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Suomi-Korea-seura ry

Pääkirjoitus

Tämän vuoden syyskuussa Suo-
mi-Korea-seura täyttää 45 vuotta. 
Vuosipäivän kunniaksi järjestetään 
juhlatilaisuus 5.9. Helsingissä. Sa-
mana päivänä pidetään myös Eu-
roopan laajuinen Korea-konferenssi 
Korean vapautumisen 70. vuosipäi-
vän merkeissä. Toivon todella, että 
mahdollisimman moni seuran jäsen 
pääsisi näihin tapahtumiin. Jäsen-
ten tapaamisessa on hyvä keskus-
tella antaa evästystä luottamushen-
kilöille siitä, mihin suuntaan seuran 

toimintaa pitäisi suunnata. Samalla 
on hyvä tilaisuus vaihtaa kokemuk-
sia eurooppalaisten Korean ystävi-
en kanssa toiminnan luonteesta ja 
haasteista. Tilaisuuksiin osallistuu 
myös kahden hengen delegaation 
Korean demokraattisesta kansan-
tasavallasta.

Tässä Korean ystävät –lehden 
numerossa on jatkettu lehden ul-
koasun uudistamista. Tarkoitus on 
saada lehdestä monipuolisesti Ko-
rean niemimaan elämää esittelevä 

julkaisu. Haaste on merkittävä, sillä 
muilta tämän alan julkaisuja ei suo-
men kielellä ilmestykään. Tässäkin 
asiassa toivomme jäsenten mieli-
piteitä lehden sisällöstä. Mitä juuri 
Sinä haluaisit tietää Koreasta? 

Nähdään tilaisuuksissa ja pidetään 
yhteyttä!

Juha Kieksi
Päätoimittaja

Kannen kuva: Näkymä Koreoiden rajalta. Kuva Juha Kieksi.
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Juha Kieksi/Korean ystävät

Kerro vähän itsestäsi
Olen riihimäkeläinen 62-vuotias 

yrittäjä. Pääliiketoiminta on be-
tonilattioiden pinnoitukset. Aikuiset 
kolme lasta ovat jo muuttaneet pois 
kotoa. Lapsen lapsia on myös kol-
me.

Miten kiinnostuit koreasta?
Koko ikäni olen ollut kiinnostunut 

vieraista kulttuureista. Ulkomailla 
olen asunut 10 vuotta. Korealaisiin 
olen tutustunut jo näillä komennuk-
silla ja huomannut heidän äärettö-
män ahkeriksi ja päteviksi ihmisiksi. 
Myös korealainen työkulttuuri kieh-
too. Yhteys Suomi-Korea-seuraan 
sen sijaan oli sattumaa. Satuin pu-
humaan fi rmani apumiehen kans-
sa, joka on historian opiskelija, joka 
kertoi tuntevansa seuran aikaisem-
man puheenjohtajan Antti Siika-
ahon. Siitä se lähti.

Miltä Suomi-Korea-seura 
vaikutti?

Ensimmäinen kontakti oli seu-
raan ennen Kim Il Sungin 100-vuo-
tisjuhlaa. Olisin ollut halukas lähte-
mään silloin Koreaan, mutta seura 
ei järjestänyt sinne matkaa. Se oli 
pienoinen pettymys, mutta olin yh-
teydessä Tanska-Korea-seuraan 
lopulta mukana heidän matkallaan. 
Se oli ensimmäinen kontakti Kore-
an demokraattiseen kansantasa-
valtaan.

Millaiset olivat vaikutelmasi 
Pohjois-Koreasta, vastasiko 
ennakko-odotuksia?

Pohjois-Korea antoi heti sellais-
ta, mitä mikään muu maa ei ollut 
antanut, nimittäin omintakeisuutta. 
Matkalla heräsi mielenkiinto ny-
kykorealaisuuteen, korealaiseen 
järjestelmään, korkealaatuiseen 
koulutukseen ja ylipäänsä ajatus-
tapoihin. Ja tietysti myös vanhaan 
kulttuuriin, joka on kaiken perusta. 
Korea on jotain ainutlaatuista.

Näetkö yrittäjänä erityistä 

Haastattelussa Suomi-Korea-seuran uusi puheenjohtaja 
Pekka Kotkasaari

mielenkiintoa Pohjois-Korean 
suuntaan?

Valtaosa omista ulkomaan ko-
mennuksistani on ollut työsuhteisia. 
Sellainen tilanne rajoittaa tietysti 
uudenalaisen liiketoiminnan raken-
tamista. Nyt yrittäjänä se on mah-
dollista. Täytyy kuitenkin sanoa, 
että Pohjois-Korean suhteen kiin-
nostaa erityisesti kulttuuri. Päämie-
lenkiinto ei ole bisneksessä. 

Sinulla on paljon 
kansainvälistä kokemusta?

Ryhdyin yrittäjäksi vuonna 1988. 
Olen tehnyt raaka-aineiden ja val-
miiden tuotteiden kauppaa, erityi-
sesti kulutustavaroiden, koneiden, 
laitteiden ja järjestelmien myyntiä, 
tehtaista lähtien. Kauppaa on teh-
ty USA:an, Afrikkaan, Eurooppaan, 
Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Pää-
osassa on ollut kuitenkin kaupan-
käynti lähialueiden kanssa. Olen 
reissannut paljon myös Udmurtias-
sa ja Venäjällä. 

Mihin suuntaan haluaisit 
kehittää Suomi-Korea-seuran 
toimintaa?

Tärkeintä on jäsenistön aktivoimi-
nen, jäsenistön keskuudesta pitäisi 
saada nostetuksi esiin omien mie-
lenkiinnon kohteita. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi yhteiskuntajärjes-
telmä, musiikki, luonto tai urheilu. 
Voidaan järjestää vaikkapa teemail-
toja kuten ruokailta, kulttuuri-ilta, 

poliittisen järjestelmän ilta. On kek-
sittävä herätteitä jäsenistön tahdon 
esille saamiseksi. 

Entäpä Korean matkat?
Suomi-Korea-seuraa on kritisoi-

tu siitä, että jäsenmatkoja ei ole 
saatu aikaiseksi. Itse näen matkat 
mahdottoman tärkeinä ja niitä pi-
täisi järjestää vuosittain. Olen itse 
vapaaehtoinen matkanvetäjä. Olen 
saanut muutamia yhteydenottoja 
ihmisiltä, jotka ovat olleet tyytymät-
tömiä joidenkin matkatoimistojen 
järjestämiin Pohjois-Korean mat-
koihin. tyytymättömiä lähinnä siksi, 
että Korean todellisuus on esitetty 
eräänlaisena teatterina.

Matkojen välityksellä haluaisin 
tuoda Korea toisen puolen esiin. En 
sitä, mitä meille tarjoillaan median 
välityksellä, vaan sen mikä on kore-
alainen todellisuus.

