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Suomi-Korea-seura ry

Suomalaisen Korea-ystävyystoiminnan juuret 
ovat tiukasti sidoksissa 1960 – 1970-lukujen kol-
mannen maailman solidaarisuustyöhön. 

Korea-seura perustivat henkilöt, jotka halusivat 
auttaa Koreaa saavuttamaan riippumattoman ja 
rauhanomaisen jälleenyhdistymisen. USA:n so-
tatorvet raikasivat ympäri maailmaa ja Koreassa 
pelättiin ydinsotaa.

Jos Korea-seura perustettaisiin tänään, olisivat 
syyt sille todennäköisesti samat kuin vuosikym-
meniä sitten. Korean tilanne ei ole muuttunut.

Kahtiajako ja miehitys eivät ole Korean kohtalo, 
vaikka se siltä joskus näyttääkin. Me suomalaiset 
Korean ystävät emme voi antaa ystäväkansallem-
me ratkaisumalleja, mutta voimme tehdä työtä 
liennytyksen ja yhdistymisen hyväksi.

Puheenjohtajan terveiset
Pohjoismaita arvostetaan kovasti molemmissa 

Koreoissa. Ruotsi on ottanut aktiivisimman rooli 
Korean niemimaalla. Sen sijaan Suomi on työntä-
nyt päänsä pensaaseen ja ylläpitää tiivistä yhteis-
työtä vain Etelä-Korean kanssa. 

Korea-Seura järjestää tänä vuonna paneelikes-
kustelun, jossa pohditaan, mitä Suomi voisi teh-
dä jälleenyhdistämiskehityksen ja liennytyksen 
hyväksi. Nähtäväksi jää, ottavatko ulkoasiainhal-
lintomme edustajat tästä paneelista tärpin. Toivo-
taan niin.

Aurinkoista kesää kaikille Korean ystäville!

Antti Siika-aho
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Turun sanomien toimittaja Esko Pihkala kirjoitti 
kolumnissaan 27.5. Ukrainan tilanteesta seuraa-
vasti: 

”…Tiedättekö mitä Venäjän television 
ykköskanava ORT teki sunnuntaina? Se 
julkaisi uutislähetyksessään kuvan vaali-
grafi ikasta, jonka mukaan Ukrainan presi-
dentinvaalit voitti Dmitro Jarosh yli 37 pro-
sentin kannatuksella. Voitteko kuvitella? 
Tämän jälkeen toimittaja kertoi grafi ikan 
päälle, että he eivät kuitenkaan ole tästä 
grafi ikan osoittamasta tuloksesta varmoja, 
koska Ukrainasta kantautuu toisenlaisiakin 
tietoja vaalin lopputuloksesta.

Myöhemmin voittajaksi uutisoitiin totta kai 
Poroshenko. Siinä vaiheessa sillä ei kuiten-
kaan ollut enää mitään väliä: siinä vaihees-
sa Venäjän suurin tv-kanava oli jo kerran 
istuttanut kymmenien miljoonien ihmisten 
päähän, että fasistit voittivat Kiovan vaalit.

Venäjän media on tällä hetkellä Euroo-
pan vaarallisin joukkotuhoase. Mainitsema-
ni tanskalaiskollega totesikin osuvasti, että 
hän ei voi käsittää, miten venäläiset toimitta-
jat pystyvät elämään itsensä kanssa.”

Näin siis Turun sanomat. Kuulostaako tutulta? 
Säännöllisesti Korean tilannetta seuraavana täy-
tyy sanoa, että juuri tätä samaa metodia käyttää 
länsieurooppalainen ja suomalainen media - Tu-
run sanomat mukaan lukien - kertoessaan Poh-

Pääkirjoitus

Informaatiosotaa ja medialukutaitoa
jois-Korean tapahtumista. Lähetetään liikkeelle 
mitä uskomattomin huhu ja kumotaan se muuta-
man viikon kuluttua. Samalla tavalla länsieuroop-
palaisiin iskostetaan virheellinen käsitys Pohjois-
Koreassa harjoitetusta politiikasta ja sen myötä 
Korean kansasta.

Toki tilanne eroaa tästä Venäjän ORT-kanavan 
uutisoinnista. Länsimainen media ei aseta millään 
tavalla kyseenalaiseksi välittämäänsä ”uutista”, 
eikä kansalaisilla yleensä ole mahdollisuutta (eikä 
aikaa) helposti tarkistaa missä määrin uutinen pi-
tää paikkaansa – toisin kun tässä ORT:n tapauk-
sessa.

