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Virtuaalinen Suomi-kylä 7. - 13.6.2021  luo kohtaamisia ja
yhteisiä tunnemuistoja

Virtuaalinen Suomi-kylä on tapahtuma kaikille ulkosuomalaisille ja
ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille. Tapahtuman tavoitteena on luoda rajat
ylittäviä kohtaamisia ja yhteisiä tunnemuistoja, avata uudenlaista
yhteiskunnallista vuoropuhelua ulkosuomalaisuudesta sekä esitellä suomalaista
osaamista maailmalla. Suomi-kylässä voit tavata muita ulkosuomalaisia kylän
puistossa, osallistua kyläkoulun suomen kielen tunnille, rauhoittua
kyläkirkossa, keskustella viranomaisten kanssa mm. passi-, asevelvollisuus-,
verotus- ja eläkekysymyksistä, kysyä Suomen työmahdollisuuksista, osallistua
mielenkiintoisiin webinaareihin. Suomi-kylässä kokoontuu maailmanlaajuinen
ulkosuomalaisparlamentin istunto 11. - 12.6. ensimmäistä kertaa etänä.

Virtuaalinen Suomi-kylä 7.–13.6. on avoinna vuorokauden ympäri. Suomi-
kylän tapahtumakalenteri päivittyy jatkuvasti, joten kannattaa seurata Suomi-
kylän sivuja! Nähdään kesäkuussa Suomi-kylässä! 

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-444cee14fa9b4aa0b0462244177f77bd/881745
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124049-774318-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124033-307798-10537878


 

Lue lisää

 

 

Ulkosuomalaisparlamentin
10. istunto 11.-12.6.2021

USP:n 10. istunto kokoontuu etänä
virtuaalisessa Suomi-kylässä. Parlamentin istunnossa ulkosuomalaishteisöjen
nimeämät edustajat käsittelevät 90 aloitetta. Istuntoon osallistuvien
edustajien ja tarkkailijoiden ilmoittautumisen määräaika on 29.4.

Lue lisää

 

 
 

Lisätietoa:  info@usp.fi, puh. +358 44 7109387 (myös tekstiviesti, WhatsApp).

Osallistujille on perustettu oma FB-ryhmä: Ulkosuomalaisparlamentti 2021
 

 

 

Utlandsfinländarparlamentets 10. session den 11-12 juni 2021

UFP:s 10. session sammanträder på distans i den virtuella Suomi-kylä. På
sessionen behandlas sammanlagt 90 motioner. Sessionsrepresentanterna och
observatörerna skall fylla i anmälningsblanketten senast den 29 april.

Läs mera

 

 

 

Ytterligare information: info@usp.fi, +358 44 7109387 (tel, sms, WhatsApp).

En ny Facebook-grupp har grundats för deltagarna:
Ulkosuomalaisparlamentti 2021.

 

 

 

Finnish Expatriate Parliament 10th Session  June 11-12, 2021

The FEP 10. session convenes for the first time virtually in Suomi-kylä. In the
Session, representatives of the organisations discuss the 90 initiatives
submitted. Representatives and observers have to register by April 29.
The registration form can be found on the website usp.fi

Read more

 

 

 

Contact: info@usp.fi, +358 44 7109387 (tel, sms, WhatsApp).

Session participants are welcome to join the new Facebook
group: Ulkosuomalaisparlamentti 2021 

 

 
Kuntavaalit siirtyvät
kesäkuulle

Huhtikuulle suunnitellut kuntavaalit
siirtyvät kesäkuulle 
pandemiatilanteen takia. 
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https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124043-541325-10537878


 

 

 

Kuntavaalien vaalipäivä on
sunnuntaina 13.6.2021.