Onko mikään asia 
hämmästyttänyt Koreassa tai 
korealaisissa? 

Ehkä eniten on hämmästyttänyt 
korealaisten samanlaisuus suoma-
laisten kanssa. Huumorintaju on sa-
manlainen ja asennoituminen asi-
oihin yllättävän samanlaista sekä 
Suomessa että Pohjois-Koreassa. 
Itse asiassa tämä poikkeaa siitä, 
mihin yleensä aasialisten kanssa 
on tottunut. 

Kiitos haastatelusta!

Korea on muutakin, kuin poliittista pelaamista ja jatkuvaa 
sodanuhkaa. Suomi-Korea-seura pyrkii tuomaan esiin 
muun muassa korealaista kulttuuria ja urheilua, sekä uu-
tisia maan talouden kehityksestä ja ympäristöön liittyvistä 
asioista. 

Mistä Sinä seuran jäsenenä haluaisit lukea Korean ys-
tävistä ja millaista toimintaa toivoisit Korea-seuralta?

Vapaamuotoiset sisältöpyynnöt ja toiveet voi lähettää osoit-
teeseen cilla@interstellar-transmission.fi  

Jäsenkysely
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Tapani Salonen

Seuramme kunniapuheenjoh-
tajan Pekka Leppäsen aloitteesta 
muodostettiin Ystävyyden ja so-
lidaarisuuden valtuuskunta, joka 
matkusti Pohjois-Koreaan huhti-
kuussa 2015. Minulle vierailu Kore-
an demokraattiseen kansantasaval-
taan oli viides. Kaikkea näkemääni 
ja kokemaani peilasin luonnollisesti 
aikaisempia vierailuja vasten. Osal-
taan aikaisempi Korea-kokemus 
teki tämän kertaisesta matkasta eri-
tyisen mielenkiintoisen.

Matkalle osallistui yhdeksän hen-
kilöä. Matkaryhmään kuului yritys-
ten edustajia, opetusalan ihmisiä, 
kuntatalouden tuntija sekä kolme 
lasta. Suurin osa oli ensikertalaisia, 
pari meistä oli käynyt aikaisemmin 
Koreassa. Edellisestä Korean käyn-
nistäni oli vierähtänyt jo 11 vuotta.

Pekingissä

Vierailimme Ulkoministeriön alai-
sen ulkosuhteiden komitean kutsu-
mana. Matka alkoi Helsingistä 10.4. 

Finnairin lennolla Pekingiin, jossa 
oli välilasku. Lento sujui mukavasti, 
aika koneessa meni nopeasti, kos-
ka lensimme kohti auringon nou-
sua. Airbusin lentokone oli mukava 
matkustaa ja palvelu toimi hyvin. 

Pekingissä oli lauantai-aamu. 
Finnairin lento saapui terminaali 
kolmeen. Toiminta Pekingin kan-
sainvälisellä (uudella) lentokentällä 
oli jotenkin sekavaa ja hidasta. Kir-
jauduimme saapuneiksi maahan ja 
passit leimattuina menimme hake-
maan matkatavaroitamme aivan eri 
puolelta lentokenttää. Jouduimme 
siirtymään sinne lentokenttäjunalla. 
Matkustajamäärät olivat kasvaneet 
voimakkaasti ja toiminta laajentunut 
edelliseen käyntiin verrattuna. 

Jatkolento lähti terminaali kah-
desta, siis vanhalta lentokentältä, 
jonne siirryimme ilmaisella lento-
kenttäbussilla. Vanhalta lentoken-
tältä liikennöivät sellaiset lentoyhti-
öt kuten Delta, Air France, Aerofl ot 
ja Air Koryo. Air Koryo on Korean 
demokraattisen kansantasaval-
lan valtion lentoyhtiö, joka käyttää 
venäläisvalmisteista kalustoa. Me 

lensimme tämän yhtiön Tupolev-
merkkisellä lentokoneella, joka oli 
melkein uusi. 

Lento sujui aikataulun mukaises-
ti ja mukavan pehmeästi. Erikoista 
oli se, että koko lennon ajan moni-
toreista näytettiin musiikkivideoita. 
Niissä näkyi vuorotellen iskelmä-
musiikkia ja armeijan marsseja. 
Lento laskeutui pehmeästi Sunanin 
lentokentälle Pjonjangiin. Olimme 
saapuneet Pohjois-Korean pääkau-
punkiin. Samalla lennolla matkusti 
muitakin suomalaisia, jotka olivat 
menossa Pjongjangin maratonille. 

Perillä menimme passintarkas-
tukseen, joka sujui nopeasti. Sitten 
odottelimme jonkin aikaa matka-
tavaroita. Tulliin jonottaminen oli 
tuskallista. Jono mateli hitaasti. 
Jouduimme odottamaan pitkään. 
Ulkona alkoi jo hämärtää. Korealai-
set isännät odottivat meitä tullialu-
een ulkopuolella. Jälleennäkemi-
nen oli lämmin.

Siirryimme autoille ja ajoimme 
kaupunkiin. Esikaupungissa näkyi 
vain korkeita kerrostaloja ja valais-
tuja muistomerkkejä. Kaupunkiin 

Suomalainen valtuuskunta 
vieraili Koreassa
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saapuessamme näimme lentävää 
hevosta esittävän Chollima-pat-
saan ja riemukaaren iltavalaistuk-
sessa. Tunnelma oli odottava. Mat-
kalla näimme ihmisiä ahertamassa, 
vaikka oli ilta.  Puistoja ja istutuksia 
siistittiin lähestyvää juhlapäivää 
(15.4.) varten.

Majoituimme keskustassa ole-
vaan Haebangsan-hotelliin. Tavarat 
vietiin huoneisiin ja söimme moni-
puolisen päivällisen hotellin ravin-
tolassa. Näimme hotellissa asuvia 
ulkomaalaisia, esimerkiksi Espan-
jasta, Belgiasta, Norjasta, Ruotsis-
ta ja Venäjältä. Kansainvälisessä 
ilmapiirissä keskusteluja käytiin 
espanjaksi, ruotsiksi, englanniksi ja 
venäjäksi. Suomen valtuuskunta oli 
maamme kokoon nähden iso. Saim-
me ravintolan parhaan pöydän, jon-
ka keskiö pyöri laakerien varassa. 
Sinänsä kätevä keksintö ruokien ja 
mausteiden ”ojentamiseksi” muille 
pöytäseurueen jäsenille. 

Illan päätteeksi isännät halusivat 
soittaa meille pianoa ja laulaa ka-
raokea. He olivatkin oikeita mes-
tareita bussinkuljettajaa myöten. 
Suomalaiset kohteliaasti ilmoittivat, 
että pitkän matkan rasitukset alka-
vat painaa ja meillä olisi tiivis ohjel-
ma vierailuineen ja tapaamisineen 
tulevina päivinä, joten siirtyisimme 
nukkumaan. Meille esiteltiin seu-
raavan päivän käyntikohteet, jolloin 
totesimme että kaikki ennalta esit-
tämämme toiveet oli sovitettu ohjel-
maan. Matka Koreassa oli alkanut.