Yleisesti ottaen informaatiosotaa käydään aina, 
kun tilanne jossain päin maapalloa kriisiytyy. Se 
on hyvä pitää mielessä uutisia lukiessa. Informaa-
tiosodan – kuten sodan yleensäkin – häviäjiä ovat 
aina tavalliset kansalaiset. Koreankin tapaukses-
sa ilmapiiri Pohjois-Koreaa kohtaan jyrkkenee ja 
esimerkiksi rahoituksen saaminen kansainvälisiin 
elintarvikeavustuksiin käy yhä vaikeammaksi. 

Mediakulutaito on hyödyllinen kansalaistaito, 
jota soisi opetettavan vielä selkeämmin koululai-
sille eikä asian ajatteleminen vanhemmallakaan 
iällä ole pahitteeksi.

Hyvää kesää kaikille Korean ystäville!

Juha Kieksi
Päätoimittaja

Pjongjangilaisia pioneerityttöjä. Kuva Juha Kieksi.
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Olli Pitkänen
Kehitysyhteistyöpäällikkö, Fida International

Suomen ulkoasiainministeriö myönsi Fida In-
ternationalille uuden ohjelmarahoituksen vuosille 
2014 - 2016. Ohjelma pitää sisällään neljä hanket-
ta Pohjois-Koreassa. Sen lisäksi Fidalla on yksi 
hanke EU:n tuella.

Jongussa jatketaan edelleen siemenperuna-
hanketta. Hankkeella on ollut merkittävä vaikutus 
maan ruokaturvaan. Virusvapaata perunaa vie-
dään Jongun tiloilta jo useille maatiloille eri puolil-
la maata ja hankkeessa esittelyt viljelymetodit on 
otettu laajasti käyttöön. Tämän lisäksi paikallis-
sairaaloiden kehittämishanke jatkuu Pjongjangis-
sa. Tällä hetkellä tutkitaan yhteistyön aloittamista 
myös uuden sairaalan kanssa.

Suun terveydenhoidon hankkeessa uutena koh-
teena on Pjongjangin yliopiston hammasklinikka,  
mitä on remontoitu ja henkilökuntaa koulutettu. 
Toukokuussa allekirjoitettiin Pjongjangin ja Itä-
Suomen yliopiston sekä Fidan välinen sopimus 

Fida jatkaa Pohjois-Koreassa hankkeitaan UM:n ja EU:n 
tuella

yhteisestä tutkimushankkeesta nimeltään Asso-
ciation Between Oral Health Habits and Dental 
Caries in DPRK. Tutkimus on historiallinen, kun 
korealainen ja suomalainen yliopisto tekevät yh-
dessä tutkimusta.

Kangwonissa alkoi tämän vuoden alussa ter-
veydenhuollon hanke UM:n tuella. Hankkeessa 
pyritään kouluttamaan paikallisia terveystyönteki-
jöitä sekä yhteisöjä erityisesti ennaltaehkäiseviin 
metodeihin. Samalla alueella Kangwonin Sepos-
sa aloitettiin kesällä 2013 Euroopan Unionin tuella 
viisivuotinen ruokaturvahanke.

EU on aukaisemassa uuden ruokaturvan paran-
tamiseen liittyvän haun vielä tänä vuonna. Poh-
dimme tällä hetkellä hakuun osallistumista.

Fidan työ on kasvanut Pohjois-Koreassa ja 
iloitsemme hankkeiden vaikutuksista erityisesti 
ruohonjuuritason ihmisten ruokaturvaan ja tervey-
teen.

Potongganin sairaalan korjauksessa lähdettiin liikkeelle perusasioista.
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Antti Siika-aho
Puheenjohtaja, Suomi-Korea-seura ry.

Koreoiden jälleenyhdistämiskehitys on pysäh-
dyksissä. Kahden valtion välillä ei ole neuvoteltu 
pitkään aikaan, vaikka keskustelujen uudelleen 
avaamista on vaadittu laajalla rintamalla. Etelä-
Korean konservatiivisen hallinnon nihkeä linja 
uhkaa vesittää Koreoiden välillä vuosina 2000 ja 
2007 solmitut sopimukset täysin. Unelma yhdestä 
Koreasta elää silti yhä.

