolla mat-
kustimme halki maan. 

Ikkunasta olikin oivallista tar-
kastella tuota maata pääkaupun-
gin ulkopuolelta. Ikkunasta saattoi 
nähdä sen mitä oli kuullut ja luke-
nut vuosien aikana. Vuoristoinen 
maa jossa jokainen viljeltäväksi 
kelpaava alue kasvoi maissia tai 
riisiä. Näimme ikkunasta myös 
kyliä ja ihmisiä arkisissa aska-
reissaan. Pjongjangiin saavut-
tuamme meitä oli vastassa uusi 
oppaamme Mr. Kim. Kuuden 

suomalaisen lisäksi hän huolehti 
myös neljän slovakin asioista pe-
rillä olomme aikana.

Majoituimme (7.9) Yanggakdo-
hotelliin, joka sijaitsee Yanggak-
saarella Taedong-joella. Siinä 
on 47 kerrosta ja 1000 huonetta 
ja se onkin kaupungin suurin ho-
telli, jonne kansainväliset vieraat 
yleensä majoitetaan. Hotellissa 
olikin majoittuneena delegaatioi-
ta kymmenistä eri maista. Mat-
kustimme aina kohteisiin usei-
den bussien letkoissa ja väkeä 
oli todella paljon, joten eksymistä 
omasta ryhmästä oli syytä välttää.

Ensimmäisenä aamuna (8.9.) 
matkasimme busseilla kunnia-
käynnille Mansu-kukkulalle, jol-
la sijaitsevat presidentti Kim Il 
Sungin ja pääsihteeri Kim Jong 
Ilin patsaat. Laskimme patsaille 
kukkatervehdyksemme. Tämän 
jälkeen oli kansainvälinen juhlalli-
suuksien avajaistilaisuus.

Seuraavaksi matkasimme bus-
seilla Kim Il Sungin syntymäko-
dille Mangyongdaeen. Kävimme 
paluumatkalla myös katsomassa 
Kansallisessa Lahjamuseossa 
jossa on museoituna kaikkien kol-
men johtajan saamia lahjoja omil-
ta kansalaisiltaan. Tämän jälkeen 
oli illallisbanketti ja illan päätteeksi 
70v. juhla musiikki- ja tanssiesitys 
Pjongjangin sisästadionilla. 

Toisena päivänä (9.9.) oli maan 

perustamisen 70v. päivä. Päivän 
ohjelmaan kuului sotilasparaati 
ja Pjongjangin asukkaiden jouk-
koesitys, jota pääsimme seu-
raamaan Kim Il Sungin aukion 
katsomosta. Paraatin päätteeksi 
marsalkka Kim Jong Un tuli ter-
vehtimään väkijoukkoja yhdes-
sä Kiinan pääministerin kanssa. 
Olimme n. 20m päässä heistä. 
Paraatista huomasi heti, että uusi 
rauhaan ja Koreoiden jälleen yh-
distämiseen tähtäävä politiikka on 
voimissaan, esillä ollut kalusto oli 
vain puolustuksellista.

Päivän päätteeksi pääsimme 
katsomaan suurta joukkovoimis-
telu ja taiteellista näytöstä ”The 
Glorious Country” May Day Sta-
diumilla. Nämä näytökset tunnet-
tiin ennen nimellä Arirang ja esi-
tyksiä ei ole järjestetty vuosiin.

Kolmantena päivänä (10.9.) 
lähdimme bussilla kohti Kaeson-
gia. Kävimme Panmunjomissa 
rajavyöhykkeellä. Näimme myös 
Koreoiden johtajien aikaisemmin 
tänä vuonna istuttaman puun. 
Perinteisen korealaisen aterian 
kävimme nauttimassa Tongil-ra-
vintolassa. Illalla kävimme Kim Il 
Sungin aukiolla katsomassa upe-
an joukkosoihtuesityksen. Näihin 
massaesiintymisiin osallistui jopa 
yli 14 000 ihmistä!

Neljäntenä päivänä (11.9.) pää-
simme itse osallistumaan tärkeän 
asian puolesta, eli osallistuimme 
kansainväliselle marssille rauhan, 
menestyksen ja Koreoiden jäl-
leenyhdistymisen puolesta. 