Sunnuntai aamuna heräsim-
me aikaisin. Aamutoimien jälkeen 
söimme aamiaisen hotellin ravin-
tolan seisovasta pöydästä. Aamiai-
sen jälkeen teimme aamukävelyn 
kaupungilla. Paikalliset katselivat 
meitä uteliaan näköisinä, mutta ei-
vät tulleet keskustelemaan mitään. 
Todennäköisesti meillä ei olisi ollut 
edes yhteistä kieltä, koska tavalliset 
korealaiset eivät osaa muuta kuin 
koreaa. Meidän ryhmässämme ei 
koreankielen taitoisia ollut. Luu-
lenpa, että koko Suomen mitassa 
kunnolla koreaa osaavia suomalai-
sia ei ole kovin monta. Ehkä nyky-
nuoriso valitsee kieliä viisaammin 
kuin edeltäjänsä. Aasia tulee joka 
tapauksessa vahvistumaan ja sen 
merkitys taloudessa korostumaan. 

Tutustumista Pjongjangiin

Lähdimme ryhmänä pikkubus-
silla Mansu-kukkulalle, jossa on 
presidentti Kim Il Sungin ja hänen 
poikansa Kim Jong Ilin 30 metriä 
korkeat pronssiset patsaat. Tapa-
ni ja Petri laskivat suomalaisten 
puolesta kukkakimput patsaalle ja 
sitten kumarsimme kaikki yhdes-
sä. Korealainen kuvausryhmä oli 
ikuistamassa tapahtumaa, mikä on 
heidän maassaan tapana. Kaikki vi-
ralliset valtuuskunnat laskevat kuk-
kalaitteet.

Kukkulalta ajoimme toiselle puo-
lelle Taedong-jokea, jossa vierailim-
me Juche-tornissa. Rakennus on 
170 metriä korkea ja sen näköala-
tasanteelta on komeat maisemat yli 
kaupungin. Tornin huipulla on pu-
nainen lasista tehty liekki. Alaker-
rassa oli kahvila ja pieni kioski, josta 
voi ostaa matkamuistoja ja esitteitä. 
Näin monet meistä tekivätkin. Os-
tosten tekeminen oli joka paikassa 
helppoa, koska Pohjois-Koreassa 
oman valuutan wonin lisäksi käyvät 
suoraan eurot!

Tornilta ajoimme presidentin 
syntymäkotiin Mangyongdaehen. 
Paikka on kauniiden puistoalueiden 
keskellä. Itse rakennukset ovat ke-
vytrakenteisia ja olkikattoisia, mikä 
osoittaa tuon ajan vaatimattomat 
olosuhteet verrattuna nykyiseen ke-
hitykseen. Lehtien toimittajat kyseli-
vät, mitä mieltä olemme paikasta ja 
heidän maastaan. Kerroimme heille 
avoimesti vaikutelmiamme.

Lounaan jälkeen pysähdyimme 
riemukaarella ja jatkoimme mat-
kaa Moranin kukkuloille. Teimme 
kävelyretken puistossa. Jotkut suo-
malaisista tanssivat paikallisten 
kanssa tanssipaviljongissa. Anton 
ja Saku ampuivat ilmakivääreillä. 
Kirsikkapuut alkoivat juuri kukkia. 
Lammissa uiskenteli kultakaloja. 

Puistokierroksen jälkeen kävim-
me kaksitornisen Koryo-hotellin 
postitoimistossa ja matkamuisto-
kaupassa. Koryo on korkeatasoi-
nen ja monipuolisten palvelujen ho-
telli, Pjongjangin parhaita. Ostosten 
jälkeen palasimme omalle hotellille 
syömään ja saunomaan. Saunassa 
oli kuuma, 120 astetta, mutta on-
neksi oli erilaisia kastautumisaltai-
ta, joissa saattoi jäähdytellä. Lyhyt 

keskustelu päivän kokemuksista 
huokui tyytyväisyyttä nähtyyn ja ko-
ettuun. 

Käynti Koreoiden rajalla on 
kokemus

Maanantaina aamulla lähdimme 
aamiaisen jälkeen pikkubussilla 
etelään, Koreoiden rajalle. Pääkau-
pungista menee rajalle kahdeksan-
kaistainen moottoritie, mutta liiken-
nettä oli vähän. Puolessa välissä 
matkaa pidimme kahvitauon. 

Ennen raja-alueelle saapumis-
ta bussiimme nousi pohjoiskorea-
lainen sotilas. Ajoimme valtavien 
betonisten panssariesteiden ohi ja 
saavuimme Panmunjomin kylään. 
Kävimme rajavartiorakennuksessa 
sekä pääsimme keskellä rajaviivaa 
sijaitseviin neuvotteluparakkeihin. 
Puolet parakista on etelän puolel-
la, puolet pohjoisen. Sisäänkäyn-
nit ovat rakennuksen molemmissa 
päissä. Pohjoisen sotilaat olivat 
erittäin kohteliaita vierailleen. 

Eteläkorealaiset ja amerikkalaiset 
sotilaat kiikaroivat pohjoisen puolel-
le ja seurasivat meidän liikkeitäm-
me. Tunnelma vaikutti teatraaliselta. 
Maat tuovat vuorotellen ryhmiään 
rajalle ja esittelevät asioita omalta 
puoleltaan. Tilanne rajalla on kui-
tenkin jännittynyt. Vahvat armeijat 
ovat jatkuvassa valmiudessa. Uute-
na piirteenä olivat Panmunjomin ky-
lään ilmestyneet kaupat ja palvelut 
ulkomaalaisille. Moni osti armeijan 
hatun ja T-paidan muistoksi. Nämä 
ovat ainutkertaisia matkamuistoja, 
joita on turha muualta etsiä.

Rajavierailun jälkeen pysähdyim-
me Panmunjomin kylässä YK-talos-
sa, jossa on Korean sodan (1950-
1953) aikainen haalistunut YK-lippu 
ja alueen pienoismalli. Vanhempi 
pohjoiskorealainen upseeri selitti 
kartalta sodan kulkua ja kuinka ase-
leposopimus saatiin aikaan. Rau-
hansopimusta maiden välillä ei ole. 
Hän ei ole kriittinen Etelä-Koreaa 
kohtaan, mutta vieraiden joukkojen 
läsnäolo niemimaalla häiritsee hän-
tä. Etnisesti korealaiset ovat samaa 
kansaa etelässä ja pohjoisessa.

