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Suomi-Seura ry toivottaa
teille kaikille hyvää
itsenäisyyspäivää!
Finland-Samfundet önskar er alla
en riktigt god
självständighetsdag!
Finland Society wishes you all a happy Independence Day!

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän tervehdys
ulkosuomalaisille
Videotervehdys on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tervehdys on
kirjallisessa muodossa Suomi-Seuran kotisivuilla.
Voitte esittää videota ja/tai lukea tervehdyksen itsenäisyyspäivän
tilaisuuksissanne. Lisäksi voitte julkaista videotervehdyksen verkkosivuillanne
ja sosiaalisen median kanavillanne.

Hälsning av republikens president till utlandsfinländare
Läs mera

Independence Day greeting from the President of the Republic of
Finland to Finnish expatriates and Finns abroad
Read more

Suomi-Seuran jäsenten
kielitarpeet
Selvitämme parhaillaan SuomiSeuran jäsenten näkemyksiä siitä,
millä kielillä seuran tuottamat uutiset,
tiedotus ja muu sisältö parhaiten
tavoittaa jäsenemme.
Linkki kyselyyn on lähetetty jäsenille
sähköpostitse. Mikäli et vielä ole
saanut linkkiä sähköpostiin, saat sen
ottamalla yhteyttä: Maria Lohela, marloh@utu.fi, +358 50 512 0789

Finland-Samfundets medlemmarnas språkbehov
Med en enkät bland medlemmarna i Finland-Samfundet utreds deras åsikter
om på vilka språk de nyheter, den information och det övriga innehåll som det
producerar når bäst ut till medlemmarna via olika kommunikationskanaler.
En länk till enkäten har skickats via e-post till den medlemmarna i FinlandSamfundet. Om du inte har fått linken till din e-post, kan du kontakta:
Maria Lohela, marloh@utu.fi, +358 50 512 0789

Language preferences of the Finland Society's members
The Finland Society's members are being asked to participate in an online
survey. The aim of the survey is to study views on the languages the society
should use in its news as well as other information and content in various
channels to best reach its members.
The survey link has been recently sent out to all our members by email.
If you have not received an email, please contact to
Maria Lohela, marloh@utu.fi, +358 50 512 0789

Suomen Silta 4/2020 on
ilmestynyt
Voit lukea Suomen Silta -lehden
verkossa: Lukusali
Den nyaste Finlandsbron hittar du
här: Lukusali
The latest issue of the Finland Bridge
magazine is out: Lukusali
Löydät aiemmin ilmestyneet Suomen
Sillat arkistosta.

Parlamen(simulaa,o 16–30vuo,aille
ulkosuomalaisnuorille
Aika: 27. helmikuuta 2021 klo 16 –
19 Suomen aikaa (UTC +2:00).
Simulaatio toteutetaan Zoometäyhteydellä.
Parlamenttisimulaatiossa pääset keskustelemaan ulkosuomalaisia koskevista
kysymyksistä ja kehittämään niihin konkreettisia parannusehdotuksia muiden
ulkosuomalaisnuorten kanssa. Ilmoittaudu simulaatioon viimeistään
11.1.2021. Ohjeet ilmoittutumiseen> nuoretmaailmalla.fi

Parliamentary simulation for expatriate Finns aged 16-30
When: February 27, 2021 at 4-7 pm Finnish time (UTC +2:00). The
parliamentary simulation is carried out online through Zoom Meeting. You can
take part from anywhere in the world.
In this mock parliament, you’ll have a chance to discuss issues concerning
expatriate Finns and develop concrete plans to improve them with other young
expatriates. Sign up to participate by January 11, 2021. Registra)on

instruc)ons> nuoretmaailmalla.ﬁ

Parlamentsimulation för 16–30-åriga utlandsfinländare
När: 27 februari 2021 kl. 16–19 finsk tid (UTC +2:00). Parlamentsimulationen
genomförs via fjärruppkoppling i Zoom (Zoom Meeting).

Under parlamentsimulationen kan du diskutera frågor rörande
utlandsfinländare och ta fram konkreta förbättringsförslag tillsammans med
andra unga utlandsfinländare. Anmäl dig till simulationen senast den 11
januari 2021. Anmälningsanvisningar> nuoretmaailmalla.fi

Ulkosuomalaisparlamentin
istuntokutsut tulevat kohta

Utlandsfinländarparlamentets
sessionsskallelser skickas strax

Suomalaisyhteisöt maailmalla kokoontuvat ulkosuomalaisparlamentin
10. istuntoon 11.–12.6.2021 etänä.
Digi-istunnon kutsut USP-yhteisöille
lähetetään 10.12.2020 mennessä
ensisijaisesti sähköisesti. Onko meillä
yhteisönne nykyinen sähköpostiosoite?