Marssin jälkeen kävimme vie-
railulla kummikoulussamme, Mi-
rae-koulussa, yhdessä Tanskan 
ja Ruotsin delegaatioiden kanssa. 
Oppilaat esittivät meille taitojaan 
mm. jalkapallossa, taekwondos-
sa, voimistelussa, musiikissa, uin-
nissa sekä mm. englannin kielen 
ja kuvaamataidon opiskelussa. 
Käyntimme päätteeksi luovutim-
me koulun rehtorille 500 euroa 
käytettäväksi esim. tietokoneen 
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hankintaan.
Hotellilla osallistuimme kansain-

välisen juhlan ”Great Persons in 
Mt. Paektu” -tapaamiseen. Päi-
vän päätteeksi osallistuimme vie-
lä bankettiin ja juhlallisuudet mei-
dän osaltamme olivat ohi.

Veimme Suomesta myös lahjan 
marsalkka Kim Jong Unille, jon-
ka minä ja puheenjohtaja Pekka 
Kotkasaari annoimme eteenpäin 
luovutettavaksi. Lahja oli uniikki 
lasiveistos riihimäkeläiseltä lasi-
taiteilijalta.

Seuraavana aamuna (12.9.) oli 
aika hyvästellä tämä ihmeellinen 
maa ja lähteä junalla kohti Kiinan 
rajaa. Pekingissä vietimme vie-
lä yhden yön ennen lentoa Suo-
meen ja ehdimme hieman käydä 
myös kaupungilla.

Kaikkea näkemääni en edes yri-
tä kuvailla, esitykset olivat huikeita 
ja on selvää että korealainen ajat-
telu on ”more is more”, vähempi 
ei kelpaa. YouTubesta mm. löytyy 
runsaasti videomateriaalia mikäli 
haluatte nähdä 70v. esityksiä.

Kiitos matkakumppaneille ja 
seuralle että mahdollistitte tämän 
matkan onnistumisen!

Pasi Ranki
1. varapuheenjohtaja

Peking-Pjongjang-Peking
Peking-Pjongjang-Peking reittiä operoivat Kiina-Peking rautatietoimisto sekä Korean valtion rautatiet. 
Lähdöt sekä Pekingistä että Pjongjangista ovat maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin. 
Matkan kesto Pekingistä Pjongjangiin on 25 tuntia ja 28 minuuttia, vastakkaiseen suuntaan matka kestää 23 
h ja 28 min. Matkan pituus yhteen suuntaan on 1 364 kilometriä.

Peking-Pjongjang, junat nro K27 (Kiina) ja 6 (KDKT) Pjongjang-Peking, junat nro K28 (Kiina) ja 5 (KDKT)
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Internetin käyttö lisääntymässä KDKT:ssa?
Uusi viestintäkeskus lähes valmis

internetin lisääntyvästä käytöstä 
KDKT:ssa. Uusi viestintäkeskus 
sijaitsee Taedong-joen rannalla, 
vain muutaman korttelin päässä 
Kim Il Sung -aukiosta etelään. 
Myös naapuritontilla on viime 
vuoden loppupuolelta lähtien ol-
lut rakennustyöt käynnissä, mut-
ta tästä projektista ei ole tässä 
vaiheessa tarkempaa tietoa. 

Nyt valmistuneen keskuksen 
rakennustöiden käynnistyessä 
vuonna 2015 järjestettiin juhlalli-
suudet. Seremoniassa pidetyis-
sä puheissa viestintäministeri 
Kim Kwang Chol ja talous- ja 
kauppaministeriön edustaja Ri 
Kwang Gun korostivat hank-
keen tärkeyttä maan kehityksel-
le. Kimin mukaan uusi internet-
viestintäkeskus on uraauurtava 
uudistus maan viestintäverkolle. 
Seremoniassa oli paikalla myös 
Thai Loxpacin puheenjohtaja Tit 
Shan Sandy Cheng. Myös Lox-
ley Pacific nimeä käyttävä yritys 
vastaa KDKT:n internet-verkon 
ylläpitämisestä. Tällä hetkellä 
Pohjois-Korean ainoa internet-
palveluntarjoaja on nimeltään 
Star, joka on Loxley Pacificin ja 
KDKT:n viestintäministeriön yh-
teistyöhanke. 