Lähdimme paluumatkalle. Tu-
tustuimme Kaesongin kaupunkiin, 
jossa pidimme hyvän lounastauon. 
Pöydässä oli 11 ruokalajia. Matka-
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laiset tekivät joitain ostoksia. Pa-
luumatkalla oli taas pysähdys puo-
lessa välissä, jolloin ihmiset saivat 
jaloitella. Ennen Pjongjangiin saa-
pumista kaupungin laidalla oli Kore-
oiden yhdistymisen muistomerkki, 
jossa kaksi vastakkain seisovaa 
henkilöä pitää kädessään Korean 
niemimaan karttaa. Moottoritie kul-
kee monumentin alta. Me pysäh-
dyimme muistomerkille, jossa on 
myös suomalaisten tuomia graniit-
tilaattoja. Samoin on aiemmin mai-
nitun Juche-tornin juurella useiden 
suomalaisten järjestöjen tuomia 
graniittilaattoja. 

Tiistaina olikin sitten vuorossa 
kansantalouden saavutusten näyt-
tely. Alue on valtava ja jakautuu 8 
rakennukseen tieteen ja tekniikan 
aloittain. Tutustuimme mineraalei-
hin, koneisiin ja laitteisiin. Ismo tun-
si hyvin työstökoneet ja niiden oh-
jausyksiköt. Hän olisi voinut toimia 
tämän osaston oppaana suoraan 
ilman perehdytystä. Opas kuunteli 
välillä ihmeissään, kun valtuuskun-
tamme jäsen kertoi koneiden ja lait-
teiden yksityiskohtia ja toimintape-
riaatteita.

Näyttelyn jälkeen pysähdyimme 
Kim Il Sungin aukiolla. Kuvasimme 
Korean työväenpuolueen pääma-
jaa, Ulkoministeriön rakennusta 
ja paraatitasannetta, josta johtajat 
ottavat sotilasparaateja vastaan. 
Tämä näkymä on tullut monelle tu-
tuksi kansainvälisten tiedotusväli-
neiden välityksellä. 

Myös Youtubeen on viime vuosi-
na ladattu korealaisia uutislähetyk-
siä ja videoklippejä tärkeimmistä 
nähtävyyksistä, luontokohteista ja 
sotilasparaateista. Turistiryhmät 
Yhdysvalloista, Australiasta ja Eu-
roopan maista ovat alkaneet löytää 
tiensä Korean niemimaan pohjois-
osaan. Matkan jälkeen moni on la-
dannut omia videoitaan Youtubeen. 

Pyysimme päästä vierailemaan 
Tavaratalo numero 1:ssä, mutta 
vierailu ei onnistunut. Joko tava-
ratalo oli kiinni tai siinä oli jotain 
muuta estettä. Kulttuuriosuuden 
kattoi käynti Lastenpalatsissa, jos-
sa lapset tekivät erilaisia käsitöitä ja 
kalligrafi aa sekä soittivat musiikkia 
kaikilla mahdollisilla instrumenteilla 
ja lopuksi oli huikea esitys. Vierai-
limme ns. vanhassa lastenpalat-

sissa keskusta-alueella. Pjongjan-
gissa on kaksi lastenpalatsia. Uusi 
on suurempi ja tietysti modernimpi. 
Lauri ja Venla ovat aikeissa laittaa 
lastenpalatsin esityksen Youtu-
been. 

Vierailu Kumsusanin 
mausoleumissa on 
unohtumaton

Aamulla vierailimme Kumsusa-
nin muistopalatsissa (mausoleu-
mi), jossa Presidentti Kim Il Sung 
ja hänen poikansa Kim Jong-Il ovat 
balsamoituina lasiarkuissa. Ka-
merat piti jättää pois, matkalla oli 
tuulikaappia, metallinpaljastimia ja 
turvatarkastuksia. Marmoria ja liu-
kumattoa oli sanoin kuvaamaton 
määrä. Lapset eivät päässeet mau-
soleumiin, heille järjestettiin korvaa-
vaa ohjelmaa. 

Varsinaisten hautahuoneiden 
lisäksi rakennuksessa oli useita 
saleja, joissa oli kunniamerkkejä, 
valokuvia ja jopa junavaunuja ja au-
toja, jotka liittyvät johtajien elämän-
vaiheisiin. Taustalla soi katkeamat-
ta surumusiikki. Korealaiset itkivät, 
tunnelma oli harras ja vakava. 

Muistopalatsin jälkeen meidät 
vietiin kukkanäyttelyyn, jossa esi-
teltiin maan kansalliskukat: Kimil-
sungia ja kimjongilia. Nämä ovat 
jalostettuja orkidea- ja begoniala-
jikkeita, jotka on omistettu Korean 
kansantasavallan johtajille. Kukkia 
oli monessa kerroksessa erilaisina 
asetelmina ja muodostelmina. Ku-
kat ovat alun perin Indonesiasta ja 
Japanista. Kukat ovat innoittaneet 
monia taiteilijoita ja postimerkkien 
suunnittelijoita. 

Sirkusta ja urheilua

Lounastauon jälkeen menimme 
maailmankuuluun Pjongjangin sir-
kukseen. Sirkusesitykset olivat erit-
täin taidokkaita ja vaativia. Ohjel-
massa oli eläinnumeroita karhuilla 
ja koirilla, pelle-esityksiä ja äärim-
mäisen vaativia akrobaattiosuuksia. 
Yleisö pidätti välillä hengitystään, 
mutta esiintyjät veivät osuutensa 
varmalla otteella loppuun. 

Lapset olivat toivoneet huvipuis-
tokäyntiä. Illalla oli vuorossa huvi-
puistovierailu. Laitemaksua ei ollut, 

koska huvipuisto kuuluu kansalle 
tarkoitettuihin maksuttomiin huvei-
hin. Näin meille vakuutettiin. Lin-
nanmäellä tuskin tätä käytäntöä 
tulee lähivuosina. Lapset olivat erit-
täin tyytyväisiä vierailuunsa.

Torstaina oli hallipäivä ja erilaisia 
tapaamisia. Aluksi kävimme jää-
hallissa katsomassa, kuinka ihmi-
set korealaiset pysyvät luistimilla. 
Ja hyvinhän se sujui. Lauri olisi 
mielinyt jäälle, mutta ilmeisesti yli-
määräisiä luistimia ei tähän hätään 
löytynyt. Siellä oli monen tasoista 
taitajaa, toiset parempia luistelijoi-
ta ja toisilla teki tiukkaa pysyä pys-
tyssä. Ei selvästikään ollut mikään 
järjestetty esitys vaan julkinen koko 
kansan jäähalli terveyden ja hyvin-
voinnin ylläpitämiseksi. 

Pingishallissa mekin pääsim-
me osallistumaan. Pelasimme toi-
siamme vastaan enemmän tai vä-
hemmän leikkimielisesti. Pisteitä 
ei kovin tarkkaan laskettu, mutta 
hauskaa oli.