Sadat sodan erottamat korealaiset tapasivat 
toisiaan helmikuun lopulla 2014 Kumgangin vuo-
ristossa sijaitsevassa keskuksessa. Sodan erot-
tamien perheiden yhdistämiset ovat olleet jäissä 
vuosia, mutta Koreat päättivät järjestää erikois-
tapaamisen humanitaarisista syistä. Suurin osa 
yhdistämisohjelmaan kuuluvista on jo yli 70-vuo-
tiaita.

Helmikuinen perhetapaaminen oli tunteikkuu-
destaan ja sovinnollisuudestaan huolimatta poik-
keustapaus. 

Pohjois- ja Etelä-Korea ovat olleet tukkanuot-
tasilla vuodesta 2008 eteenpäin, jolloin etelässä 
nousi valtaan kovan linjan konservatiivinen hallin-
to. Tilannetta kiristivät edelleen Koreoiden kiistel-
lyllä rajalinjalla sattuneet aseelliset välikohtaukset, 
eikä jälleenyhdistämisneuvotteluiden jatkamiselle 
löytynyt poliittista tahtoa.

Jälleenyhdistämiskehitys näyttää pysähtyneen 
täysin, eikä kansainvälisellä yhteisölläkään näytä 
riittävän mielenkiintoa sitä kohtaan. 

Monet laskevat Korean demokraattisen kansan-
tasavallan ”romahtamisen” johtavan automaatti-
seen yhdistymiseen, mutta nuo arviot ovat osoit-
tautuneet epärealistisiksi ja suorastaan typeriksi. 

Korean jälleenyhdistämiskehityksen henkiin he-
rättäminen edellyttää sitoutumista vuosina 2000 
ja 2007 tehtyihin sopimuksiin.

Yhdistymistä vauhdittava yhteistyö

Korean johtajat Kim Il Sung ja Kim Jong Il omis-
tivat elämäntyönsä riippumattoman ja rauhan-
omaisen jälleenyhdistämisen hyväksi. 

Kim Il Sungin asettamat kolme periaatetta – riip-
pumattomuus, rauhanomaisuus ja suuri kansalli-
nen yhtenäisyys – olivat yhdentymisen ohjenuora, 
jonka myös YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 
1975. Samoin Kim Il Sungin ennen kuolemaansa 
laatima 10-kohtainen ohjelma sai laajaa kansain-
välistä tukea.

Yhdistyminen edellyttää rauhaa
Koreoiden johtajien ensimmäinen huippukoko-

us Pjongjangissa kesäkuussa 2000 oli puolestaan 
tulosta Kim Jong Ilin työstä ja tahdosta edistää jäl-
leenyhdistämistä yhdessä Etelä-Korean presiden-
tin Kim Dae Jungin kanssa. 

Seuraava vuonna 2007 pidetty kokous Kim Jong 
Ilin ja Roh Moo Hyunin välillä vahvisti tuolloin jo 
vuosia jatkunutta positiivista kehitystä.

Ensimmäisen huippukokouksen tuloksena 15. 
kesäkuuta 2000 solmittua Koreoiden välistä jul-
kilausumaa voi monessakin mielessä pitää histo-
riallisena asiakirjana. Siinä tukeuduttiin vahvasti 
Kim Il Sungin linjaan ja asetettiin selkeät yleiset 
periaatteet jälleenyhdistämisen tiellä. Julkilausu-
man seurauksia ovat muun muassa tuhansien 
perheiden yhdistäminen ja Kaesongissa sijaitseva 
yhteinen talousalue. 

Koreoiden jälleenyhdistämiskehitys oli 2000-lu-
vun alkuvuosina vauhdikasta. Maiden välille avat-
tiin muun muassa ensimmäinen rautatieyhteys 
sitten niemimaan jaon ja eri alojen asiantuntijan 
tapasivat toisiaan luoden yhteisiä projekteja. Ko-
rean esiintyivät näyttävästi yhdessä Sydneyn ja 
Ateenan olympialaisissa vuosina 2000 ja 2004.

Raha ei voi olla este

Suotuisa kehitys Korean niemimaalla ei ole ollut 
kaikkien mieleen. Sanotaan, että eteläkorealaisia 
nuoria kiinnostaa enemmän rahan tekeminen kuin 
yhdistyminen. Moni näkee Korean yhdistymisen 
vain taloudellisena kysymyksenä ja arvelee, että 
prosessi tulisi liian kalliiksi.

Etelä-Korean talouskasvusta sokaistuneet tul-
kinnat eivät vastaa todellisuutta. Jokaisen kore-
alaisen alitajunnassa lienee ymmärrys siitä, että 
vain riippumaton ja rauhanomainen jälleenyhdis-
täminen poistaa jatkuvan jännityksen ja avaa por-
tit vauraalle maalle. Erilaisten arvioiden mukaan 
yhdistynyt Korea olisi maailman seitsemänneksi 
suurin talousmahti. 