Projekti käynnistettiin marraskuussa 
2015. (kuvat: DPRK Today)

Pjongjangiin valmistuvan uu-
den IT-keskuksen rakennus-
työt näyttävät olevan loppu-
suoralla. Rakennusprojekti 
aloitettiin marraskuussa 2015, 
ja on lähes valmis heinäkuus-
sa 2018 otetuissa satelliittiku-
vissa. 

KDKT:n uutistoimiston ja ul-
kopuolisten arvioiden mukaan 
keskus liittyy maan sisäisen int-
ranetin sijasta globaaliin interne-
tiin, mitä voidaan pitää merkkinä 

Jotkut tahot ovat epäilleet 
uuden keskuksen liittyvän hä-
märähommiin, kuten hakkeri-
toimintaan, mutta tämä ei ole 
todennäköistä, koska mukana 
projektissa on myös ulkopuolisia 
toimijoita. Tuskinpa rakennus-
töistä olisi myöskään uutisoitu, 
jos projektin taustalla olisi rikol-
linen tarkoitusperä. Toiset taas 
arvuuttelevat, voisiko kysees-
sä kenties olla palvelinkeskus, 
jonka kautta maan tietoliikenne 
kulkee. 

Monella tavan kansalaisella 
ei ole pääsyä internetiin, sillä 
globaali verkko on käytettävis-
sä vain valtion virastoissa, joil-
lakin kaupallisilla tahoilla sekä 
yliopistoissa. KDKT:n sisäiseen 
intranetiin on kuitenkin vapaa 
pääsy, ja sinne on ladattu myös 
osa internetin sisällöstä. Ulko-
maisten lähteiden mukaan inter-
netin käyttö Pjongjangissa on li-
sääntynyt viime vuosien aikana, 
ja osa kansalaisista hyödyntää 
ulkomaalaisten toimijoiden jaka-
mia avoimia wifi-verkkoja, joiden 
kantoalue ulottuu esimerkiksi 
kaduille ja kahviloihin.

Cilla Maria

Mirae-kummikoulumme lapsia opiskelemassa tietotekniikkaa. (kuva: Pasi Ranki)
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KDKT:n verkkokaupan ensiaskeleet 
Manmulsang-sivusto avattu

Yonphung Business Informa-
tion Technology Center on 
avannut Manmulsang-sivus-
ton, joka on ensimmäinen 
verkkokauppaan tähtäävä 
yritys Korean pohjoisosassa. 
Alunperin KDKT:n intranetin 
käyttäjille suunnattu sivusto 
on ollut toiminnassa jo vuo-
desta 2015, mutta globaali 
versio siitä ilmestyi vasta äs-
kettäin internetin puolelle.

Manmulsang-sivuilla esitel-
lään elintarvikkeita ja terveys-
tuotteita, kuten erilaisia säi-
lykkeitä, juomia ja rohdoksia. 
Tämän kategorian tuotteet on 
valmistettu muun muassa in-
sam-juuresta, hunajasta, jäkä-
lästä sekä pakurista ja muista 
käävistä. Kyseisiä raaka-aineita 

käytetään myös länsimaissa 
luonnonlääkinnässä. 

Sivuille on ilmeisesti tulossa 
lisäksi muitakin myyntiartikkelei-
ta, sillä sivupohjassa on varat-
tuna osiot urheiluvälineille, soit-
timille, kosmetiikalle, jalkineille 
ja laukuille. Oma alasivunsa on 
osoitettu myös turismille. Ka-
tegoriat noudattelevat samaa 
linjaa, mihin on totuttu jo vuosi-
en ajan ilmestyneessä KDKT:n 
ulkomaankaupan markkinoin-
tivälineessä, Foreign Trade of 
DPRK -lehdessä. 

Esittelyosiossaan Manmul-
sang kertoo keskittyvänsä säh-
köiseen kaupankäyntiin ja pyr-
kivänsä laajentamaan kauppaa 
kansainvälisellä tasolla. Intres-
sinä on elintason kohentaminen 

Korean DKT:ssa ja avoimempi 
globaali yhteistyö. Toiveena on 
myös monipuolinen materiaalin, 
osaamisen ja tietotaidon vaihta-
minen eri aloilla. Yrityksen pe-
riaatteiksi kuvataan tasa-arvo, 
vastavuoroisuus ja luottamus. 