Sen sijaan keilahallilla heitimme 
ihan tosissamme. Kone laski pistei-
tä armottomasti ja siinä oli pelaami-
sen makua. Keiloja kaatui, miehiä 
ei. Keilahallilla oli useampi rata va-
rattuna ja kenkätelineet samaan ta-
paan järjestyksessä kuin suomalai-
sella keilahallilla. Nämä hallikäynnit 
tulivat täytenä yllätyksenä. Kenel-
lekään ei ollut tullut edes mieleen 
pyytää jotain tällaista. 

TIETORUUTU
Kimilsungia kuuluu orkideo-

jen heimoon ja on Dendrobium 
suvun kolmen lajin risteytys.  Ki-
milsungian jalostaja on indone-
sialainen C.L. Bundt. Presidentti 
Kim Il Sung sai jalosteen lahjaksi 
Indonesian ensimmäiseltä presi-
dentiltä Sukarnolta vuonna 1965.

Kimjongilia kuuluu Begonia-
sukuun ja on myös risteytys (Be-
gonia x tuberhybrida). Kimjon-
gilian jalostaja on japanilainen 
Kamo Mototeru, joka antoi ja-
losteen lahjaksi pääsihteeri Kim 
Jong Ilille vuonna 1988.
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Virallisia tapaamisia

Iltapäivällä tapasimme Ismon 
kanssa kauppa- ja teollisuusminis-
teriön osastopäällikön sekä alempia 
virkamiehiä. Keskustelut liikkuivat 
pelkästään substanssissa, turhat 
korulauseet tai muodollisuudet jä-
tettiin minimiin. Kortit vaihdettiin ja 
kaikesta oli aistittavissa, että mo-
lemmat osapuolet olivat tosissaan.

Illalla tapasimme Ulkoministeriön 
Eurooppa-osaston päällikön herra 
Ryu Kyong Ilin. Valtuuskuntamme 
vetäjä piti hänelle englanniksi pu-
heen, johon hän vastasi. Lopuksi oli 
pianonsoittoa. 

Iltaruokailu toteutettiin paikalli-
sessa kansanpaikassa, mikä oli 
mukavaa vaihtelua hotellin ravinto-
lalle. Ruoka Koreassa on suomalai-
seen makuun sopivan mausteista.

Perjantai-aamuna ohjelmassa 
oli Art Studio, joka oli oikeastaan 
suuren luokan taidemyyntinäyttely. 
Tarjolla oli erilaista taidetta silkki- ja 
simpukkatöistä öljyvärimaalauksiin. 
Hinnat eivät olleet erityisen halpoja, 
kuten monessa muussa paikassa, 
mutta myös töiden laatu oli huippu-
luokkaa. Ostimme poikani kanssa 
muistoksi yhden öljyvärimaalauk-
sen, joka mahdollisimman vähän 
muistuttaa perinteistä aasialaista 
taulua. Nuori nainen soittaa sähkö-

kitaraa ja bändin rumpali on taustal-
la palikat kädessä. Työ paketoitiin 
huolella ja mukaan pantiin aitousto-
distus, että moinen taideluomus on 
oikeasti tehty Pohjois-Koreassa. 

Seuraavaksi vuorossa oli metro-
ajelu. Metrolinja kulkee erittäin sy-
vällä ja asemat ovat koristeellisia. 
Paikallista väkeä oli jonkin verran 
liikkeellä, mutta ei metrossa mitään 
ruuhkaa ollut. Matkustimme paikal-
listen kanssa samassa vaunussa, 
siis metrossa ei ole erikseen vaunu-
ja ulkomaisille vieraille kuten jostain 
on joskus saanut lukea. 

Jokaisessa vaunussa on Korean 
johtajien, isän ja pojan kuvat. Pai-
kalliset katselivat meitä uteliaan 
näköisinä, mikä erilaisen ulkonäön 
lisäksi johtuu varmasti erilaisesta 
pukeutumisesta. Korealaiset mie-
het pukeutuvat joko pukuun tai uni-
vormuun; naisilla on korealainen 
juhlamekko tai leninki. Kaikilla on 
tietysti punainen rintamerkki. Koko 
matkalla näimme yhden ainoan ko-
realaisen näköisen henkilön, jolla ei 
merkkiä ollut. Jäimme miettimään, 
oliko hän edes korealainen. Muuten 
asu ja ulkonäkö täsmäsivät hyvin. 

Sen sijaan monet ulkomaiset vie-
raat käyttivät punaisia isä-poika-rin-
tamerkkejä, mikä oli ainakin minulle 
uutta. Aikaisemmin niitä ei voinut 
ostaa mistään ja Kim Il Sungin 

merkkejä myönnettiin vain harvoille 
ja valituille.

Iltapäivällä teimme vierailun 
Pjongjangin elokuvastudiolle (Film 
studio). Täällä on kuvattu satoja 
korealaisia elokuvia. Näimme ku-
lissikaupunkeja, joissa maisemat 
vaihtuivat länkkäreistä aasialaisiin 
kaupunkeihin ja kyliin. Paikan mit-
takaava ei sinänsä yllätä, kun tie-
detään että Korean edesmennyt 
johtaja Kim Jong Il oli fi lmifriikki ja 
halusi tehdä Pohjois-Koreasta elo-
kuvamaailman suurvallan. Hän ak-
tiivisesti osallistui ohjaamiseen ja 
hankki ohjaajia myös ulkomailta.

Pekingin kautta kotiin

Lauantaina 18.4. matkamme al-
koi olla paketissa. Aika oli kulunut 
todella nopeasti. Oli aika heittää 
hyvästit isännille ja tuolle kauniille 
Kumgangsan- ja Myohangsan-vuo-
ristojen maalle Korean niemimaan 
pohjoisosassa.

Taitoimme matkaa Air Koryon 
aamulennolla Pekingiin, josta busi-
ness hotellin pikkubussi haki mei-
dät hotellille. Huoneet olivat oikein 
siistit ja tilavat. Ruoka oli hyvää. 
Vieressä oli pankki ja kauppakadut. 
Teimme monen tunnin retken Kii-
nan muurille (Shoiguan). Pekingis-
sä oppi ymmärtämään, mitä ruuhka 
tarkoittaa. Illallispöydässä totesim-
me, että melkoinen seikkailu on ta-
kana.

Seuraavana aamuna meidät 
vietiin Pekingin kansainväliselle 
lentokentälle, josta Finnairin len-
nolla Siperian ylittäen palasimme 
Helsinkiin. Uusi kone, miellyttävä 
palvelu ja tuttu suomenkieli ympä-
rillä. Päällimmäinen ajatus matkan 
jälkeen on, että korealaiset voisivat 
lisätä yhteistyötään, rauhanomai-
nen kanssakäyminen voi jatkua ja 
erotettujen perheiden yhteydenpi-
toa helpotetaan. Talous Korean nie-
mimaalla kasvaa joka tapauksessa. 
Turhat talouspakotteet pois ja lisää 
kaupankäyntiä. Johtaja Kim Jong-
un on todennut, että tärkeä tavoite 
on kansalaisten elintason nosta-
minen. Aamunrauhan maa tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia, jos emme 
anna ennakkoluulojen pilata oras-
tavaa satoa. 

