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Kiitos, että olet jäsenemme

Suomi-Seuran jäsenenä pysyt ajan
tasalla ulkosuomalaisasioista, saat
Suomen Silta -jäsenlehden sekä
monia rahanarvoisia jäsenetuja ja
alennuksia tuotteista. Jäsenenä tuet
Suomi-Seuran ulkosuomalaisille
tarjoamia palveluita ja
ulkosuomalaisparlamentin toimintaa.
Lämmin kiitos, että olet mukana
toiminnassamme! 

Suomi-Seura ry:n vuoden 2021 jäsenmaksulaskut on lähetetty. Jos et ole
saanut laskua, otathan yhteyttä jäsensihteeriin: paivi.kukkakorpi@suomi-
seura.fi

Lue lisää
jäsenyydestä

 

Tack för att du är vår medlem!

Nya medlemmar: välkommen med i vår verksamhet! Läs mera >

Thank for you being our member! 

New members: welcome to join us  Read more >

 

 
Tervetuloa
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ulkosuomalaisparlamentin
istuntoon!

Suomi-Seura kutsuu kaikki
ulkosuomalaisparlamentin
toiminnassa mukana olevat
ulkosuomalaisyhteisöt USP:n 10.
istuntoon 11.-12.6.2021. Istunto
kokoontuu etänä. Yhteisöjen
ilmoittautuminen ja aloitteet:
määräaika 10.3. Edustajien ja
tarkkailijoiden ilmoittautuminen:

29.4. mennessä. Uudet yhteisöt jotka eivät ole vielä mukana USP:n
toiminnassa ovat tervetulleita istuntoon vahvistamalla parlamentin säännöt.
Tiedustelut: info@usp.fi 

Lue lisää

 

 

 

Välkommen till
utlandsfinländarparlamentets
Session!

Finland-Samfundet kallar alla
utlandsfinländar samfund som är med
i utlandsfinländarparlamentets
verksamhet till UFP:s 10. session
den 11 -12.6.2021. Sessionen
sammanträder på distans. Anmälan
av samfund och motioner: senast
den 10.3. Representanter och
observatörer: senast den 29.4. Nya
samfund som är inte ännu med i
UFP:s arbete kan delta i sessionen
genom att först ratificera
parlamentets stadgar. Närmare
upplysningar info@usp.fi 

Läs mera

 

Welcome to the Finnish
Expatriate Parliament
Session!

Finland Society invites all Finnish
societies abroad following the FEP to
the FEP 10. Session June 11-12,
2021. The Session convenes on-line.
Registration of organizations and
initiatives: deadline 10.3.
Registration of representatives and
observers: deadline 29.4. New
societies not yet part of FEP work are
welcome to the Session by first
ratifying FEP by-laws. Further
information: info@usp.fi 

Read more

 

 
Parlamenttisimulaatio 16–30-
vuotiaille
ulkosuomalaisnuorille 

Tapahtuma on siirretty huhtikuulle
2021. Lue lisää>
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Parlamentssimulationen för  16–
30-åriga finländare bosatta runt
om i världen

Evenemanget kommer att hållas i
april 2021. Vi kommer att meddela en
mer specifik tid senare.  Läs mera>

Parliamentary simulation for for
Finnish youth abroad aged 16-30

The event scheduled for February has been postponed to April, 2021 at a date
to be announced later. Read more>

 

 

  

Perheet poikkeustilassa -
webinaari 12.2.2021

Siirtolaisuusinstituutti järjestää
Perheet poikkeustilassa -webinaarin
perjantaina 12.2. klo 9 - 12. Tule
mukaan kuuntelemaan ja
keskustelemaan korona-aikaan
liittyvistä rajoituksista ja niiden
vaikutuksesta perhe-elämään.

Lue lisää

 

 

 

Ulkosuomalaisstrategialla
kehitetään ulkomailla asuvien
suomalaisten
vaikutusmahdollisuuksia

Suomi-Seura on mukana
rakentamassa ulkosuomalaisille
entistä osallistavampaa Suomea!

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on laatia Suomen
ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026. Suomen rajojen ulkopuolella asuu
noin 300 000 Suomen kansalaista, joista noin 254 000:lla on äänioikeus.

