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Virtuaalinen Suomi-kylä ja ulkosuomalaisparlamentin 10.
etäistunto kesäkuussa 2021

Suomi-Seurassa kohtaamme päivittäin ulkosuomalaisia, jotka ovat joutuneet
luopumaan vuosittaisesta vierailustaan Suomeen. Suomen kesä, syksy ja nyt
myös talvi on jäänyt monelta kokematta. Monen mielessä on jo tuleva kesä.
Pääseekö silloinkaan Suomeen? Miten pitkään koronatilanne jatkuu?

Suomi-Seura perustaa kesäkuussa virtuaalisen Suomi-kylän. Haluamme koota
ulkosuomalaiset yhteen eri puolilta maailmaa, luoda kohtaamisia ja yhteisiä
tunnemuistoja, nostaa esille ulkosuomalaisille tärkeitä teemoja sekä esitellä
suomalaista kulttuuria ja osaamista. Suomi-kylä on avoinna kaikille
ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille 7. - 13.6.2021.
Virtuaalinen Suomi-kyläviikko huipentuu ulkosuomalaisparlamentin
etäistuntoon 11. - 12.6.2021. Tavataan kesäkuussa Suomi-kylässä! Lue lisää
>

Virtuell Finlandsby och utlandsfinländarparlamentets 10. session på
distans i juni > Läs på svenska

Virtual Suomi village and Finnish Expatriate Parliament 10. Session
online in June > Read in English
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Ulkosuomalaisparlamentin
istunto kokoontuu etänä -
tervetuloa!

Suomi-Seura ry kutsuu kaikki
ulkosuomalaisparlamentin
toiminnassa mukana olevat
ulkosuomalaisyhteisöt USP:n
kymmenenteen istuntoon, joka
järjestetään etäistuntona 
11.-12.6.2021!

Yhteisöjen ilmoittautuminen ja
aloitteet: 10.3.2021 mennessä

Tiedustelut: parlamenttisihteeri
info@usp.fi, puh. +358 44 7109387.

Lue lisää

 

 
Utlandsfinländarparlamentets
session sammanträder på
distans – välkommen!

Finland-Samfundet kallar till UFP:s
10. session den 11 -12 juni 2021
alla utlandsfinländska samfund som
är med i utlandsfinländarparlamentets

The Finnish Expatriate
Parliament Session convenes
online – welcome!

Finland Society invites to the FEP 10.
Session June 11-12, 2021 all
Finnish societies abroad following the
FEP. The Session convenes on-line.

mailto:info@usp.fi
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631342-786173-10537878


 

 
verksamhet! Sessionen
sammanträder på distans.

Anmälan av samfund och
motioner: senast den 10 mars
2021

Ytterligare information:
parlamentssekreterare info@usp.fi,
+358 44 7109387.

Läs mera>

 
Registration of organizations and
initiatives: deadline 10.3.2021

Further information: Parliament
secretary info@usp.fi, +358 44
7109387.

Read more>

 

 

 

Suomen Silta 1/2021

Suomen Silta 1/2021 on ilmestynyt.
Lehdessä on ajankohtaista asiaa mm.
brexitistä, kansainvälisistä
etätyötilanteista, paluumuutosta,
senioripalveluista, virtuaalisesta
kulttuuritarjonnasta sekä useita 
mielenkiintoisia haastatteluja.  
Voit lukea 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.

 

 

Hyvä	äi',	isä,	isovanhempi	tai
kasva3aja,
Anna	nuorelle	lahjaksi	Suomi-Seura	ry:n
jäsenyys	ja	luo	siltaa	henkilökohtaiseen
neuvontapalveluumme	tulevaisuu9a
ajatellen.	Kuljemme	rinnallasi	monissa

HUOM! Kuntavaalit siirtyvät
kesäkuulle! Kuntavaalit
toimitetaan sunnuntaina
13.6.2021. 
Ennakkoäänestys Suomessa
26.5.–8.6.2021 

https://www.lukusali.fi/?p=Suomen%20Silta&i=70872e66-766a-11eb-883a-00155d64030a
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631343-394752-10537878
mailto:info@usp.fi
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https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=fab3ea9a-7cee-11eb-80ce-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=427bec00-7ceb-11eb-9b18-00155d64030a
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631347-227191-10537878


 

ulkomaille	muu9oon,	ulkomailla
asumiseen	ja	paluumuu9oon	lii9yvissä
asioissa.