Vaikuttaa siltä, että Manmul-
sangin kansainvälinen versio on 
vielä jonkinlaisessa prototyyppi-
vaiheessa, sillä varsinaista net-
tikauppasovellusta ei ole käy-
tössä eikä tuotteille ole merkitty 
hintoja. Sivustoa voikin pitää lä-
hinnä digitaalisena kuvastona. 

Tuotteita voi todennäköisesti 
tilata sivustolla löytyvästä pu-
helinnumerosta sekä sähkö-
postin kautta tai tiedustelemalla 
suoraan yrityksiltä. Ostosten 
toimitus hoidetaan ainakin koti-
maankaupan osalta paikallisten 
kuljetusyritysten avulla. Sivus-
tolla kerrotaan yhdeksi tavoit-
teeksi pyrkiä kehittämään katta-
vampi toimitusjärjestelmä.

Tuotteiden ohella sivusto 
esittelee erilaisia kansainvä-
listymiseen tähtääviä yrityksiä 
Korean demokraattisesta kan-
santasavallasta. Jokaisen yrityk-
sen kohdalla kerrotaan yrityksen 
toiminnan pääpiirteet sekä pää-
asialliset tuotteet/tuoteryhmät tai 
palvelut. Sivuilta löytyy kunkin 
yrityksen yhteystiedot, joista voi 
tiedustella lisää.

Cilla Maria

Sivut löytyvät osoitteesta http://manmulsang.com.kp 
Oikeasta yläkulmasta voi valita englanninkielisen version.

Samilpho Trading Companyn muroja

Kaesong 
Koryo Insam 
Trading 
Companyn 
teetä
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Manmulsang-sivusto: Korealaiset yritykset tähtäävät 
globaaliin yhteistyöhön

Kaesong Koryo Insam
Trading Company

Ehkä KDKT:n kansainvälises-
ti tunnetuin brändi, Kaesong 
Koryo Insam on harjoittanut 
korealaisen ginsengin viljelyä, 
jalostusta ja vientiä jo yli neljän 
vuosikymmenen ajan. Rohdos-
kasveihin kuuluva insam tunne-
taan Koreassa nimellä ”elämän 
juuret” ja ”lääkeyrttien prinssi”. 

Yhtiöllä on Kaesongissa laa-
jamittaiset insam-viljelylaitokset 
ja nykyaikainen jalostustehdas, 
jonka tuotteet vastaavat kan-
sainvälisten GMP-standardien 
(Good Manufacturing Practice) 
vaatimuksia. Yhtiö tuottaa ja vie 
yli 50 erilaista tuotetta niin koti-
maan kuin ulkomaiden markki-
noille. Valikoimaan kuuluu muun 
muassa lääkinnällisiä rohdoksia, 
teetä ja alkoholijuomia.

Kaesong Koryo Insamin mu-
kaan sen tuotteet ovat elämän 
eliksiiriä, ja insamia käytetään-
kin laajasti erilaisiin terveyson-
gelmiin ja hyvinvoinnin ylläpitä-
miseen. Varsinkin itämaisessa 
luonnonlääkinnässä ginsengillä 
on monituhatvuotiset perinteet, 
mutta myös länsimaissa sitä pi-
detään piristävänä ja vastustus-
kykyä lisäävänä superfoodina. 

Yhtiön tuotteita on saatavilla 
40:ssä maassa, joista suurim-
mat markkinat löytyvät Kiinasta, 
Venäjältä, Singaporesta, Male-
siasta, Thaimaasta ja Indonesi-
asta.

Mansudae Overseas Project 
Group of Companies

MOP kokoaa yhteen eri alojen 
taiteentekijät. Sen osaamisalu-
eita ovat mm. monumentaalinen 
ja maalaustaide sekä erilaiset 
käsityöt. Kotimaassaan Man-
sudaen taiteilijat ovat monien 
KDKT:n ilmeikkäiden monu-
menttien ja seinämaalausten 

takana, ja ryhmän suurimmiksi 
ansioiksi on luettu jucheaatteen 
vahvistaminen ja ilmituominen 
taiteen avulla.
Korealainen maalaustaide on 
arvostettua ympäri maailman 
ja taideteokset ovat usein häm-
mästyttävän yksityiskohtaisia ja 
laadukkaita.