Lue lisää

 

 

 

Genom utlandsfinländarstrategi utvecklas utomlands bosatta
finländares möjligheter att påverka 

Läs mer

 

 

 

Strategy on expatriate Finns to give expatriates more opportunities to
exert their influence
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Read more

 

 

UUSI JÄSENETU: Tukea ja
seuraa Suomessa asuvalle
iäkkälle sukulaiselle Seurana
Oy:n kautta

Voit tilata Seuranalta Suomessa
asuvalle iäkkäälle sukulaisellesi
mukavaa seuraa. Tapaamisten sisältö
sovitaan aina vanhuksen toiveiden
mukaisesti: se voi olla ulkoilua,

kaupassa käyntiä, muistelua, laulamista. Saat aina tiedon siitä, mitä
läheisellesi kuuluu valokuvan kera joka tapaamisen jälkeen. 

Seurana Oy tarjoaa ystävänpäivän kunniaksi extratarjouksen Suomi-
Seura ry:n jäsenille. Hyödynnä etu viimeistään 14.2.2021.

Lue lisää jäsenedusta

 

 

 

UUSI JÄSENETU: Alennusta
Etelä-Helsingin
kansalaisopiston suomen
kielen verkkokursseista

Vielä ennätät ilmoittautua Etelä-
Helsingin kansalaisopiston
verkkokursseille! Keväällä 2021
alkavien kurssien aiheina ovat
asiatekstit ja omaelämäkerrallinen
kirjoittaminen. Ne on suunniteltu
erityisesti ulkosuomalaisille ja

Suomeen palaaville/palanneille paluumuuttajille.
 
Tarjolla on myös suomi vieraana kielenä -kursseja, jotka sopivat loistavasti
kaikille, jotka haluavat oppia suomea kommunikoidakseen suomenkielisten
läheistensä kanssa tai selvitäkseen arkisista asioista suomen kielellä.
 
Suomi-Seuran jäsenet saavat 20 % alennusta kurssien hinnasta. 

Tutustu kurssitarjontaan

 

 
MAINOS

Joustava autoratkaisu
kotimaan lomalle - Hertz
MiniLeasing 
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Hertz MiniLeasing on vaivaton ja
nopea tapa hankkia auto Suomessa
tilapäiseen autotarpeeseen. Auton
voit vuokrata kuukaudeksi tai vaikka
koko kesäksi. MiniLeasing-
vuokrauksessa ei ole pitkäaikaista
sitoutumista minimivuokra-ajan
ollessa vain 30 vuorokautta.
Käytössäsi on laaja autokalustomme
mukaan lukien ladattavat hybridit,
sähköautot ja nelivedot. Hinta
sisältää mm. kattavan
kilometripaketin, 24/7-tiepalvelun
sekä vakuutukset. Noutoajankohtaa

voit muokata, eikä varauksessa ole tarpeen vaatiessa peruutusehtoja ja myös
muutokset ovat mahdollisia.
Lue lisää ja varaa omasi www.hertz.fi

Volvon ensimmäinen täyssähköauto XC40 Recharge on saapunut Suomeen.
Autossa on kaksi tehokasta sähkömoottoria ja se tuottaa 408 hv tehoa. Auto
on vuokrattavissa Hertziltä MiniLeasing-sopimuksella esimerkiksi kuukaudeksi
tai kahdeksi.

Lue mielenkiintoinen blogi sähköautoilusta talvella
www.hertz.fi/blogi

 

 

 

MAINOS

Ekologiset ulkomaanmuutot
nuorella yrittäjäenergialla!

KunnonMuutto Oy on neljän nuoren
vuonna 2018 perustama
muuttoyritys, jonka missiona on
painostaa koko kuljetusalaa
kestävämpiin toimintatapoihin.
KunnonMuutto kulkee
biokaasukäyttöisillä kuorma-autoilla
Euroopan alueella, mutta myös
pienemmät biokaasulla kulkevat
pakettiautot liikkuvat tarvittaessa -

aina muuttosi tarpeiden mukaan. Meiltä saat täyden palvelun muuton ja
kaiken tarvitsemasi pakkausta, purkua, siivousta, välivarastointia ja
tullikäsittelyitä myöten. KunnonMuutto hoitaa myös taidekuljetukset ja
arvokuljetukset. 

Pyydä tarjousta osoitteessa kunnonmuutto.fi ja tutustu toimintatapoihimme
lisää! Meihin saa myös yhteyttä soittamalla +358400199627 ja sähköpostitse
osoitteesta europe@kunnonmuutto.fi. 
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MAINOS

Tarjolla asuntoja, toimitiloja ja
vapaa-ajan tontteja Vaalassa

Tiedustelut; puh: +358400682507,
email: hamrak@hamrak.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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