Jäsenyyteen	sisältyy	Suomen	Silta	-
jäsenleh>	ko>in	pos>te9una	neljä	kertaa
vuodessa	ja	monia	muita	jäsenetuja.

Henkilöjäsenmaksu	on	35	€	vuodessa,
alle	30-vuo>as	opiskelijajäsen	20
€,	samassa	taloudessa	asuva
perheenjäsen	17	€	(ei	jäsenlehteä).

Lämpimäs'	tervetuloa	mukaan
toimintaamme!

Lue lisää

 

ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Kuntavaalit 2021: Jos
oleskelet tilapäisesti
ulkomailla kuntavaalien
aikaan, tilaa
kirjeäänestysmateriaali nyt!

 

Jos haluat äänestää ulkomailta
kirjeitse, on tärkeää, että olet ajoissa
liikkeellä! Jos et vielä ole tilannut
kirjeäänestysmateriaalia, se
kannattaa tehdä nyt. Huomioithan,
että kirjeäänestysasiakirjoja ei voi
tilata Suomen osoitteeseen.

Lue lisää >

OBS: Kommunalvalet flyttas fram
till juni! Kommunalvalet förrättas
den 13 juni 2021. 
Förhandsröstning i Finland
26.5–8.6.2021 och
förhandsröstning i utlandet 2–
5.6.2021.
Kommunalvalet 2021:
Röstberättigade som tillfälligt vistas
utomlands kan rösta per brev.

Läs mera >

 

 

  

Vertainen verkossa –
asiantuntija apuna:
Kohtaamisia ja keskustelua
ulkosuomalaisten arjen tueksi

Yhteistyökumppanimme Perhe
maailmalla -projekti järjestää
verkkotilaisuuksia, joiden
kohderyhmänä ovat ulkosuomalaiset,
paluumuuttajat ja ulkomaille
muuttamassa olevat. Tilaisuudet ovat
osallistujille maksuttomia. Tervetuloa
mukaan! Lue lisää:
perhemaailmalla.fi 

 

 
COVID-19	ja	paluumuu3o	-
kyselytutkimus

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631348-441566-10537878
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Oletko	muu9anut	takaisin	Suomeen
viimeisen	12	kuukauden	aikana?	Voit
osallistua	Latvian	yliopiston
kyselytutkimukseen,	jonka	tarkoituksena
on	saada	>etoa	koronapandemian	aikana
ko>maahansa	paluumuu9aneiden
Pohjoismaiden	ja	Bal>an	maiden
kansalaisten	kokemuksista.	Anonyymis>

täyte9ävä	englanninkielinen	kysely.	Kiitos	osallistumisesta!

COVID-19	Returnee	Survey

Have	you	returned	to	Finland	in	the	past	12	months,	since	the	beginning	of	the
COVID-19	pandemic?	You	can	be	part	of	an	interna>onal	research	by	filling	out	a	short
anonymous	ques>onnaire.	The	research	is	being	conducted	by	the	University	of
Latvia	as	part	of	a	project	>tled	“Diaspora	Diplomacy	and	the	Global	Pandemic”.	The
aim	is	to	understand	the	experience	of	return	migra>on	of	the	Nordic	(Sweden,
Norway,	Finland,	Denmark,	Iceland)	and	Bal>c	(Estonia,	Latvia,	Lithuania)	ci>zens
during	the	COVID-19	crisis.	Survey	link.	

Thank	you	for	your	responsiveness!

