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 Virtuaalinen Suomi-kylä 7.-13.6.2021  

 

 

Suomi-Seura toteuttaa kesäkuussa ensimmäistä kertaa virtuaalisen Suomi-
kylätapahtuman, jonka keskiössä ovat ULKOSUOMALAISET. Suomi-kylässä
käymme yhteiskunnallista keskustelua ulkosuomalaisuudesta. Kyläviikolla voit
tavata muita ulkosuomalaisia kylän kahvilassa tai puistossa, osallistua
kyläkoulun suomen kielen tunnille, rauhoittua kyläkirkossa, kysyä Suomen
työmahdollisuuksista, keskustella viranomaisten kanssa muun muassa passi-,
asevelvollisuus-, verotus- ja eläkekysymyksistä sekä osallistua webinaareihin.
Suomi-kylässä vietämme suomalaisen saunan päivää ja kannustamme
Huuhkajat voittoon historiallisessa EM-jalkapallo-ottelussa. Viikon aikana on
myös mahdollista osallistua eduskunnan tarjoamiin etäopastuksiin. Suomi-
kylässä toteutamme "Hyvin sanottu" -hanketta ja edistämme hyvää
suomalaista keskustelukulttuuria. Nähdään Suomi-kylässä kesäkuussa!

Lue lisää
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Ulkosuomalaisparlamentin
10. istunto 11.- 12.6.

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto
järjestetään ensimmäistä kertaa
etänä virtuaalisessa Suomi-kylässä.
Istuntoon on ilmoittautunut 148
ulkosuomalaisyhteisöä ja yhteensä
noin 250 edustajaa ja tarkkailijaa.
Istunnon käsiteltäväksi on toimitettu
ennätykselliset 90 aloitetta.

Lue lisää

 

 

 

Utlandsfinländarparlamentets
10. session den 11 - 12 juni

Globala utlandsfinländarparlamentet
samlas för första gången till en
distanssession i Suomi-kylä
(Finlandsbyn). Till sessionen har
anmält sig 148 utlandsfinländska
organisationer och sammanlagt 250
representanter och observatörer.

Läs mer

 

Finnish Expatriate Parliament
10th Session on June 11-12

Worldwide Finnish Expatriate
Parliament convenes for its first
remote session on June 11 - 12. A
total of 148 Finnish Expatriate
communities and a total number of
250 representants and observers
have signed up for the session, The
parliament has received 90
initiatives. 

Read more

 

 

 

Eduskunta tarjoaa
etävierailuja kesäkuussa

Eduskunta tarjoaa etävierailuja
Teams-yhteyden välityksellä.
Osallistujamäärä on rajattu 25
henkilöön. Opastuksen kesto on noin
45 minuuttia. Varaa paikkasi
etävierailulle Suomi-Seuran
kotisivuilla.

Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta 

Riksdagen erbjuder distansguidningar i juni

Riksdagen erbjuder distansguidningar via kommunikationsplattformen Teams. 
Deltagarmängden för dessa visningar är max. 25 personer. Visningen tar
omkring 45 minuter.  Boka din plats på Finland-Samfundets webbplats.

Parliament of Finland offers virtual visits in June
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The Parliament of Finland offers virtual visits via Microsoft Teams. The number
of participants for each visit is restricted to 25 participants and the visit takes
45 minutes.  Book your visit on Finland Society's webpage. 

 
 

  

Mikä on kohtaamisten
tulevaisuus? -webinaari 7.6.

Aika: 7.6. klo 17–19                
Paikka: Virtuaalinen Suomi-kylä        
Koronaepidemian aikana kohtaamiset
ovat olleet pelkkien verkkoyhteyksien
varassa. Moni meistä pohtii, mitä
yhteisöllisyydelle on tapahtumassa, 
kun kaikki tapahtuu virtuaalisesti.
Futuristi ja tietokirjailija Perttu
Pölönen visioi kohtaamisten
tulevaisuutta ulkosuomalaisten
näkökulmasta Suomi-Seura ry:n
järjestämässä webinaarissa. Tule
mukaan inspiroitumaan!

Lue lisää

 

 

 

SAVE THE DATE: Muuttuvan
ulkosuomalaisuus-
kyselytutkimuksen
julkistaminen 7.6.

Muuttuva ulkosuomalaisuus -
kyselytutkimus julkistetaan
maanantaina 7.6. klo 13-14!
Erikoistutkija Tuomas Hovi ja
vastaava tutkija Miika Tervonen
esittelevät Siirtolaisuusinstituutin toteuttaman kyselytutkimuksen tuloksia ja
raporttia. Tilaisuus järjestetään osana Suomi-Seuran järjestämän virtuaalisen
Suomi-kylän ohjelmaa.

 

 

 

Liity itse ja/tai anna Suomi-
Seura ry:n jäsenyys lahjaksi

Kaksi uutta henkilöjäsentä saavat
jäsenyyden yhteishintaan 35 €
(norm. 35 €/hlö).  Jäsenyys on
voimassa liittymishetkestä vuoden
2021 loppuun saakka ja jatkuu
siitä eteenpäin normaalilla
jäsenhinnalla 35€/hlö/vuosi. 