Korean demokraattisen kansantasavallan joh-
taja Kim Jong Un muistutti uuden vuoden pu-
heessaan niemimaan jälleenyhdistämisen olevan 
tärkein kansallinen tehtävä. Hänen viestinsä oli, 
että Korean dkt ei tule muuttamaan politiikkaansa 
vaan Kim Il Sungin aikoinaan asettamasta linjasta 
pidetään kiinni.

Rauhansopimus on välttämätön

Jälleenyhdistämiskehitys edesauttaa Korean 
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Kiinnostaako Pohjois-Korean kauppa?

Syksylle 2014 on suunnitteilla kansainvälisen kaupan messumatka 
Korean demokraattiseen kansantasavaltaan. Matka ajoittuisi Pjongjangin 

teollisuumessujen aikaan, jolloin yhteyksien luominen sikäläisiin 
yrityksiin onnistuu parhaiten.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Suomi-Korea-seuran varapuheenjohtaja, 
yrittäjä Pekka Kotkasaareen, puh 0400 305 997, 

sähköposti pekka.kotkasaari@netti.fi  

KKiiiinnnnoossttaaaakkoo  PPoohhjjooiiss--KKoorreeaann  kkaauuppppaa??

SSyykkssyyllllee  22001144  oonn  ssuuuunnnniitttteeiillllaa  kkaannssaaiinnvväälliisseenn  kkaauuppaann  mmeessssuummaattkkaa  
KKoorreeaann  ddeemmookkrraaaattttiisseeeenn  kkaannssaannttaassaavvaallttaaaann..  MMaattkkaa  aajjooiittttuuiissii  PPjjoonnggjjaannggiinn  

tteeoolllliissuuuummeessssuujjeenn  aaiikkaaaann,,  jjoollllooiinn  yyhhtteeyykkssiieenn  lluuoommiinneenn  ssiikkäällääiissiiiinn  
yyrriittyykkssiiiinn  oonnnniissttuuuu  ppaarrhhaaiitteenn..

JJooss  kkiiiinnnnoossttuuiitt,,  oottaa  yyhhtteeyyttttää  SSuuoommii--KKoorreeaa--sseeuurraann  vvaarraappuuhheeeennjjoohhttaajjaa,,  
yyrriittttääjjää  PPeekkkkaa  KKoottkkaassaaaarreeeenn,,  ppuuhh  00440000  330055  999977,,  

ssäähhkkööppoossttii  ppeekkkkaa..kkoottkkaassaaaarrii@@nneettttii..fifi    

niemimaan liennytystä ja vauhdittaa kansalaisten 
hyvinvointia molemmissa valtioissa. Jännitys ja 
jopa suoranainen sodan uhka eivät voi enää jat-
kua normaalina olotilana. 

Jälleenyhdistäminen ei voi edetä niin kauan kuin 
Yhdysvallat pitää joukkojaan Etelä-Koreassa eikä 
suostu solmimaan Korean sodan lopullisesti päät-
tävää rauhansopimusta. Tekninen sotatila luo jat-
kuvasti uusia jännitteitä ja vaikeuttaa liennytyksen 
ja sovun rakentamisen ilmapiiriä. 

Kansainvälisellä yhteisöllä ja esimerkiksi Suo-

mella olisi mahdollisuus painostaa Yhdysvaltoja 
solmimaan rauhansopimus ja myöhemmin vetä-
mään miehitysjoukkonsa Koreasta.

Maailmalla on jo vuosikymmenten ajan vietet-
ty Korean solidaarisuuskuukautta, joka ajoittuu 
kesä-heinäkuulle. Suomalaiset Korean ystävät ja 
Suomi-Korea-seura ovat työskennelleet jälleen-
yhdistämisen hyväksi pitkään ja ansiokkaasti. 

Tuleva solidaarisuuskuukausi on hyvä hetki vie-
dä eteenpäin viestiä solidaarisuudesta sekä rau-
han ja jälleenyhdistämisen asiasta. 

Eteläkorealaiset protestoivat USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoituksia vastaan.
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Jouni Hokkanen: Pohjois-Korea. Siperiasta itään
Kustantaja: Johnny Kniga 2014
Sivuja: 294
Matkaopas

Dokumentaristi, teologian maisteri Jouni Hokka-
sen hiljattain ilmestynyt teos Pohjois-Korea: Sipe-
riasta itään on yksi uusista Koreaa käsittelevistä 
suomalaisteoksista. 