Ennakkoäänestys järjestetään
kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja
ulkomailla 2.–5.6.2021. Jos olet
äänioikeutettu ja oleskelet tilapäisesti
ulkomailla kuntavaalien ajan, voit
äänestää kirjeitse.
Kirjeäänestysmateriaali kannattaa
tilata oikeusministeriön
tilauspalvelusta mahdollisimman pian,

että se saavuttaa sinut ajoissa. Huolehdi myös siitä, että postitat kirjeäänesi
ajoissa. Vallitsevissa poikkeusoloissa postin kulku voi olla hyvin hidasta.  

Kirjeäänestysmahdollisuus kuntavaaleissa

 

 

 

 

Kommunalvalet 2021 flyttas fram till juni

Kommunalvalet	förrä0as	söndagen	den	13	juni	2021.	I	Finland	kan	du
förhandsrösta	26.5.–8.6.2021	och	utomlands	2.–5.6.2021.	

RöstberäFgade	som	Gllfälligt	vistas	utomlands	vid	Gdpunkten	för
kommunalvalet	har	möjlighet	a0	rösta	per	brev	från	utlandet.	Om	du	vill
rösta	per	brev	ska	du	beställa	brevröstningshandlingarna	Gll	utlandet	i	god
Gd.	AlternaGvt	kan	du	förhandsrösta	på	e0	förhandsröstningsställe
utomlands	–	finländska	beskickningar	och/eller	deras	verksamhetsställen.	

Läs mera

 

 

 

Suomi-Seura ry:n vuosikokous
siirtyy

Suomi-Seura ry:n hallitus on
päättänyt siirtää vuosikokouksen
ajankohtaa. Uusi päivänmäärä
ilmoitetaan Suomi-Seura ry:n
kotisivuilla www.suomi-seura.fi
mahdollisimman pian.

 

 
Jäsenetu: Suomen hostellien
”TUPLA-ALE 20%” 

Tiesithän, että Suomi-Seuran

Member benefits: Etelä-
Helsingin kansalaisopisto
offers 20% discount on

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124027-718380-10537878
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https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124051-446743-10537878


 

 

jäsenenä saat 10 %
majoitusalennuksen hostelleissa
Suomessa. Varatessasi majoituksen
Hostellit.fi:ssä saat alennuksen
saapuessasi hostelliin, kun todistat
jäsenyytesi Suomi-Seura ry:n
jäsenkortilla. Osassa Suomen
hostelleista myöntää nyt 20 %:n
jäsenalennuksen normaaleista
majoitushinnoista. Tutustu
kampanjaan täällä.

 

Finnish language courses

Beginner’s Finnish Read more> 
Aktivoi suomesi - Activate your
Finnish 2 Read more> 

Members of Suomi-Seura/Finland
Society are entitled to a 20 %
discount on the course price.

 

 

 

Tervetuloa jäseneksemme!

Suomi-Seuran jäsenenä pysyt
ajantasalla ulosuomalaisasioista, saat
Suomen Silta-jäsenlehden ja
rahanarvoisia jäsenetuja. Jäsenenä
tuet Suomi-Seuran ulkosuomalaisille
tarjoamia palveluita ja
ulkosuomalaisparlamentin toimintaa.
Voit ostaa jäsenyyden myös lahjaksi.
Lämpimästi tervetuloa mukaan
toimintaamme! 

Jäsenedut ja liittymisohjeet

 

 

 

Verkkotilaisuuksia ulkosuomalaisten arjen tueksi

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

Lue lisää

 

 
Online tulevaisuus-teemainen työpaja 14-18 -vuotiaille
ulkosuomalaisnuorille

Aika: 20.4.2021 klo 15-17 (eet)

Tervetuloa rentoon ja hauskaan työpajaan, jonka järjestää Suomen

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124031-863938-10537878
https://opistopalvelut.fi/etko/course.php?l=fi&t=4494
https://opistopalvelut.fi/etko/course.php?l=fi&t=4495
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124045-521614-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124026-201547-10537878


 

 

sisäministeriö (Mariana Salgado). Työpaja liittyy hankkeeseen, jossa
laaditaan Suomen ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022-2026. Työpajan
pääkysymys on, miten voimme edistää nuorten osallistamista ja
vuorovaikutusta Suomeen. Työpaja kestää 2 tuntia ja siinä on 5-7 osallistujaa.