Finländska samfund utomlands
möter på distans i utlandsfinländarparlamentets 10. session den 11–
12.6.2021. Digi-sessionens
kallelser skickas till alla UFP-samfund
i första hand elektroniskt senast den
10 december 2020. Har vi ert
samfundets aktuella e-postadress?

Entä miten uusi yhteisö pääsee
mukaan USP:n toimintaan ja
istuntoon? Yhteydenotot: info@usp.fi,
+358 44 7109387.

Eller vill ni veta hur man kommer
med i UFP:s verksamhet och session?
Kontakta: info@usp.fi, +358 44
7109387.

Lue lisää

Läs mer

Finnish Expatriate Parliament
session invitations arrive soon
Finnish organisations abroad
meet long-distance in the 10. Session
of the Finnish Expatriate
Parliament, June 11–12, 2021. Digisession invitations to FEP societies
will be sent by December 10, 2020.
Do we have your current
organisational e-mail address?
How does a new society join FEP activities and the session? Contact:
info@usp.fi, +358 44 7109387.
Read more

Suomi-Seuran jäsenyys
lahjaksi
Suomi-Seuran jäsenyys on lahja, joka
ilahduttaa ympäri vuoden. Lähetä
lahjan saajan yhteystiedot sekä omat
yhteystietosi sähköpostilla
osoitteeseen: info@suomi-seura.fi
Lähetämme lahjan saajalle
jäsenkortin ja tuoreimpia
jäsenlehtiämme sekä sinulle laskun
lahjajäsenyydestä.
Lue lisää jäsenyydestä

Tue Suomi-Seuran toimintaa
Lahjoituksellasi tuet Suomi-Seuran
ulkosuomalaisille tarjoamia palveluita
ja ulkosuomalaisparlamentin
toimintaa. Lämmin kiitos tuestasi!
Lue lisää>
Stöd Finland-Samfundets
verksamhet till förmån för
utlandsfinländare
Läs mera>
Support Finland Society’s work
for Finns abroad
Read more>

Joulun ajan aukioloajat
Olemme joululomalla 21.12.2020 6.1.2021 ja Suomi-Seuran
asiakaspalvelu on
suljettu. Palvelemme jälleen
7.1.2021.
Vi har julstängt mellan 13
december, 2020 och 6 januari,
2021. Vi öppnar åter den 7 januari, 2021 kl 9.00.
Our office will be closed during the holidays, from December 21st, 2020
until January 6th, 2021. We will be back to work starting January 7th,
2021 at 9 am.
ILMOITUS

Jouluaaton Ilmasilta välittää
ulkosuomalaisten
joulutervehdykset Radio
Suomessa
Aika: 24.12.2020 kello 17.10–21.50
Suomen aikaa.
Radio Suomen perinteinen puhelintoivekonsertti ulkosuomalaisille tarjoaa
linkin ulkomailla asuvien suomalaisten ja Suomessa olevien sukulaisten ja
ystävien välille. Studiossa joulun tunnelmaa välittävät Matti Ylönen ja Paula
Jokimies. Lue lisää: Yle Radio Suomi
MAINOS/JÄSENETU

Jäsenille Kotimaan

hostellikortti maksutta
Suomi-Seuran jäsenet voivat tilata
maksutta Kotimaan hostellikortin,
jolla saa 10% majoitusalennuksen
Suomen Hostellijärjestön hostelleissa
Suomessa sekä muita matkailuetuja.
Maksuttoman hostellikortin voi tilata
tästä.
Alennuksen saa, kun varaa
majoituksen osoitteessa
www.hostellit.fi tai suoraan hostelliin.