Tervehdys Kofeoiden rajalla. Kuva Tapani Salonen.
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Antti Siika-aho

Korean Ystävät -lehden numerossa 
4 / 2014 alkanut artikkelisarja mo-
dernin Korean historian käänteistä 
jatkuu. Tässä osassa valaistaan 
Korean niemimaan jakautumista 
kahdeksi valtioksi vapautuksen jäl-
keisellä kaudella.

Pohjois- ja Etelä-Korean valtioita 
pidetään tavallisesti kylmän sodan 
tuotteina. Korean vapautus ja vuo-
sina 1950 – 53 käyty sota olivat 
enemmän tai vähemmän suurval-
tapoliittisia luonteiltaan. Korea tar-
kasteleminen vain kylmän sodan 
kontekstissa jättää silti pimentoon 
monia muita tekijöitä, jotka osaltaan 
auttavat hahmottamaan selkeäm-
min vapautuneen Korean jakautu-
mista kahdeksi erilliseksi ja toisiaan 
vastaan sotineiksi valtioiksi. Korean 
jaolla oli kansainvälispoliittinen ulot-
tuvuus, mutta epäilemättä sillä oli 
myös maassa vaikuttaneiden voi-
mien väliseen kamppailuun tiukasti 
nojautuva luonne.

Tilanne vapautuksen jälkeen

Korean vapautumiseen johtanut 
taistelu oli ollut veristä ja vaatinut 
huomattavan määrän uhreja, mutta 
niemimaan tapahtumat olivat toisen 
maailmansodan tuhoisuuden kan-
nalta varsin vähäisiä. Siirtomaa-
isäntä Japani oli sotinut eri puolilla 
Aasiaa ja Tyynenmeren aluetta 
omien imperialististen pyrkimysten-
sä sokaisemana sekä natsi-Saksan 
uskollisena liittolaisena. Euroopas-
sa niskan päälle päässeet liittou-
tuneet olivat ottaneet Kairossa ja 
Teheranissa sekä Jaltalla ja Pots-
damissa vuonna 1943 pidetyissä 
konferensseissa esille Koreankin 
tulevaisuuden. Stalin ja Roosevelt 
olivat sopineet alustavasti, ettei 
Koreaan sijoiteta ”ainakaan pysy-
västi” liittoutuneiden joukkoja. Kim 
Il Sung ja neuvostoliittolaiset ajoi-

Vapauden syksystä sodan kesään: Korean vapautus ja 
jako vuosina 1945 – 1948

vat japanilaiset pois Koreasta ja 
teoriassa Neuvostoliitto olisi voinut 
miehittää yksin koko niemimaan. 
Amerikkalaisten kanssa tehdyn so-
pimusten mukaisesti neuvostoliitto-
laiset kuitenkin pysähtyivät Korean 
pohjoisosaan ja USA puolestaan 
tuli kuukautta myöhemmin vastaan 
etelästä niin, että 38. leveyspiiri 
muodostui miehitysten jakolinjaksi.

Kansankomiteat ja 
Korean työväenpuolueen 
perustaminen

Kim Il Sungin sissijoukot ja niiden 
yhteydessä toimivat järjestösolut 
olivat ryhtyneet perustamaan pai-
kallisia komiteoita välittömästi va-
pautuksen jälkeen. Kim Il Sungin 
perustamia kansankomiteoita toimi 
etelässäkin, mutta ne kukistettiin 
nopeasti amerikkalaisten toimesta 
syksyllä 1945. Venäläiset antoivat 
korealaisille hallinnollisen päävas-
tuun, eivätkä juuri puuttuneet kan-
sankomiteoiden tekemisiin. Tämä 
oli poikkeuksellista, sillä monissa 
muissa maissa sodan jälkeen neu-
vostoliittolaiset toimivat huomatta-
vasti aktiivisemmin. Korealaisten 
tunteita ei haluttu loukata, eikä 
neuvostoliittolaisilla toisaalta riittä-
nyt mielenkiintoa kaukaisen maan 
asioihin.

Kim Il Sungin johtamat kansan-
komiteat olivat kommunistien joh-
tamia, mutta niiden toimintaan 
osallistuivat myös muut japanilais-
valtaa vastustaneet isänmaalliset ja 
demokraattiset voimat. Pohjois-Ko-
reassa muodostettiin helmikuussa 
1946 keskushallitus, eli väliaikainen 
kansankomitea. Puheenjohtajaksi 
valittiin Kim Il Sung. Marraskuussa 
1946 pidetyissä kansankomiteoiden 
vaaleissa Kim Il Sungin johtamat 
kommunistit voittivat enemmistön 
paikoista. Korean työväenpuolue 
perustettiin Pjongjangissa 10. loka-

kuuta 1945.

Reformit pohjoisessa

Korean tilanne vaikutti lohdutto-
malta yli 30 vuotta kestäneen siir-
tomaakauden jäljiltä. Japanilaiset 
eivät olleet panostaneet infrastruk-
tuuriin tai maatalouteen ja kaikki 
voimavarat oli valjastettu palvele-
maan isäntämaan tarpeita. Kore-
alaisten kulttuurinen identiteetti oli 
ajettu alas ja suurin osa väestöstä 
ei osannut lukea tai kirjoittaa. In-
tellektuellien määrä oli vähäinen ja 
esimerkiksi insinööreistä, opettajis-
ta ja lääkäreistä oli huutava pula. 

Yhdeksi keskeisimmäksi toi-
menpiteeksi nousi alkuvaiheessa 
maareformi. Korean väestöstä lä-
hes 80 prosenttia oli talonpoikia 
ja maanomistajien osuus oli vain 
noin kolme prosenttia. Enemmistö 
talonpojista ei omistanut lainkaan 
maata ja reformilla oli sen tähden 
tärkeä merkitys maan tulevalle ke-
hitykselle. Aasian ensimmäiseksi 
mainittu maareformi käynnistettiin 
keväällä 1946 ja se onnistui lopulta 
hämmästyttävän jouhevasti. Mo-
nissa vastaavissa tapauksissa eri 
puolilla maailmaa maareformit ovat 
olleet verisiä ja vaikeita prosesseja. 
Koreassa tilanne oli toinen johtuen 
pitkälti siitä, että maata omistava 
luokka oli lähes olematon. Histori-
oitsija Bruce Cumings on laskenut, 
että reformin yhteydessä kuoli vain 
muutama ihminen. Tuolloin Kore-
assa ollut amerikkalainen toimittaja 
Anna Louise Strong on muistelmis-
saan todennut samaa.

