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CONSULAR CORPS IN FINLAND R.Y. 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
LYHYT TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2020 oli konsulikunnan kolmas rekisteröityneenä yhdistyksenä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 
Consular Corps in Finland ry:n rekisteröinnin 19.03.2019. 
 
Konsulikunnan toiminta on ollut viime vuosina varsin vilkasta ja aktiivista, vuonna 2021 konsulikunnan 
toiminnan perustan muodostivat edellisten vuosien tapaan erilaiset tilaisuudet, tiedottaminen sekä 
konsulikunnan omien jäsenten avustaminen ja neuvonta konsulitehtävien hoitoon liittyvissä asioissa.  
 
Vuosi 2021 oli vallitsevan koronatilanteen takia edelleen varsin poikkeuksellinen, mutta vuoteen mahtui 
kuitenkin niin fyysisiä kuin virtuaalisia tapahtumia. Yhteensä tilaisuuksia järjestettiin kahdeksan kappaletta, 
joista puolet perinteisiä fyysisiä tapahtumia ja toinen puoli virtuaalisia. Vuoden ehdoton kohokohta oli 
12.08.2021 toteutunut konsulikunnan hallituksen tapaaminen Suomen presidentti Sauli Niinistön kanssa 
Naantalissa vuosittaisen suunnittelukokouksen yhteydessä. 
 
 
2. TALOUS 

Konsulikunnan talous oli vuoden 2021 osalta ylijäämäinen (yhteensä € 2.500,20). Lahjoitusvarojen (yhteensä 
€ 24 800,00) käytöstä on ohjeistettu yhdistyksen rekisteröitymisen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä 
vuosikokouksessa 15.04.2019 päätetyn mukaisesti niin, että lahjoitusvaroin saadut varat käytettäisiin 
pääasiassa suurempien tapahtumien rahoittamiseksi, ei juokseviin menoihin. Edelleen yhdistyksen hallitus 
on 24.02.2020 päättänyt konsulikunnan 95-vuotisjuhlia varten yhteensä € 10.000,00 kustannusvarauksen, 
mutta 95-vuotisjuhlat peruutettiin vallitsevan koronatilanteen takia. 

 
3. TAPAHTUMAT, TILAISUUDET 
 
Konsulikunta järjesti vuoden 2021 aikana yhteensä 8 tilaisuutta:  
 
Helmikuu 2021 
Virtuaalinen ”Corporate View” -tapahtuma, vieraana Panu Routila. 
Tilaisuudessa oli 41 konsulikunnan ja diplomaattikunnan edustajaa. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/02/ 
 
Maaliskuu 2021 
Virtuaalinen ”Corporate View” -tapahtuma, vieraana F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. 
Tilaisuudessa oli 51 konsulikunnan ja diplomaattikunnan edustajaa. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/03/ 
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Huhtikuu 2021 
Konsulikunnan vuosikokous toteutettiin toista kertaa peräkkäin virtuaalisena tapahtumana. Kokouksen aluksi 
kuulimme Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin esitys. 
Vuosikokouksessa oli 31 osallistujaa. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/04/ 
 
Elokuu 2021 
Konsulikunnan hallituksen vuosittainen suunnittelukokous ja vierailu presidentti Sauli Niinistön luona 
Kultarannassa, Naantalissa. Tapaaminen myös Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppäsen ja Turun 
kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkasen, sekä Turun Sanomien vastaavan päätoimittajan Kari Vainion 
kanssa. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/08/ 
 
Syyskuu 2021 
Konsulikunnan syysretki Tvärminneen ja Hankoon. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/09/ 
 
Lokakuu 2021 
Lounastilaisuus, vieraana puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen. 
Tilaisuudessa yhteensä 36 osallistujaa konsuli- ja diplomaattikunnasta. 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/10/ 
 
Marraskuu2021 
 
Virtuaalinen tilaisuus, ”Virtual event on Education”, vieraana ulkoministeriön koulutussuurlähettiläs 
Marjaana Sall.  
Tilaisuuteen osallistui 31 konsulikunnan ja diplomaattikunnan edustajaa. 
 