Samilpho
Trading Company

Vuonna 1997 perustettu 
pjongjangilainen terveystuottei-
siin erikoistunut yritys valmis-
taa elintarvikkeita ja rohdoksia 
kotimaisista raaka-aineista. Yri-
tyksen tuotevalikoimasta löytyy 
mm. erilaisia hunajia, muroja, 
neidonhiuspuu-teetä (ginkgo), 
kuivattua pakurikääpää, apri-
koosinsiemenöljyä, mustikka-
viiniä sekä lukuisia muita luon-
nonlääkintään ja luontaisiin 
elintarvikkeisiin lukeutuvia tuot-
teita. 

Kaupankäynnin lisäksi yhtiön 
intresseissä on kehittää kan-
sainvälistä yhteistyötä materiaa-
lihankintojen ja tuotantoteknolo-
gian saralla.

Unha Mineral Water
Trading Company

Unha on perustettu vuonna 
2007. Yhtiö valmistaa Kangso 
kivennäisvettä, jonka luvataan 
olevan luonnollisesti hiilihapot-
tunutta. Korean demokraattinen 
kansantasavalta rekisteröi ve-
den valtiollisena luonnonmuisto-
na nro 56.

Kangso-vettä viedään Kiinaan, 
Venäjälle, Indonesiaan, Malesi-
aan, Singaporeen, Kazakstan-
tiin ja moniin muihin maihin, eikä 
se tarkan valvonnan ansiosta 
jää laadultaan jälkeen verrattu-
na tunnetumpiin pullovesimerk-
keihin.

Mansudaen 
taitelijan 
maalaus

Kangso-kivennäisvettä

Insam-juurta
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The Kumgangsan Special 
Zone for International Tour

Kumgangsan Special Zone for 
Int. Tour tuottaa elintarvikkeita 
ja terveystuotteita puhtaalla ja 
koskemattomalla Mt. Kumgan-
gin vuorella kasvavista raaka-
aineista. Tuotteisiin kuuluu 
esimerkiksi erilaiset hunajat ja 
sienistä, käävistä, pihlajasta ja 
jäkälästä tehdyt valmisteet.

Kumgangsan
Trading Company

Viime vuonna perustettu Kum-
gangsan Trading Company val-
mistaa erilaisia toimintakykyä 
ylläpitäviä varusteita, joiden 
avulla kipupotilaan jokapäiväi-
nen elämä helpottuu. Tuoteva-
likoimasta löytyy muun muassa 
tukiliivejä ja -sukkia sekä mo-
nenlaisia niveltukia.

Korea International Sports 
Cooperation Company

KISCC on ainoa Korean DKT:n 
olympiakomitean nimeämä kau-
pallinen urheiluinstituutio, ja se 
vastaa sekä kotimaisten että 
ulkomaisten urheilutapahtumien 
mainonnasta ja kansainvälisistä 
urheilijavaihdoista. 

Yhtiö johtaa Korea Sports 
Fundia, joka on valtiosta riippu-
maton voittoa tavoittelematon 

järjestö. KSF rahoittaa ja tukee 
korealaisten urheiluseurojen 
osallistumista olympialaisiin 
sekä erilaisiin alueellisiin ja kan-
sainvälisiin mestaruuskilpailui-
hin. Lisäksi KSF järjestää yh-
teistä koulutusta ja treenausta 
korealaisten ja ulkomaisten ur-
heilijoiden kesken. Korea Sports 
Fund vastaa urheilijoiden varus-
tuksesta, kuten urheiluvaatteista 
ja -jalkineista sekä erilaisista lii-
kuntavälineistä. 

Yksittäiset ihmiset tai ryhmät 
voivat lahjoittaa rahaa tai tarvik-
keita tähän rahastoon. Tarvik-
keiden luovutuksen yhteydessä 
KSF vastaa materiaalien saat-
tamisesta Korean demokraatti-
seen kansantasavaltaan.

Korean Taeyang Group

Korean Taeyang Group on Ko-
rean DKT:n yritysjärjestö, joka 
harjoittaa laaja-alaista taloudel-
lista toimintaa eri sektoreilla. 
Kansainvälistä yritysyhteistyötä 
toteutetaan kaivosteollisuuden, 
elintarvike- ja päivittäistavara-
kaupan sekä sika- ja karjatalou-
den saralla. KTG tarjoaa myös 
kaupallisia ja catering-palveluja 
kotimaassa ja ulkomailla. Suu-
rimmaksi ylpeyden aiheekseen 
yritys ilmoittaa strutsien kas-
vatuksen ja jalostuksen, jonka 
tiimoilta yhteistyötä on tehty jo 
parikymmentä vuotta eri Afrikan 
maiden kanssa. Metallimineraa-
lien ja muun kaivosteollisuuden 
alalla suurin yhteistyökumppani-
maa on Kiina. KTG on mukana 
myös muun muassa maatalous- 
ja kalataloussektoreilla.  

