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1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2019 oli konsulikunnan ensimmäinen toimintavuosi rekisteröityneenä yhdistyksenä. Patentti- ja 
rekisterihallitus hyväksyi Consular Corps in Finland ry:n rekisteröinnin 19.03.2019 ja näin ollen jo vuonna 1925 
alkanut konsulikunnan toiminta virallistettiin rekisteröidyksi yhdistykseksi yli 90-vuotisen historian jälkeen. 
 
Konsulikunnan toiminta on ollut viime vuosina varsin vilkasta ja aktiivista, ja samaan tapaan toiminta tullaan 
jatkamaan myös uudessa, rekisteröidyssä muodossa. Merkittävin rekisteröinnin mukanaan tuoma muutos 
on jäsenyyden ja tätä kautta konsulikunnan toimintaan osallistumisen perusteena oleva jäsenmaksu sekä 
samalla selkeytetty konsulikunnan vanhimman sekä hallituksen jäsenten valintaprosessi. Tätä muutosta oli 
toivottu myös monen Suomessa toimivan kunniakonsulin puolelta ja ennen rekisteröintiprosessia toteutettu 
kysely kunniakonsuleilla oli yhdistyksen perustaminen osalta varsin yksimielinen. 
 
Konsulikunnan toiminta oli vuonna 2019 edellisten vuosien tapaan tilaisuuksien järjestämistä, tiedottamista 
konsulikunnan omien kanavien kautta sekä konsulikunnan omien jäsenten avustamista ja neuvontaa 
tehtävien hoitoon liittyvissä asioissa. Vuoden 2019 aikana konsulikunta on ollut myös varsin aktiivisesti 
yhteyksissä Suomen ulkoasiainministeriön edustajiin konsulikunnan toimintaan liittyvissä asioissa. 
 
2. TALOUS 

Konsulikunnan talous oli vuoden 2019 osalta ylijäämäinen (yhteensä € 4 266,78), lähinnä odotuksia 
paremman jäsenmaksutilanteen ja budjetoitua pienempien kulujen takia. Lahjoitusvarojen (yhteensä € 24 
800,00) käytöstä on ohjeistettu vuosikokouksessa 15.04.2019 päätetyn mukaisesti niin, että lahjoitusvaroin 
saadut varat käytettäisiin pääasiassa suurempien tapahtumien rahoittamiseksi, ei juokseviin menoihin. 

 
3. TAPAHTUMAT, TILAISUUDET 
 
Konsulikunta järjesti vuoden 2019 aikana yhteensä 5 tilaisuutta: 
 
Helmikuu 2019 
Konsulikunnan lounastilaisuus, puhujavieraana ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen. 
Konsulikunnan vanhin luovutti ministerille kiitoksena Erik Gustaf Ehrströmin kirjan ”Hämeen sydänmailla – 
Matkapäiväkirja 1961”. Tilaisuudessa oli 43 osallistujaa. 
 
Huhtikuu 2019 
Konsulikunnan vuosikokous, puhujavieraana Suomen ulkoministeriön protokollapäällikkö Matti Heimonen. 
Tässä perustavassa kokouksessa valittu, järjestön ensimmäinen ”Konsulikunnan vanhin”, Nicaraguan 
kunniakonsuli Johan Grotenfelt luovutti protokollapäällikölle kiitoksena tuoreen Suomen Aateliskalenterin. 
Kokoukseen osallistui 25 konsulikunnan edustajaa. 
 
Syyskuu 2019 
Konsulikunnan tilaisuus Business Finlandin tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 19 konsulia.  
 



Lokakuu 2019 
Konsulikunnan tilaisuus Opetushallituksessa, isäntänä opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. 
Aktiiviseen keskusteluun koulutusviennin mahdollisuuksista osallistui yhteensä 44 henkeä. Konsulikunnan 
vanhin luovutti kiitoksena Max Tegmarkin kirjan ”Elämä 3.0 (keinoäly)”. 
 