Yritysvierailu, Neste Corporation, emäntänä Minna Aila, Senior Vice President. 
Tilaisuuteen osallistu 20 konsulikunnan ja diplomaattikunnan edustajaa. 
 
Linkki: https://honoraryconsulates.fi/2021/11/ 
 
4. FICAC, pohjoismainen yhteistyö 
 
Yhdistyksen hallitus päätti vuonna 2020 erota kansainvälisesti FICAC – järjestöstä ja kehittää pohjoismaiden 
ja Baltian alueen yhteistyötä. Covid19 -rajoitusten takia kansainvälinen kanssakäyminen oli kuitenkin vuoden 
2021 aikana varsin rajoittunutta ja yhteistyön kehittäminen jatkuu aktiivisesti rajoitusten hellittäessä vuoden 
2022 aikana. 
 
5. HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Konsulikunnan hallitus on kokoontunut vuoden 2021 aikana yhteensä viisi kertaa ja lisäksi vuosittaisen 
suunnittelukokouksen muodossa kerran. 
 
6. KONSULIKUNNAN HALLITUS 
 
Konsulikunnan hallituksen jäsenet vuonna 2021 ovat olleet: 
 
Johan Grotenfelt, hallituksen puheenjohtaja, konsulikunnan vanhin, ”Dean” 
Wille Eerola, konsulikunnan sihteeri 
Heikki Rautvuori, tapahtumakoordinaattori 
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Jan Nygård, varainhoitaja 
Jukka Luostarinen 
Timo Palander 
Olli Pohjanvirta 
Jari A. Rastas 
Marja-Liisa Rosberg 
 
7. KONSULIKUNNAN EDUSTUS MUUALLA 
 
Toimintavuoden aikana konsulikunta ei ollut edustettuna muualla. Ruotsin konsulikunnan 90-vuotistilaisuus 
siirtyi koronatilanteen takia toukokuulle 2022. 
 
8. TULEVAISUUS, VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMASTA 
 
Konsulikunnan aktiviteetit jatkuvat tulevaisuudessakin perinteisten tilaisuuksien ja muun konsulikunnan 
toimintaa tunnetuksi niin valtiovallan kuin yrityselämänkin edustajien parissa tekevän toiminnan muodossa.  
 
Vuonna 2019 toteutettu yhdistyksen rekisteröinti on tuonut paljon uutta konsulikunnan toimintaan ja 
odotamme tulevasta vuodestakin taas yhä aktiivisempaa konsulikunnan tunnettavuutta ja myös roolia 
yhteiskunnallisena keskustelijana korostavaa ajanjaksoa. Monet vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet 
ovat kärsineet koronarajoitusten takia, ja useita tapahtumia jouduttiin myös peruuttamaan vielä vuoden 
2022 alussakin, 
 
 Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan nykyisellään mm. säännöllisten tapahtumien muodossa. Vallitsevan 
koronavirustilanteen salliessa palataan toivottavasti normaalikäytäntöön toivottavasti kevään 2022 aikana ja 
erityisesti lounastilaisuuksien ja yritysvierailujen osalta. Tilaisuuksien aikataulusta ja sisällöstä päättää 
yhdistyksen uusi vuosikokouksessa valittava hallitus. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuosittain noin 4-6 kertaa. 
 
Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyvän ennallaan (€ 50,00). 
 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen myös digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta, ml. 
yhdistyksen sosiaalisen median kanavien aktiivisuus, sekä konsulikunnan ja konsuleiden toimintaan liittyvän 
yleisen valtakunnallisen tunnettavuuden kasvattamiseen. Myös koko konsulikunnan vuosittaisia vierailuja ja 
tapahtumia eri maakuntiin kehitetään edelleen alueellisen kunniakonsulitoiminnan tukemiseksi 
koronatilanteen niin taas salliessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