Tavoitteena on pyrkiä myö-
tävaikuttamaan kukoistavan 
kansakunnan rakentamiseen ja 
ihmisten toimeentulon paran-
tamiseen. KTG on teknologia-
suuntautunut kokonaisuus eikä 
pelkää toimia pioneerina mitä 
moninaisemmilla aloilla.

Korean Taeyang Groupin strutsifarmi ja -makkaraa

Kumgangsanin pakurikääpää

Erilaisia
niveltukia
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Korean historiaa: 
Chollima-liike

Korean demokraattisessa 
kansantasavallassa vieraileva 
ei voi olla törmäämättä Chol-
lima-liikkeeseen. Pjongjangin 
keskustassa on suuri Chol-
lima-patsas, kaduilla liikkuu 
Chollima-merkkisiä busseja, 
maaseudulla Chollima trakto-
reita ja Chollima-hahmo löy-
tyy myös useiden korealais-
ten yritysten logoista.

Chollima-liike sai alkun-
sa 1950-luvulla nopean ta-
loudellisen kasvun vuosina. 
Chollima-liikkeen tarkoituk-
sena oli saada kaikki ihmiset 
nopeasti mukaan sosialismin 
rakentamiseen. Kyseessä oli 
kasvatuskampanja ihmisen 
aktivoimiseksi ja samalla ta-
kapajuisuuden hävittämisek-
si.

Korean työväenpuolueen kol-
mas kongressi pidettiin huh-
tikuussa 1956. Kokouksessa 
keskusteltiin viisivuotissuunni-
telman toteuttamisesta. Suun-
nitelman toteuttaminen alkoi 
1957. Tavoitteena oli kollekti-
visoida loppuun maatalous ja 
siirtyä yksityisestä kaupasta ja 
teollisuudesta kokonaan kansan 
omistamaan tuotantoon ja kaup-
paan. Tavoitteena oli myös rat-
kaista ruoka, vaatetus ja asunto-
ongelmat.

Sekä Korean sisäiset että 
kansainväliset olosuhteet olivat 
tuolloin hyvin monimutkaiset. 
USA ajoi voimakkaasti kom-
munismin vastaista kampanjaa 
ja Etelä-Koreassa propagoitiin 
pohjoiseen tehtävän marssin 
puolesta.

Korean työväenpuolueessa 
käytiin myös kamppailua puo-
lueen linjasta. Talousministeri 
Choe Chang Ikin johtama ryh-
mä vastusti lopullista siirtymistä 
sosialismiin.

Maan taloudellinen tilanne 
oli haastava. Maa oli raunioina 

Korean sodan jälkeen. Sodan 
jälkeen toteutettiin kolmivuotis-
suunnitelma maan jälleenraken-
tamiseksi (1954 - 1956). Kol-
mivuotissuunnitelman jälkeen 
pahoja puutteita oli edelleen 
sähköntuotannossa ja -siirros-
sa sekä kemianteollisuudessa. 
Myös ruuan tuotanto oli kaukana 
siitä, mitä kansan ruokkimiseen 
tarvittaisiin, vaateteollisuus oli 
riittämättömällä tasolla ja asun-

noista oli puutetta.
Viisivuotissuunnitelmalle ase-

tettiin suuria toiveita nopean 
kasvun toteuttamiseksi. Pre-
sidentti Kim Il Sung esitti rat-
kaisuksi suurta yksimielistä pa-
nostusta sosialistisen talouden 
kehittämiseksi. Vuoden 1956 
loppupuolella pidetyn puolueen 
pysyvän komitean istunnon jäl-
keen presidentti Kim Il Sung 
vieraili Kangsonin terästehtaalla 
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Marraskuun 9. päivä pidetys-
sä YK:n turvallisuusneuvos-
ton istunnossa Venäjä kehotti 
jäsenmaita tekemään yhteis-
työtä KDKT:n humanitaaristen 
ongelmien ratkaisemiseksi, 
kertoi Venäjän YK: n pysyvän 
edustuston virallinen tiedotta-
ja Fyodor Strzhizhovski.