 

 

 

MAINOS

Hertz MiniLeasing kotimaan
lomalle - joustava
autoratkaisu

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 täältä 
 

 

 
MAINOS

Tarvitsetko väliaikaista kotia

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631351-434208-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/6631351-434208-10537878
https://www.hertz.fi/p/minileasing/yksityiskayttoon?utm_source=suomiseura&utm_medium=email&utm_campaign=minileasing_yksityiskayttoon_3_2021


 

 

 

Suomesta?

Tutustu Comodo Asuntojen
valikoimaan pääkaupunkiseudulla,
Turussa ja Tampereella. 
 
Comodo Asunnot ovat tunnettuja
korkeasta laadusta ja joustavasta
palvelustaan. Tilapäisasunto järjestyy
tarvittaessa jopa samana päivänä,
vajaasta viikosta aina kuukausiksi.
 
Asiakastyytyväisyys on meille
sydämenasia sillä tiedämme, miten
tärkeää kotona on viihtyä. Meidän

kanssamme asiointi on helppoa ja mutkatonta. Meiltä saat henkilökohtaista
asiakaspalvelua suomeks tai englanniksi. Lisäksi oma henkilökuntamme
huoltaa ja siivoaa asunnot. 
 
Comodon asunnot ovat täysin varusteltuja ja muuttovalmiita. Keittiöstä löytyy
tarvittavat ruoanlaittovälineet sekä kodin pienkoneet ja kaikissa asunnoissa on
pyykinpesumahdollisuus. Asumiseen sisältyvät kaikki tarpeelliset: liinavaatteet
ja pyyhkeet, sähkö sekä langaton nettiyhteys. Tarvittaessa saat tilattua
siivouspalveluita tai esimerkiksi vauvalle matkasängyn – kerro meille
toiveistasi varatessasi. Sinun tarvitsee tuoda paikalle vain itsesi ja perheesi!
 
“Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaallemme kokemuksen kodin lämmöstä”,
kertoo toimitusjohtaja Johanna Latvala. Liity siis Comodo Asuntojen
tyytyväisten asiakkaiden joukkoon ja varaa seuraava Suomen kotisi. Klikkaa
itsesi comondo.fi tai soita +358 10 470 4380.

 

 

 

 

MAINOS

HYVÄ
ELÄMÄ

Hyvä elämä vaatii välillä
erikoisosaamista ja 
huipputason hoitoa. HUSissa hyvä
hoito syntyy monien eri alojen

ammattilaisten yhteistyöstä sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta. Hyvä
työelämä tarjoaa tilaa ammatilliselle kasvulle. Yliopistosairaalassa tutkitaan ja
kehitetään jatkuvasti uusia hoitomenetelmiä ja toimintatapoja. Työ HUSissa
joustaa, kun elämä sitä vaatii.
 
Tule hyvän työn tekijäksi 
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
www.hus.fi/hyvatyo
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MAINOS

Opiskele englantia, tule
mukaan kulttuuritapahtumiin
ja tapaa uusia ystäviä!

Finnbrit auttaa sinua ja tiimiäsi
eteenpäin englannin kieleen ja -
kulttuuriin liittyvissä haastavissa
tilanteissa, esimerkiksi
puheenpitämisessä, asiakaspalvelu-
ja neuvottelutilanteissa ja tehtävien
delegoinnissa. Haluamme
mahdollistaa sen, että
kanssakäyminen englanniksi olisi

luontevaa, sinua ymmärretään ja asiat sujuvat mutkattomasti ja tehokkaasti
kieli- ja kulttuurieroista huolimatta. Katso www.finnbrit.fi ja tule mukaan! 

 

 

  

MAINOS

”Hyödynnä kesän edut kevään
hangille”
Kesä on Kausiautoilun kulta-
aikaa.

Kotimaan matkailun suosio on
kasvanut huimasti viimeisen vuoden
aikana ja tämän johdosta myös
Kausiautojen kysyntä on huipussaan
kesän kynnyksellä.

Mikäli lomasi suuntautuu turvallisesti
kotimaan kamaralle, Kausiauton
tarjoamat huolettomat kilometrit on
hyvä varmistaa ajoissa.”
www.kausiauto.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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