Maareformin jälkeen ryhdyttiin 
luomaan työlainsäädäntöä. Kan-
sankomitea vahvisti kahdeksan 
tunnin työpäivän, palkkaoikeudet, 
sairausvakuutusjärjestelmän, äi-
tiyslomat ja lapsityön kiellon. Sa-
moihin aikoihin annettiin myös laki 
naisten yhdenvertaisuudesta mies-
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ten kanssa. Samalla käynnistettiin 
mittavat lukutaitokampanjat ja ryh-
dyttiin luomaan perusopetusjärjes-
telmää. Kaikki nämä päätökset oli-
vat ennenkuulumattomia maassa, 
joka oli elänyt vuosisatojen ajan 
feodaalisten luokkasuhteiden kon-
servatiivisessa ja ummehtuneessa 
ilmapiirissä. 

Maareformin tavoin teollisuuden 
kansallistamisesta tuli varsin help-
po prosessi. Kansankomitea päät-
ti kansallistaa korvauksetta kaikki 
teollisuuslaitokset, pankit, rautatiet 
ja muut suuret yksityisyritykset. 
Laitosten kansallistamisesta tuli 
vaivatonta, sillä niiden japanilaiset 
omistajat olivat vapautuksen yhte-
ydessä ehtineet paeta muualle ja 
hylätä omistuksensa. Yli 1000 teol-
lisuuslaitosta kansallistettiin lyhyes-
sä ajassa.

Pohjois-Koreassa Kim Il Sungin 
reformit osoittautuivat erittäin suo-
situiksi erittäin lyhyessä ajassa. 
Japanilaiset, heidän yhteistoimin-
tamiehensä ja lääninherrat olivat 
siirtyneet varhaisessa vaiheessa 
USA:n miehittämään etelään, joten 
laajamittaista vastarintaa ei syn-
tynyt. Tavallisilla korealaisilla oli 
ensimmäistä kertaa mahdollisuus 
vaikuttaa omaan kohtaloonsa ja 
osallistua yhteiskunnalliseen elä-
mään. Samansuuntaisia reformeja 
esimerkiksi tasa-arvon ja koulutuk-
sen osalta toteutettiin Etelä-Kore-
assa vasta 1980-luvulla.

Kaksi väliaikaista valtiota

USA:n ja Neuvostoliiton miehi-
tyksen sekä toisaalta kahden eril-
lisen hallinnon syntyminen olivat 
alun perin tarkoitettu vain välillisik-
si ratkaisuiksi. Kylmän sodan voi-
mistuminen ja kommunistivaino-
jen lisääntyminen Etelä-Koreassa 
johti nopeasti vastakkainasettelun 
kiristymiseen niemimaalla. Molem-
mat hallinnot pyrkivät saamaan 
hallitusvallan koko maassa, mutta 
tämä kehityskulku lukkiutui viimeis-
tään vuonna 1948. Yhdysvalloilla ja 
sen liittolaisilla oli Neuvostoliittoa 
vahvempi jalansija Yhdistyneis-

sä Kansakunnissa ja amerikkalai-
set veivätkin Korean-kysymyksen 
maailmanjärjestön käsittelyyn. Mao 
Zedongin joukkojen eteneminen 
Kiinassa sekä toisaalta diplomaat-
tiraportit pakottivat amerikkalaiset 
toimimaan, sillä pelkona oli koko 
Korean vallankumous.

Läntisessä populaarissa kirjal-
lisuudessa huomautetaan usein, 
että Koreassa käytiin keväällä 1948 
vaalit, joihin pohjoinen ei suostu-
nut osallistumaan. Näin asia onkin, 
mutta vaalien tausta ja olosuhteet 
vaativat selkiyttämistä. Neuvostolii-
ton miehitysjoukot ja Pohjois-Kore-
an kansankomitea eivät suostuneet 
osallistumaan vaaleihin, jotka olivat 
käytännössä USA:n dominoimat ja 
joiden puolueettomuus oli vain nä-
ennäistä.

USA:n tukemat niin kutsutut YK-
vaalit johtivat käytännössä Korean 
jaon vahvistumiseen. Epädemo-
kraattisten vaalien pohjalta kokoon-
tunut väliaikainen kansalliskokous 
hyväksyi kesäkuussa 1948 ”Korean 
tasavallalle” perustuslain ja Syng-
man Rhee valittiin uuden hallinnon 
presidentiksi. Kehitys johti siihen, 
että pohjoisessakin järjestettiin 
vaalit, jotka Korean työväenpuolue 
voitti. Näidenkin vaalien olosuhteet 
olivat luonnollisesti kyseenalaiset, 
mutta yhtä kaikki niitä ei järjestet-
ty samanlaisessa väärentelyn ja 
painostuksen ilmapiirissä kuin ai-
kaisemmin etelässä. Erillisvaalit ja 
kaksi erillistä kansalliskokousta joh-
tivat lopulta kahden Korean valtion 
syntymiseen muutaman viikon vä-
lein elokuussa ja syyskuussa 1948. 

Bruce Cumings ja eräät muut 
tutkijat ovat huomauttaneet, että 
Koreoiden valtioiden perustaminen 
merkitsi vain näennäisesti kahden 
erillisen valtion syntymistä. Näin 
asia olikin, sillä niemimaan tilanne 
oli vuonna 1948 hyvin epäselvä ja 
molemmat hallinnot tulkitsivat tilan-
teen vain väliaikeiseksi vaiheeksi 
ennen maan yhdistymistä tai vä-
kivalloin tapahtuvaa yhdistämis-
tä. Esimerkiksi pohjoisessa etelän 
Soul nähtiin edelleen kaupunkina, 
joka tulisi pian olemaan yhdisty-

neen Korean pääkaupunki. 
Neuvostoliittolaiset miehitysjou-

kot poistuivat pohjoisesta Koreas-
ta välittömästi kansantasavallan 
syntymisen jälkeen. Sen sijaan 
Yhdysvallat jäi 38. leveyspiirin ete-
läpuolelle ja sen asevoimat johtivat 
maata miehityshallinnon valtuuksi-
en turvin. Yhdysvaltojen armeijan 
avulla etelän uudet johtajat kukis-
tivat muun muassa Jejun saarel-
la kansannousun, jossa tapettiin 
kymmeniätuhansia ihmisiä.  Tästä 
ja monista muista räikeitä joukko-
teurastuksia vastuullisia ei ole vielä 
tähänkään päivään mennessä saa-
tu tuomiolle teoistaan.