”Tänään YK: n turvallisuus-
neuvoston keskusteluiden aika-
na olemme kiinnittäneet neuvos-
ton jäsenten huomion vakaviin 
humanitaarisiin ongelmiin, jotka 
ovat seurausta turvallisuusneu-
voston päätöslauselmien täy-
täntöönpanosta”, hän sanoi. 
”Tässä yhteydessä kehotamme 
tutkimaan mahdollisimman pian 
mahdollisuudet tilanteen kor-
jaamiseksi käyttämällä kaikkia 
YK:n turvallisuusneuvoston käy-
tössä olevia työkaluja.”

Tiedottajan mukaan YK:n ih-
misoikeustoimikunnan toimistol-
la, YK:n kehitysohjelmalla, Maa-
ilman elintarvikeohjelmalla ja 
muilla kansainvälisillä yhteisöillä 
on vaikeuksia toimia Pohjois-
Koreassa yhdessä pohjoisko-
realaisten kanssa [pakotteista 
johtuen].

Venäjä ja Kiina haluavat lieventää
KDKT:n vastaisia pakotteita

”Pjongjangin normaali vuoro-
vaikutus on häiriintynyt Unes-
con, Kansainvälisen olympia-
komitean, ESCAP:in (YK:n 
Aasian ja Tyynenmeren alueen 
talous- ja sosiaalikomissio) sekä 
Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun Kansainvälisen liiton 
kanssa”, hän sanoi. ”Pohjois-
Korean kansalaiset eivät saa 
osallistua useisiin järjestöjen jär-
jestämiin kansainvälisiin tapah-
tumiin, vaikka pakotejärjestelmä 
ei tätä millään tavalla kiellä.”

Hän jatkoi myös sitä, että venä-
läiset yritykset, jotka harjoittavat 
voittoa tavoittelematonta tai tiu-
kasti humanitaarista toimintaa, 
mikä ei ole pakotteiden alaista 
toimintaa, eivät myöskään voi 
normaalisti toimia KDKT:ssa.

”Emme pidä tällaista tilannetta 
missään tapauksessa hyväksyt-
tävänä. Se rikkoo turvallisuus-
neuvoston päätöksiä, joiden 
mukaan pakotteet eivät saa 
kohdistua Pohjois-Korean väes-
töön tai humanitaaristen toimis-
tojen toimintaan”, Strzhizhovsky 
sanoi.

Venäjän tavoitteena on pois-

taa humanitaarista toimintaa ra-
joittavat pakotteet KDKT:n pank-
kisektorilta. Yhdysvallat sen 
sijaan vastustaa jyrkästi pakot-
teiden lieventämistä siitä huo-
limatta, että KDKT on luvannut 
ajaa alas ydinaseohjelmansa.

Venäjä ja Kiina ovat toistuvasti 
ilmaisseet kannattavansa YK: n 
pakotteiden keventämistä vähi-
tellen KDKT:aa vastaan.

Viime vuoden joulukuussa an-
netun YK: n turvallisuusneuvos-
to päätöslauselman mukaisesti 
Pohjois-Koreaan kohdistettiin 
tiukempia pakotteita ohjus-
koejakson jälkeen. Asiakirjas-
sa esitettiin rajoituksia öljyn ja 
öljytuotteiden toimittamisesta 
ja vaadittiin, että kaikki maat 
karkottavat ulkomailla työsken-
televät pohjoiskorealaiset seu-
raavien 24 kuukauden aikana. 
Päätöslauselmassa esitettiin 
myös rajoituksia teollisuuslaittei-
den ja kuljetusten toimittamisek-
si KDKT:aan

tapaamassa työläisiä. Hän kan-
nusti työläisiä tuottamaan teräs-
tä hieman yli suunnitellun mää-
rän sosialistisen rakennustyön 
nopeuttamiseksi.

Työläiset ottivatkin neuvosta 
vaarin ja ryhtyivät kehittämään 
ja parantamaan teräksen tuo-
tantoprosessia Cholliman hen-
gessä. Chollima on Itä-Aasian 
mytologiaan kuuluva hahmo, 
tuhannen rin hevonen, joka ete-
nee 1000 ritä päivässä (noin 
4000 km), mutta on mahdoton 
ratsastettava.