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7395595-262753-10537878
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Kampanja on voimassa 1.5. – 31.7.2021. Uudet jäsenet ovat lämpimästi
tervetulleita toimintaamme! Lue jäseneduista
Ota yhteyttä: paivi.kukkakorpi@suomi-seura.fi

 
 

 

Jäsenetu: Suomen hostellien ”TUPLA-ALE 20%” 

Suomi-Seuran jäsenet ovat oikeutettuja saamaan osassa Hostellijärjestön
verkoston Suomen hostelleista tupla-jäsenalennuksen majoituksesta. Näissä
hostelleissa jäsenalennus on normaalin 10 %:n sijaan nyt 20 % normaaleista
majoitushinnoista. Tarjouksen voimassaoloaika vaihtelee hostelleittain. Edun
saamiseksi jäsenyys on todistettava joko Suomi-Seuran jäsenkortilla tai
hostellikortti. Suomi-Seuran jäsenet voivat tilata Suomen hostellikortin
maksutta. Lue lisää>

 

 

 

 

MAINOS

Missä oletkin - tunnusta väriä
ja kannusta Huuhkajia ja
Helmareita!

Maajoukkueen verkkokauppa tarjoaa
kaikille ulkosuomalaisille -10 %
pelipaidoista koodilla

MEOLEMMESUOMI. Tarjous voimassa 31.5.2021 asti. Osta nyt ja valmistaudu
kesän EURO2020-lopputurnaukseen >> Maajoukkueen verkkokauppa

Wherever you are - cheer for Huuhkajat and Helmarit!

The Official Online Store of The Finnish National Team offers -10 % team
jersey discount for all Finnish expatriates with code MEOLEMMESUOMI. Code is
valid until 31.5.2021. Shop now and be ready for EURO2020 >> The Official
Online Store of The Finnish National Team

Var du än är - bekänn färg och heja på Huuhkajat och Helmarit!

Landslagets nätbutik erbjuder alla utlandsfinländare -10 % på spelskjortor
med koden MEOLEMMESUOMI. Erbjudandet är i kraft 31.5. Köp nu >>
Landslagets nätbutik

#MeOlemmeSuomi #ViÄrFinland #WeAreFinland #MiiLeatSuopma

 

 

 
MAINOS

Kotimaista muuttopalvelua yli
180 maassa!

Turvallisesti ovelta ovelle, myös
poikkeusaikoina. Suomesta ulkomaille
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https://kauppa.palloliitto.fi/pelipaidat?utm_source=SuomiSeura&utm_medium=email&utm_campaign=SuomiSeura_uutiskirje


 

 

 
tai ulkomailta Suomeen.
Tarjoamme muuttopalvelua lento-,
meri- ja maantiekuljetuksena ympäri
maailmaa. Pyydä tarjous jo tänään
travelcargo.fi/ulkomaanmuutot/

 

 

 

  

MAINOS

Viihtyisät ja tilavat huvilat
Leppävirroilla!

Vietä loma Suomessa omassa
rauhassa luonnon äärellä.
Lähialueella paljon myös eri
aktiviteetteja.
Tutustu ja varaa! 

 

 

 

 

 

MAINOS

Jyväskylän kesäyliopistossa
täydennät osaamistasi ympäri
vuoden - myös verkossa

Ammatillisen täydennyskoulutuksen
lisäksi voit opiskella vaikkapa kieliä
tai avoimen yliopiston opintoja.
Lapsille ja nuorille järjestämme
JYUniorit –toimintaa sekä lukiolaisille
abikursseja. Ikääntyvien yliopiston
ohjelma jatkuu syksyllä, myös
verkossa. Kesäopintoina perinteinen
suomen kielen intensiivikurssi

Jyväskylässä 2.-20.8.2021. Katso koko opintotarjonta kesayo.jyu.fi

 

 
MAINOS

Innostu oppimaan! 

Kesällä tulossa mm. suomen kielen
kursseja ja muita kielikursseja sekä
hyvinvointia ja harrastuksia. Syksyllä
useita sukututkimuskoulutuksia ja

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7395608-64077-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7395615-550032-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7395615-550032-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7395616-848542-10537878


  

täydennyskoulutuksia. Kaikki
verkossa – siellä missä sinäkin! Lue
lisää tästä>>

 

 

  

MAINOS

Askarruttaako lapsen
koulunkäynti tai äidinkielen
oppiminen ulkomailla?

Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan
verkkokoulu, jossa lapsi oppii suomen
kieltä ja suomeksi – tarvittaessa
kaikkia peruskoulun aineita.

Nomadskolan är en finlandssvensk
skola på nätet för dig som bor
utomlands.

Kulkuri ja Nomadskolan toimivat Kvs-
säätiössä. 
 

 

 
 

 

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

 

 

  

 
 

 Liity jäseneksi  

 
 

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai muokata tietojasi, klikkaa tästä 
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