Korean vapautuksen jälkeiset 
vuodet johtivat lopulta Korean so-
dan syttymiseen. Tuota ajanjaksoa 
tarkastellaan mielellään kylmän 
sodan kontekstissa, mutta viime 
kädessä kyseessä oli sisällisso-
taan verrattavissa oleva sekava ja 
vakiintumaton tilanne. Molempien 
valtioiden perustamisessa oli kyse 
enemmän tilanteen luomasta pa-
kosta kuin päämäärästä luoda kaksi 
erillistä valtiota. Juuri tämän vuoksi 
Korean jakoa ei voi verrata esimer-
kiksi kahden Saksan syntymiseen. 
Suurvallat ja etenkin USA vaikutti-
vat keskeisesti Korean jakautumi-
seen, mutta niidenkin intresseissä 
oli loppujen lopuksi yksi Korea. 
Vasta sota vahvisti jaon ja kahden 
erillisen valtion olemassaolon.
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Antti W. Kyro

Korean demokraattinen kansan-
tasavalta on ollut Kansainvälisen 
jääkiekkoliiton (IIHF) jäsen vuodes-
ta 1963 lähtien.

Kuten viereisen taulukon lukemis-
ta käy selville, on jääkiekko pieni 
laji KDKT:ssa. KDKT on kuitenkin 
vakiokävijä IIHF:n maailmanmes-
taruuskilpailuissa alemmilla sarja-
tasoilla niin miesten kuin naisten 
puolella.

IIHF:n maailmanmestaruuskil-
pailuissa on kuusi sarjatasoa sekä 
miesten että naisten puolella. Tänä 

Jääkiekkoa Pohjois-Koreassa

Tilastotietoa:
Pelaajia 1575
Erotuomareita 20
Jäähalleja 3
Ulkokenttiä 12

Tuloksia
KDKT - Bosnia 13 - 0
Georgia - KDKT 4 - 12
KDKT - Arabiemiraatit 7 - 0
KDKT - Luxembourg 5 - 2
Hong Kong - KDKT 0 - 9

Jääkiekon Miesten Divisioona 3:n MM-kisat, joka on 6. sarjataso, pelat-
tiin huhtikuussa Izmirissa Turkissa. KDKT voitti kaikki 6 otteluaan ja nousi 
ensi vuodeksi 5. sarjatasolle (Division 2 Group B).

Erittäin eksoottisia jääkiekkomaita!

Naisten 3. sarjatason (Division 
1 Group B) MM-kisat käytiin huh-
tikuussa Kiinassa. KDKT:n kohta-
lo oli hävitä kaikki pelit ja pudota 
ensi vuodeksi 4. tasolle (Division 2 
Group A).

IIHF ranking miehet 2015

 1. Kanada
 2. Venäjä
 3. Ruotsi
 4. Suomi
------------
42. KDKT
50 maata rankattu

IIHF ranking naiset 2015

 1. Kanada
 2. USA
 3. Suomi
------------
27. KDKT
37 maata rankattu

vuonna 2015 miesten MM-kisoissa 
kaikilla kuudella sarjatasolla pe-
lasi kaikkiaan 47 maata. Naisten 
MM-kisoissa vastaava lukema tänä 
vuonna on 36 maata.

IIHF Jääkiekon naisten maailmamestaruuskilpaulut (1. divisioona, ryhmä B) Peking Kiinan 
kansantasavalta 6. - 12. huhtikuuta 2015

IIHF Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut (3. divisioona) Izmir Turkki 3. - 12. huhtikuuta 2015

Tuloksia
KDKT - Unkari 1 - 5
Kiina - KDKT 5 - 2
Slovakia - KDKT 9 - 0
Alankomaat - KDKT 7 - 1
KDKT - Italia 2 - 4

Korealaista jääkiekkoa. Kuva IIHF.com.
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Tukea kaivataan!

Suomi-Korea-seura järjestää 5.9.2015 Euroopan laajuisen 
Korea-seminaarin Helsingissä.

Kyseessä on pienelle seuralle suuri ponnistus ja seura pyy-
tääkin jäseniään avaamaan mahdollisuuksien mukaan kuk-
karonnyörejä ja avustamaan seuraa. 

Seuran tilinumero on FI87 1838 3000 0188 61

K U T S U
Suomi-Korea-seura järjestää: 

Euroopan Korea-seminaari 
5.9.2015 alkaen klo 10:00

Suomi-Korea-seuran 45-vuotisjuhla
5.9.2015 alkaen klo 16:00

Kirjan talolla, Kirjatyöntekijän katu 10 B, Helsinki

Ilmoittautumiset etukäteen tarjoilun järjestämiseksi 
juha.kieksi@saunalahti.fi  tai tekstiviestillä 045 671 3408.
Ilmoita samalla myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.



Suomi-Korea-seuran tapahtumat
16.7.2015 klo 17:30 Suomi-Korea-seuran hallituksen kokous Hermannin kerholla
5.9.2015 klo 10:00 Euroopan Korea-konferenssi Kirjan talolla.
5.9.2015 klo 16:00 Suomi-Korea-seuran 45-vuotisjuhla Kirjan talolla
24.9.2015 klo 17:30 Suomi-Korea-seuran hallituksen kokous Hermannin kerholla
5.11.2015 klo 17:30 Suomi-Korea-seuran hallituksen kokous Hermannin kerholla

Muut Korea-aiheiset tapahtumat
3.-12.8.2015 Korean kielen alkeiskurssi Helsingin seudun kesäyliopistossa. Ryhmä B, 90 
€. Lisätietoja www.kesayliopistohki.fi 
24.9.2015 klo 18:30 Juche-aatteen opintopiiri Hermannin kerholla. Järjestää Juche-aat-
teen opintoyhdistys.
5.11.2015 klo 18:30 Juche-aatteen opintopiiri Hermannin kerholla. Järjestää Juche-aat-
teen opintoyhdistys.

Hermannin kerhon osoite on Hämeentie 67, Helsinki
Kirjan talon osoite on Kirjatyöntekijän katu 10 B, Helsinki

Tapahtumakalenteri

Kiinnostaako Juche-aate 
ja korealainen yhteiskunta?

Juche-aatteen opintoyhdistyksestä on saatavilla laaja valikoimaa Pohjois-
Koreaa käsittelevää kirjallisuutta. Pyydä ilmainen luettelo.

Julkjaisemme säännöllisesti suomeksi Kim Il Sungin, Kim Jong Ilin ja Kim 
Jong Unin teoksia. Maksutta on saatavissa mm.
• Kim Jong Un: Rakentakaamme kukoistava maa soveltamalla Kim Jong 

Ilin isänmaallisuutta.
• Kim Jong Un: Maankäytössä on saatav aikaan menestyvän sosialisti-

sen valtion rakennustyön edellyttämä vallankumouksellinen käänne.
• Kim Jong Un: Tulkoon teistä Korean vauraan tulevaisuuden takaajia.

Tilaukset: juha.kieksi@saunalahti.fi 

Ilmoitus