Presidentti Kim Il Sung kehotti 
tuottamaan Kangsongin teräs-
tehtaassa 90 000 tonnia terästä, 
kun tehtaan kapasiteetti oli 60 
000 tonnia. Vuonna 1957 tehdas 
tuotta 120 000 terästä. Tämän 
Kangsongin tehtaan innoitta-
mana Kim Chaekin terästehdas 
ylitti myös tavoiteensa 190 000 
tonnista 270 000 tonniin. 

Tämän jälkeen Chollima-liike 
levisi myös muuhun teollisuu-
teen ja maatalouteen. Ensim-
mäisen vuoden suunnitelma 
ylitettiin valtakunnan tasolla  

17 % ja teollisuustuotanto kas-
voi edelliseen vuoteen 44 %. 

Chollima-liike perustui sekä 
materiaaliseen että ennen kaik-
kea henkiseen voimaan. Työ-
läisiä kannustettiin kehittämään 
itse toimintaansa. Tavoitteena 
oli luoda aloitteellinen ja osaa-
va kommunistien ihminen. Koko 
viisivuotiskauden aikana vuotui-
nen kasvu oli 36,6 %.

Chollima-liike on sukua Neu-
vostoliitossa 1930-luvulla synty-
neelle stahanovilaiselle liikkeel-
le.



Suomi-Korea-seuran tapahtumat

13.12. Seuran pikkujoulut ja myyjäiset Hermannin kerholla, Hämeentie 67 klo 18:30

Tapahtumakalenteri

KDKT:lle menestystä Aasian kisoissa
Järjestyksessään 18. Aasian kisat (Asian Games) käytiin Indonesiassa 18.8. - 2.9.2018 Jakartassa ja Palembangssa 58 eri 
urheilulajissa 465 kilpailussa. Pääkaupunki Jakarta sijaitsee Jaavalla ja Palembang Sumatralla.  
Kisoihin osallistui 12537 urheilijaa 46 maasta. 37 maata saavutti vähintään yhden mitalisijan. 29 maata sai vähintään yh-
den ykkössijan. Korean Demokraattinen Kansantasavalta oli mitalitilastossa sijalla 10 12 kulta-, 12 hopea- ja 13 pronssimi-
talillaan. 
KDKT oli edustettuna 17 lajissa, joista 11:ssa saavutettiin vähintään yksi mitali. KDKT:sta oli mukana 167 urheilijaa, joista 
50 saavutti jonkun värisen mitalin. 

KDKT:n naiset putosivat puolivälierissä jalka-
pallon naisten U20 MM-lopputurnauksessa

Nuorten U20 naisten MM-lopputurnaus pelattiin elokuus-
sa Ranskassa. Maailmanmestaruutta puolustanut Korean 
Demokraattinen Kansantasavalta joutui putoamaan puoli-
välierässä Ranskaa vastaan.

Alkulohko  
KDKT - Englanti    1 : 3 
KDKT - Meksiko   2 : 1 
Brasilia - KDKT      1 : 2

Puolivälierä 
Ranska - KDKT      1 : 0

Pronssiottelu  
Ranska - Englanti  1 : 1 on pen 2 : 4

Loppuottelu 
Espanja - Japani     1 : 3

Tähän lopputurnaukseen oli päässyt kaksi KDKT:n naise-
rotuomaria. FIFA Referee Ri Hyang Ok ja FIFA Assistant 
Referee Hong Kum Nyo. Ri Hyang Ok oli erotuomarina 
kahdessa ottelussa ja 4. erotuomari kahdessa ottelussa. 
Hong Kum Nyo oli avustava erotuomari neljässä ottelussa.

 
Antti W. Kyro

KDKT:n mitalisijat lajiryhmittäin

Kulta Hopea Pronssi

Painonnosto 8 1 1
Paini 2 1 2
Voimistelu 1 2 3
Ampumaurheilu 1 1 0
Nyrkkeily 0 3 1
Uimahypyt 0 1 3
Judo 0 1 1
Jousiammunta 0 1 0
Pöytätennis 0 1 0
Vapaaurheilu 0 0 1
Taitouinti 0 0 1

Harjoittelu aloitetaan jo pienenä. 
(kuva: Pasi Ranki)