Viihdemaailman vähemmän tunnetun sekatyö-
läisen kirja valottaa tekijänsä ajatuksia ja havain-
toja Korea-seuran kaukaisesta ystävämaasta. 
Samalla teos on kooste suomalaisesta Korea-uu-
tisoinnista viimeisen lähes parinkymmenen vuo-
den ajalta.

Hokkasen itsensä mukaan hän on seurannut 
Korean niemimaan tapahtumia jo pitkään. Kirjan 
perusteella näin on, sillä Hokkanen palauttaa mo-
nessa yhteydessä mieliin Pohjois-Koreaan liittyviä 
tapahtumia ja uutisia. Hän on selvästi jaksanut lii-
mata säännöllisesti leikekirjaan Koreaa käsittele-
vät uutiset.

Teoksessa käydään läpi monia kansainvälisesti 
seksikkäitä aiheita, kuten Korean johtajia, pää-
kaupunki Pjongjangin erikoisuuksia ja 1990-luvun 
vaikeuksia. Hokkanen ruotii niitä selvästi parem-
malla asiantuntemuksella kuin moni muu Pohjois-
Koreasta kirjoittava. Hänen viehtymyksensä Itä-
Aasiaan ja Japaniin kontekstoi myös monet vain 
korealaisiksi kuvitellut ilmiöt paremmin lukijalle.

Siperiasta itään on ilmeisesti tarkoitettu matka-
oppaaksi ja sitä se osittain onkin. Hokkasen kir-
jassa on useita käytännön vinkkejä sekä kuvauk-
sia muun muassa korealaisesta ruokakulttuurista. 

Hokkanen käsittelee monia tärkeitä aiheita ja il-
miöitä, mutta nämä esitetään tyypillisellä nuotilla: 
kaikki Pohjois-Koreassa on vinksallaan, jokainen 
yksityiskohta on jotain epänormaalia ja missään 
ei ole mitään järkeä. Hokkasen seksistiset huo-
miot pohjoiskorealaisista naisista kertovat paljon 
kirjoittajastaan. 

Jouni Hokkasen pitkäaikainen työ teoksen eteen 
kuitenkin valuu hukkaan. Pohjois-Korea teemana 
pitää lukuintoa yllä, mutta kokonaisuudessaan 
kirja jää varsin latteaksi. Hän on suoltanut kaikki 
vuosien varrella Koreasta liikkuneet todet ja perät-
tömät uutiset ja syöttää ne sitten lukijalleen tosi-
asioina. Useiden faktavirheiden kanssa huhuihin 
perustuva kerronta pakottaa lukijan epäilemään 
kaikkea kirjassa kerrottua.

Suomessa on ilmestynyt viime vuosien aikana 

Siperiasta itään kaikki on vinksallaan 

muutamia Pohjois-Koreaa käsitteleviä teoksia. 
Niitä kaikkia vaivaa sama ongelma: Korean ky-
symykseen ei paneuduta lainkaan, vaan maata 
tarkastellaan jonain groteskina ja traagisena mä-
täpaiseena sivistyneen maailman kyljessä. Va-
litettavasti Hokkanen ei ole jaksanut ponnistella 
ulos tuosta joukosta.

Sotkuisuudestaan ja ajoittaisesta tylsyydestään 
huolimatta Jouni Hokkasen Siperiasta itään on 
suositeltavaa luettavaa kaikille suomalaisille Ko-
rean ystäville. Teoksesta ei tainnut olla bestselle-
riksi, mutta hyvänä ajankuvauksena se on kelpoa 
tavaraa.

Teosta saa nyt jo kirjakauppojen alelaareista, 
mutta rahan säästämiseksi sitä voi tiedustella 
myös lainaksi Korea-seuran kirjastosta (kore-
aseura@gmail.com).

KY/toimitus
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Juha Kieksi

Jalkapallon on Korean demokraattisen kansan-
tasavallan suosituin urheilumuoto. Sitä harraste-
taan ympäri maata ja seurataan vauvasta vaariin. 
Eipä ihme, että Koreassa on ryhdytty panosta-
maan toden teolla jalkapallo-osaamisen paranta-
miseen. 