MAINOS

JOULULAHJAKSI LÄMPIMIÄ
MUISTOJA
Onko hänellä jo kaikkea? Viritä hänet
Suomi-tunnelmaan. Tiedän paikan
armahan -laulumateriaali siirtää aikaa
taaksepäin Aapiskukon hengessä.
Lämmin tunnelma on helppo luoda
tutuilla, rakkailla kansakoululauluilla:
nuotit, sanat ja soinnutus
laulukirjasessa Rudolf Koivun
kuvituksin. Tupla-CD:llä koululaiset
laulavat pianon, viulun ja sellon
säestyksellä, osa 2. säestysosa instrumentein ilman laulua. Laulumateriaali
äänitettiin Suomi100-hankkeena itsenäisyytemme juhlavuonna 2017.
Kuule kuinka lähes 100 Ruokolahden Kirkonkylän koulun oppilasta laulavat
spontaanisti ja innokkaasti opettajansa Tarja Tiilikaisen johdolla. Säestyksen
hoitavat Kalevi Tarvainen (viulu), Elena Putina (piano) ja Risto-Pekka Räsänen
(sello).
Älä unohda juuriasi. Jaa suomalaista koululaulukulttuuria maailmalle.
Lisätietoja: Anu Pimiä, puh: +358400487464 ja anu.pimia@gmail.com

MAINOS

Perheyritys Hiisi Homes
palvelee tilapäiskotitarpeissa
ympäri Etelä-Suomea
Laadukkaista tilapäiskodeistaan ja
erinomaisesta palvelustaan
tunnetuksi tullut Hiisi Homes on
laajentanut tasaiseen tahtiin

tilapäiskotitarjontaansa ympäri EteläSuomea. Tilapäiskoteja on saatavilla
useassa eri sijainnissa
pääkaupunkiseudulla,
reunuskunnissa, Riihimäellä, Lohjalla,
Tampereella ja Turussa.
Hiisi Homesin toiminnan
keskiössä on koti. Kaikki tietävät,
että kotia ei voita mikään, ja Hiisi
Homes haluaakin tarjota heti kodin
jälkeen toiseksi parhaan vaihtoehdon
asumiseen, kun ollaan poissa kotoa,
oli tarve sitten pari yötä tai useampia kuukausia. Kaikki tilapäiskodit ovat
täysin kalustettuja ja hyvin varusteltuja. Hintaan sisältyy pääsääntöisesti
kaikki kiinteät asumiskulut sekä langaton netti, liinavaatteet, pyyhkeet ja
loppusiivous. Kodit ovat vuokrattavissa joustavasti asukkaan tarpeiden
mukaan.
Hiisi Homes toivottaa leikkisästi vanhat ja uudet asukkaat tervetulleiksi
painumaan Hiiteen asustelemaan. Lisätietoja www.hiisihomes.fi. Asukas- ja
myyntipalvelu palvelevat puhelimitse +358 20 7780 777 tai
host@hiisihomes.fi.

MAINOS

Xamk – tunne huominen
Opiskele Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa, Xamkissa.
Hanki AMK- tai YAMK-tutkinto tai
täydennä osaamistasi avoimessa
AMK:ssa. Opiskele suomeksi tai
englanniksi – osa koulutuksista on
kokonaan verkossa.
Haku englanninkieliseen koulutukseen
on 7.-22.1.2021 ja suomenkieliseen
17.-31.3.2021. Avoimen AMK:n
opintoja alkaa ympäri vuoden. Lue
lisää xamk.fi.

MAINOS

Opiskele AMK- tai YAMKtutkinto missä päin maailmaa
tahansa!
Turun AMK:n koulutustarjonnasta
löydät useita kokonaan verkossa

toteutuvia koulutuksia, joissa voit
opiskella tutkinnon missä päin
maailmaan tahansa.
Tutustu nettisivuillamme esimerkiksi
Bachelor-tutkintoon johtavaan
International Business Online koulutukseen tai Master-tutkintoon
johtaviin Industrial Quality
Management ja Creative Design
Management -koulutuksiin.
Yhteishaku englanninkielisiin
koulutuksiin on 7.-20.1. ja
suomenkielisiin koulutuksiin 17.-31.3.
Opinnot alkavat syksyllä 2021.
Lue lisää turkuamk.fi/haku

MAINOS

Choose SAMK!
Satakunta University of Applied
Sciences has 6,000 students in 4
different faculties: Health and
Welfare, Logistics and Maritime
Technology, Service Business, and
Technology. Annually, we offer about
1,000 new study places in over 30
degree programmes. SAMK is known
for the great quality of education and
for being a truly international
university with over 300 international
degree and exchange students every year. In addition to wide variety of
English programmes, SAMK also offers a bachelors degree programme in
business fully online!
Find out more from our website and apply in January of 2021!

nuoretmaailmalla.fi

senioritmaailmalla.fi

Suomi-Seura ry on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien
suomalaisten
etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.
Mariankatu 8 00170 Helsinki • +358 (0)9 684 1210 • info@suomi-seura.fi
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