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen petra.tikka@intermin.fi viimeistään
15.4. Vahvistamme ilmoittautumiset ja lähetämme linkin työpajaan tämän
jälkeen. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä ikäsi, sekä osallistututko
työpajaan mieluummin englanniksi vai suomeksi.

The future themed online workshop  for young expatriate Finns aged
14-18 

Time: April 20, 2021 from 3 to 5 p.m. (eet).

Welcome to a fun and casual workshop. The main question of the workshop is
how we can promote the involvement and interaction of young Finns with
Finland. The workshop is organized by Mariana Salgado from the Ministry of
the Interior, and it’s a part of the preparation of the strategy for expatriate
Finns. The strategy will be set for the years 2022-2026 by the Ministry of the
Interior. The workshop lasts 2 hours and has 5-7 participants. 

We kindly ask registrations by email petra.tikka@intermin.fi at latest on April
15. After the registration deadline we will confirm the registrations and send a
link to the workshop. During registration, please indicate your age and
weather you prefer to participate in the workshop in English of Finnish.

 

 

 

MAINOS

Niemi on Suomen silta
maailmalle. Ja maailmalta
Suomeen. 

Oletpa muuttamassa mistä tahansa
minne tahansa, kannattaa ottaa
yhteys Niemeen. Saat
ammattitaitoisen avun ja neuvot niin
kotisi kuin yrityksesi muuttoon, ja
samalla vältyt ylimääräiseltä
muuttostressiltä. Ulkomaanmuutto
sujuu helposti, kun luotat
ammattilaiseen. Ota yhteyttä

asiakaspalveluumme +358 20 554 554, niemi@niemi.fi tai suoraan
kansainvälisten muuttopalvelujemme vetäjään Mikko Loikkaseen, +358 40 357
0183, mikko.loikkanen@niemi.fi. JA KAIKKI HOITUU! Kuulostaa helpolta. Mutta
juuri niin helppoa se Niemen kanssa on. www.niemi.fi/ulkomaanmuutot

 

 
MAINOS

Oletko hankkinut taidetta
verkosta?

mailto:petra.tikka@intermin.fi
mailto:petra.tikka@intermin.fi
mailto:niemi@niemi.fi
mailto:mikko.loikkanen@niemi.fi
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7124044-214107-10537878


 

  

Verkosta ostetaan yhä enemmän
myös taidetta. Suomalaisen taiteen
markkinapaikka, taideverkkokauppa
Taiko, kysyy nyt sinulta, oletko
koskaan tilannut taidetta vai voisitko
harkita taiteen tilaamista netistä.
Vastaa lyhyeen kyselyyn - saat
lopussa pienen edun Taikoon.
Klikkaa kyselyyn 
 

 

 

  

MAINOS

Opiskele Eiran aikuislukion
kesäkursseilla! 

Tutustu eira.fi/kesaopetus. Osallistu
infoon 17.5. klo 16,
eira.fi/lukio/aineopiskeluinfot. Meillä
suoritat etäopiskeluna lukion tai
yksittäisiä kursseja. Lue lisää
eira.fi/verkkokurssit.  

 

 

 

MAINOS

Hertz MiniLeasing –
kesäautot varataan nyt

 Hertz MiniLeasing on vaivaton ja
nopea tapa hankkia kesäauto
Suomessa. 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.
Lue lisää ja varaa omasi täältä
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MAINOS

Study above ordinary!

Lapland UAS is the northernmost UAS
in the EU and in Finland. We offer 4
high-quality, international Bachelor’s
degrees in state-of-the-art learning
environments. Study sustainable
International Business, Tourism,
Nursing or Machine Learning and
Data Engineering. Studying is
practical and work-oriented with close
collaboration with the companies of
the area. Join our international

student community! Find out more: www.lapinamk.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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