Pjongjangin kansainvälinen jalkapallokoulu 
avattiin toukokuussa 2013. Koulun tarkoituksena 
on löytää kyvykkäimmät lapset ja kouluttaa heistä 
huipputason jalkapalloilijoita. Koulussa on tätä ny-
kyä reilut 100 oppilasta ympäri maata. Tyttöjä on 
noin 40 %. Jatkossa opiskelijamäärä kasvaa 300 
- 400 lapseen. Kykyjen etsijät kiertävät ympäri Ko-
reaa kaksi kertaa vuodessa etsimässä lahjakkaita 
lapsia. 

Koulu on sisäoppilaitos jossa lapset myös ma-
joittuvat maanantaista lauantaihin. Sunnuntait 
vietetään kotona. Kaikki ikäluokat opiskelevat 
normaalisti aamupäivän ja iltapäivät harjoitellaan 
jalkapalloa. Pienet lapset opiskelevat jalkapalloa 
90 min päivässä ja suuremmat 3-4 tuntia. 

Koululla on mm. oma parturi, lääkäri, sauna 

Pjongjangin kansainvälinen jalkapallokoulu

(suomalainen kiuas!), neljä jalkapallokenttää. Val-
mentajat ovat Aasian jalkapalloliiton auktorisoi-
mia. Yksi valmentajista on vuoden 1966 kisojen 
maalivahdin Ri Yu Ilin poika. Tarkoitus on ajan 
myötä houkutella kouluun myös ulkomaisia oppi-
laita ja valmentajia.

Jalkapallokoululaiset harjoittelevat Vapun päivän stadionin kupeessa. Kuva Juha Kieksi.

Pienimmät koululaiset majoittuvat vierekkäin ker-
rossängyissä. Näin ero omasta perheestä ei tun-
nu niin ikävältä. Kuva Juha Kieksi.
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Antti W. Kyro

Alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-lopputurnaus pe-
lattiin Costa Ricassa maalis-huhtikuussa. KDKT 
joutui karsiutumaan alkulohkon jälkeen. Viimei-
sessä alkulohkon pelissään KDKT nousi Saksaa 
vastaan 0 - 3 tappioasemasta hienoon 4 - 3 voit-
toon, mutta se ei riittänyt jatkopaikkaan, kun Ka-
nada kukisti Ghanan. Japani otti maailmanmesta-
ruuden.

Tulokset:
Ghana - KDKT 2 : 0
KDKT - Kanada 1 : 1
KDKT - Saksa 4 : 3

FIFA U17 Women´s World 
Cup (15.3. – 4.4.2014 Costa 

Rica)
Antti W. Kyro

Korean demokraattinen kansantasavalta on mu-
kana elokuussa Kanadassa nuorten naisten U20 
MM-kisoissa. KDKT:n kanssa samassa alkuloh-
kossa muut joukkueet ovat: Kanada, Ghana ja 
Suomi.

FIFA ranking Miehet 3/2014
1. Espanja
2. Saksa
3. Portugal
...
52. Suomi
...
137 KDKT

FIFA ranking Naiset 3/2014
1. USA
2. Saksa
3. Japani
...
9. KDKT
...
23. Suomi

FIFA U20 Women´s World 
Cup 2014 (5 – 24.8.2014 

Kanada)

Suomi-Korea-seura matkamessuilla

Suomi-Korea-seura osallistui jälleen Helsingin 
messukeskuksessa pidetyille matkamessuille. 

Messut ovat oivallinen tapa esitellä ystävämaa-
tamme Korean demokraattista kansantasavaltaa 
ja käydä keskusteluita Koreasta ja Korean niemi-
maan tilanteesta.

Messuilla vierailu kaikkiaan yli 67000 kävijää ja 
varmastu useat sadat elleivät tuhannet messuvie-
raat bongasivat myös Suomi-Korea-seuran stan-
din. Myös muutamia uusia jäseniä liittyi joukkoom-
me messuijen messujen aikaan.

Kiitos kaikille esittelijöinä toimineille seuran jä-
senille. Nähdään jälleen uudestaan vuoden 2015 
matkamessuilla tammikuussa 2015.
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KCNA/ Korean Ystävät

Korean demokraattisen kansantasavallan joh-
taja Kim Jong Un kävi tervehtimässä Pjongjangin 
orpokodin asukkaita kansainvälisen lastenpäivän 
johdosta 1. kesäkuuta.