Joulukuu 2019 
Konsulikunnan perinteinen glögitilaisuus järjestettiin Kansallisarkiston tiloissa, ohjelmassa myös 
tutustuminen ”Suomen ritarikunnat 100 vuotta” -näyttelyyn, isäntänä pääjohtaja Jussi Nuorteva. 
Konsulikunnan vanhin luovutti pääjohtajalle kiitoksena Heikki Sauren kirjan ”Tonttu”. Tilaisuuteen osallistui 
24 konsulikunnan edustajaa. 
 
 
4. HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Konsulikunnan hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana yhteensä viisi kertaa. 
 
 
5. KONSULIKUNNAN HALLITUS 
 
Konsulikunnan hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat olleet: 
 
Johan Grotenfelt, hallituksen puheenjohtaja, konsulikunnan vanhin, ”Dean” 
Wille Eerola, konsulikunnan sihteeri 
Heikki Rautvuori, hallituksen jäsen, tapahtumakoordinaattori 
Esa Linna, hallituksen jäsen, talousvastaava 
Jukka Luostarinen, hallituksen jäsen 
Jari A. Rastas, hallituksen jäsen 
Ulla Alanko, hallituksen jäsen 
Päivi Mäkinen, hallituksen jäsen 
Marja-Liisa Rosberg, hallituksen jäsen 
 
6. KONSULIKUNNAN EDUSTUS MUUALLA 
 
Toimintavuoden aikana konsulikunnan vanhin, Nicaraguan kunniakonsuli Johan Grotenfelt osallistui Baltian 
ja Pohjoismaiden konsulikuntien presidenttien tilaisuuteen Göteborgissa syyskuussa. 
 
7. TULEVAISUUS, VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMASTA 
 
Konsulikunnan aktiviteetit jatkuvat tulevaisuudessakin perinteisten tilaisuuksien ja muun konsulikunnan 
toimintaa tunnetuksi niin valtiovallan kuin yrityselämänkin edustajien parissa tekevän toiminnan muodossa.  
 
Ensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä on tuonut paljon uutta konsulikunnan toimintaan ja 
odotamme seuraavasta vuodesta taas yhä aktiivisempaa konsulikunnan tunnettavuutta ja myös roolia 
yhteiskunnallisena keskustelijana korostavaa ajanjaksoa. 
 
Koronatilanteen vuoksi uuden toimintavuoden alkuun sijoitettujen tapahtumien yksityiskohtainen 
suunnittelu on toistaiseksi hankalaa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ja -suositusten takia, ja kevään 
2020 tapahtumat jouduttiin tilanteen takia peruuttamaan kokonaan.  
 
Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan nykyisellään mm. säännöllisten tapahtumien muodossa. Vallitsevan 
koronavirustilanteen salliessa palataan normaalikäytäntöön syksyllä 2020 lounastilaisuuksien osalta, joita 
pyritään järjestämään kaksi kappaletta vielä vuoden 2020 aikana. Lisäksi tullaan järjestämään yritysvierailuja 



1-2 kappaletta. Tilaisuuksien aikataulusta ja sisällöstä päättää yhdistyksen uusi vuosikokouksessa valittava 
hallitus. 
 
Konsulikunta täyttää tänä vuonna 95 vuotta ja vuosipäivän juhlistamiseksi tullaan järjestämään yksi suurempi 
tilaisuus, joka tarkempi suunnittelu jatkuu myös uuden hallituksen toimesta koronatilanteen hellittäessä. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuosittain noin 4-6 kertaa. 
 
Vuosikokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti jäsenmaksu tulee säilymään samana. 
 
Seuraavan toiminta vuoden aikana kiinnitetään lisää huomiota konsulikunnan digitaalisiin palveluihin ml. 
sosiaalinen media, sekä konsulikunnan ja konsuleiden toimintaan liittyvän tunnettavuuden kasvattamiseen. 
Myös koko konsulikunnan vuosittaisia vierailuja ja tapahtumia eri maakuntiin kehitetään edelleen alueellisen 
kunniakonsulitoiminnan tukemiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 