Korean keskusuutistoimisto KCNA:n mukaan 
Kim Jong Un halusi vierailla orpokodissa juhli-
massa lasten kanssa, joilla ei ole vanhempia. 
Jo aiemmin orpokodin lapset olivat saaneet Kim 
Jong Unilta lahjoja ja tehneet retken Pjongjangin 
uuteen viihdekeskukseen. He olivat myös käy-
neet nauttimassa päivällisen kuuluisassa Okryun 
ravintolassa.

Vierailunsa aikana Kim Jong Un seurasi lasten 
leikkimistä ja osallistui lasten järjestämään kon-
serttiin. Hän myös seurasi lasten ruokailua orpo-
kodin hiljattain remontoidussa ruokalassa.

KCNA:n mukaan vierailunsa päätteeksi Kim 
Jong Un kertoi tulleensa iloiseksi nähdessään las-
tenkin olevan iloisia.  Hän kehotti orpokodin hen-

Kim Jong Un juhli lastenpäivää orpojen kanssa

kilökuntaa kasvattamaan lapset hyviksi nuoriksi, 
jotka voivat rakentaa kukoistavaa Koreaa tulevai-
suudessa.

Vierailunsa päätteeksi Kim Jong Un ilmoitti, että 
Pjongjangin läpi virtaavan Taedong-joen varrelle 
ollaan rakentamassa uutta ja modernia orpokotia. 
Samalla hän lupasi kodin valmistuvan seuraavaan 
lastenpäivään mennessä.

Uutistoimisto KCNA:n välittämien uutisten mu-
kaan Kim Jong Un on viimeisten kuukausien ai-
kana vieraillut lukuisissa lastenpalatseissa ja al-
lekirjoittanut ohjeita niiden remontoimiseksi sekä 
uusien laitosten perustamiseksi. 

Maailman ruokajärjestön WFP:n mukaan moni 
Korean dkt:n lapsista kärsii edelleen aliravitse-
mukseen viittaavasta tilasta. Korean hallituksen ja 
YK:n alaisten järjestöjen avulla tilanne on kuiten-
kin parantunut vuosi vuodelta.
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Joko Sinulla on Suomi-
Korea-seuran pinssi?

Saara Lehtomaan ja Paavo Junttilan säätiö
Pohjoisen Suomen työväenliikkeen pitkän linjan veteraanit Saara Lehtomaa ja Paavo Junttila 
perustivat vuonna 2007 nimeään kantavan säätiön, jolla on säädekirjansa mukaan kaksi tarkoi-
tusperää:

1. Edistää ja tukea aloittelevien, lahjakkaiden ja vähävaraisten pohjoissuomalaisten marxilais-
henkisten työläiskirjailijoiden ja –kirjoittajien työtä ja kehitystä sekä samanhenkisen työväen-
kirjallisuuden kirjoitustyön tukemista ja kehittämistä,

2. Auttaa Korean demokraattisen kansantasavallan lasten opiskelun, terveydenhuollon ja so-
siaalisen turvallisuuden kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiö kehittää lujat ystävyys-, 
talous- ja kulttuurisuhteet pohjoiskorealaisten tahojen kanssa.

Sääntöjensä mukaan säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartut-
taa varojaan muullakin tavalla.

Toimintavuosina 2008 - 2013 säätiö on myöntänyt näihin tarkoituksiin vuosittain 300 – 500 euron 
suuruisia avustuksia.

Haluatko tukea Saara Lehtomaan ja Paavo Junttilan säätiötä? Ota yhteys säätiön asiamieheen.

Paavo Junttila
Koulukatu 33-35 B 5, 90100 Oulu
puh. 040 518 5779

Laaja valikoima korealais-
ta kirjallisuutta, myös suo-
menkielisiä Kim Il Sungin 
teoksia. 

Pyydä erillinen luettelo 
juha.kieksi@saunalahti.fi .

Juche-aatteen 
opintoyhdistys ry.

www.juche-aate.com

Pinssejä voi tilata seuran 
sihteeriltä sähköpostitse 

(juha.kieksi@saunalahti.fi ) tai 
puhelimitse tekstiviestillä (045 

671 3408)
Pinssin hinta on 2,50 euroa + 
postimaksu. Pinssien mukana 

seuraa lasku.

Kiinnostaako  
juche-aate?



Vuosikokous: ystävyysseuroja kohdeltava tasapuolisesti 
tukien jaossa

Suomi-Korea-seura kokoontui vuosikokouk-
seensa Kirjan talolle Helsingissä torstaina 
13.5.2014.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Antti 
Siika-aho teki katsauksen seuran tämän hetki-
seen tilanteeseen samoin kuin Korean niemimaan 
turvallisuuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilan-
teeseen.

Siika-aho totesi talouden olevan vakaa ja jä-
senmäärän jatkavan kasvuaan, vaikka toimintaa 
ei voitukaan järjestää säännöllisesti. Puheessaan 
hän vetosikin jäsenistön apuun tilaisuuksien ja 
tapahtumien järjestämisessä, jotta toiminta ei ka-
sautuisi liikaa yksittäisten aktiivien harteille.

Avauspuheenvuoron jälkeen vuosikokous kävi 
läpi seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja toiminnantarkastajien lausunnot. Nämä sekä 
hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talous-
arvio hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kulttuuria ja jäsenpalveluita

Vuonna 2014 seuran toiminnassa keskitytään 
jäsenpalveluiden kehittämiseen ja korealaisen 
kulttuurin esittelemiseen. Kevään ja kesän aikana 
tullaan järjestämään muun muassa korealaisen 
ruoan ilta ja myöhemmin syksyllä laaja paneeli-
keskustelu Korean niemimaan tulevaisuudennä-
kymistä. Vuonna 2014 esimerkiksi jäsenlehti Ko-
rean Ystävät ilmestyy neljä kertaa. 

Vuosikokous päätti lisäksi korottaa seuran jä-
senmaksuja kahdella eurolla. Vuonna 2015 seu-
ran jäsenmaksu tulee olemaan 17 euroa ja nuori-
sojäsenyys seitsemän euroa.

Henkilövalintoja

Antti Siika-aho valittiin yksimielisesti jatkamaan 
seuran puheenjohtajana. Seuran hallituksen ko-
koonpano vuonna 2014 on:
Varsinaiset jäsenet:

Kari Helaseppä, Hannu Kautto, Tommi Lieve-
maa, Antti Kyro, Pasi Ranki, Tapani Salonen, Jor-
ma Talikka, Reino Welling.
Varajäsenet:

Reino Niskanen, Sari Pöyhönen, Kaija Sipilä, 

Pentti Suksi, Tauno Tyllinen, Mirja Welling.
Toiminnantarkastajana jatkaa Jari Jussila ja hä-

nen varallaan Antti Lange.
Seuran vuosikokous päätti lähettää tervehdys-

sähkeen Korean dkt:n johtajalle Kim Jong Unille 
paikallisten merkkipäivien johdosta.

Lisää tukea ystävyysseuroille

Vuosikokous valmisteli samoin kannanoton kos-
kien ystävyysseurojen harkinnanvaraisia valtion-
avustuksia.

Suomi-Korea-Seura ei ole saanut toimintaansa 
tai hankkeisiinsa opetus- ja kulttuuriministeriön 
jakamia avustuksia yli 10 vuoteen, vaikka edelly-
tykset niiden saamiseksi on täytetty. Kannanotos-
sa vaaditaan ystävyysseurojen tasapuolisempaa 
kohtelua jatkossa ja muistutetaan, ettei yhdistyk-
siä tule laittaa kilpailemaan keskenään rahan-
jaossa. Päinvastoin ystävyysseuroille kohden-
nettavien avustusten määrää on lisättävä valtion 
budjetissa, kannanotossa todetaan.

Järjestäytymiskokous teki lisää 
henkilövalintoja

Suomi-Korea-seuran hallitus kokoontui torstai-
na 22.5.2014 Hermannin kerholla Helsingissä.

 Vuosikokouksen jälkeinen järjestäytymiskokous 
valitsi Pekka Kotkasaaren Riihimäeltä ja Tommi 
Lievemaan Espoosta jatkamaan seuran varapu-
heenjohtajina. Seuran sihteerinä ja taloudenhoita-
jana puolestaan jatkavat Juha Kieksi Loimaalta ja 
Reino Welling Jämsänkoskelta.

 Hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös 
lähiajan ja kesän tulevasta toiminnasta. Heinä-
kuussa tulee kuluneeksi 20 vuotta Korean dkt:n 
presidentin Kim Il Sungin kuolemasta ja sen joh-
dosta tullaan järjestämään muistoseminaari sekä 
julkaistaan muistoteos.

 Seuran hallitus päätti myös osallistua elokuus-
sa pidettävään ravintolapäivään. Helsinkiin nou-
see yhden päivän ajaksi pop up -ravintola ”Pjong-
jang”, jossa on tarjolla muun maussa korealaista 
pikaruokaa ja teetä. Ravintolapäivällä korvataan 
aiemmin suunniteltu korealaisen ruoan ilta.


