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Suomi-kylässä nähdään 7. - 13.6.2021!

Tustustu monipuoliseen kyläohjelmaan ja klikkaa itsesi mukaan!

Vi ses i Suomi-kylä (Finlandsbyn) den 7 - 13 juni 2021!

Bekanta dig med det mångsidiga programmet och kom med!

See you in Suomi-kylä (Finland Village) June 7 - 13, 2021!

Explore the wide range of programs and join us!

 

 
Suomen Silta 2/2021

Juuri ilmestynyt Suomen Silta on
täynnä asiaa ulkosuomalaisuudesta
ulkosuomalaisista. Tutustu kesän
suurtapahtumaan virtuaaliseen
Suomi-kylään, joka avautuu
maanantaina 7.6! Lue suomalaisista
osaajistamme maailmalla, mitä Suomi

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-20c72cef52eb146516f652aec883cdce/933949
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674201-94778-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674187-103713-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674188-554850-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674189-25073-10537878


 

  

ja suomalaisuus heille merkitsee. 

Läs den nyaste Finlandsbron

Read the latest issue of Finland
Bridge

Lue lisää

 

 

 

Nobelisti Bengt Holmström
haastateltavana 8.6. klo 19 -
20 (UTC+3)

Mitä kuuluu maailmankuululle
nobelistillemme Bengt Holmströmille?
Vuoden ulkosuomalaiseksi 2008
valittu Bengt Holmström
haastateltavana Suomi-kylässä.
Aiheina mm. suomalaiset maailmalla,
Suomen globaali rooli ja näkyvyys
sekä maailman talouden tilanne.

Lue lisää

 

 
Maailmanlaajuinen
ulkosuomalaiskuoro esiintyy
Suomi-kylässä 7. – 13.6.

Ulkosuomalaisten ainutlaatuiseen
virtuaalikuorohankkeen esitykseen
osallistuu kuorolaisia 30
suomalaisesta kuorosta Pohjois-
Amerikasta ja Euroopasta.

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674196-95768-10537878
https://www.lukusali.fi/?p=Suomen%20Silta&i=7985ff2e-b87d-11eb-9adb-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/?p=Suomen%20Silta&i=75910320-b876-11eb-b852-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/?p=Suomen%20Silta&i=8fbeffc4-b315-11eb-93bb-00155d64030a
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674182-251208-10537878


 

  
Lue lisää  

 

 

Eduskunta tarjoaa
etävierailuja Suomi-
kyläviikon aikana!

Eduskunta tarjoaa etävierailuja
Teams-yhteyden välityksellä.
Vierailun voi varata alla olevien
linkkien kautta. Näiden vierailujen
osallistujamäärä on rajattu 25
henkilöön. Opastuksen kesto on noin
45 minuuttia. Mahdollisuus kansanedustajatapaamiseen. Varaa paikkasi!  

Lue lisää

 

 

  

Perttu Pölönen: Mikä on
kohtaamisten tulevaisuus?
Suomi-kylässä 7.6. klo 17:00
(UTC+3)

Miten me tulevaisuudessa
kohtaamme toisiamme? Kun kaikki
tapahtuu virtuaalisesti, mitä
yhteisöllisyydelle on tapahtumassa?
Futuristi ja tietokirjailija Perttu
Pölönen visioi kohtaamisten
tulevaisuutta ulkosuomalaisten
Suomi-kylätapahtuman webinaarissa
maanantaina 7.6.2021 klo 17
(UTC+3). Tapahtumaan on vapaa
pääsy.

Lue lisää
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Maailman kuulu
kapellimestari Osmo Vänskä
filmitähti Liana Kaarinan
haastateltavana 7.6. klo 20
(UTC+3) Suomi-kylässä!

Haastattelu järjestetään Suomi-
Seuran virtuaalihuoneessa.
Ilmoittaudu mukaan Suomi-
kylätapahtumaan.

I
Ilmoittaudu Suomi-kylään

 

Osmo Vänskä. Photo by Travis
Andersonac.

 

 

  

Ulkosuomalaisparlamentin
istunto 11.-12.6. Suomi-
kylässä

USP:n 10. istunto kokoontuu etänä ja
tuo yhteen 152 suomalaisyhteisöä 23
maasta. Osallistujia on yhteensä 265:
171 äänivaltaista edustajaa ja 94
tarkkailijaa. Maailmanlaajuiseen
istuntoon on toimitettu ennätysmäärä
(90) aloitteita.

Lue lisää  

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674193-512037-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674200-660817-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674200-660817-10537878


 

Finnish Expatriate Parliament
Session, June 11-12 in Finland
Village

The FEP 10th Session convenes long-
distance and brings together 153
Finnish societies from 23 countries.
Of the 256 participants 171 are their
representatives with voting rights and
94 observers. The global record
Session received 90 initiatives.

Read more

 

Utlandsfinländarparlamentets
session den 11-12 juni i
Finlandsbyn

UFP:s 10. session sammanträder på
distans! Totalt 152 utlandsfinländska
samfund deltar och sessionen har
sammanlagt 265 deltagare: 171
representanter med rösträtt och 94
observatörer. Rekordmånga (90)
motioner lämnades till den globala
sessionen.

Mer information: usp.fi
 

 

Uusi jäsenetu! Kesän 2021
intensiivikurssi vanhemmille:
Lapsi puhumaan suomea
kolmessa kuukaudessa

Bilingual Potential järjestää tänä
kesänä suomenkielisen
intensiivikurssin ulkosuomalaisille
vanhemmille. Kurssilla opitaan taidot,
joilla vanhempi voi auttaa lasta

puhumaan sujuvaa suomea. Kurssi alkaa 12.6.2021. Ilmoittaudu viimeistään
11.6.2021. Suomi-Seura ry:n jäsenille 10 % alennus kurssin hinnasta!

Lue lisää

 

 

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

Jäsenkampanja 31.7.2021 saakka:
kaksi uutta henkilöjäsentä saavat
jäsenyyden yhteishintaan 35 €.
Jäsenyys on voimassa vuoden 2021

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674194-804130-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674200-660817-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674192-108005-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674178-212067-10537878


 

 

loppuun asti ja jatkuu siitä eteenpäin
normaalilla jäsenhinnalla 35
€/henkilö/kalenterivuosi.

Ota yhteyttä: info@suomi-seura.fi

Jäsenedut  

Jäsensihteeri Päivi
Kukkakorpi tavattavissa

Suomi-Seura ry:n jäsensihteeri
tavattavissa Suomi-kylän
Kansalaistorilla, Suomi-Seuran
huoneen chatissa 7.-11.6. ma-pe klo
10-12 ja 18-20. Tervetuloa
keskustelemaan suomen kielellä.

 

 

 

Mainos

Kaupunkikarttoja koti-
ikävään

Mikä on sinulle tärkeä paikkakunta?
Synnyinseutu, opiskelukaupunki,
nykyinen kotikaupunki? Me
Papurinolla suunnittelemme ja
valmistamme puisia sisustuskarttoja,
joista saat pysyvän muiston sinulle
rakkaasta paikkakunnasta. Meiltä
löydät myös puiset maailmankartat,
valtioiden kartat, sekä paljon muita
sisustustuotteita. Käytämme

tuotteissamme vain suomalaista puuta.

Löydät kaikki tuotteemme verkkokaupastamme. Toimitamme tuotteita
kaikkialle maailmaan.

 

 
Mainos

mailto:info@uomi-seura.fi
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674197-153951-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7674203-797759-10537878


 

 

Haluatko elämääsi uusia
polkuja? Tavoitteita, osaamista
ja elämyksiä?

Tutustu Espoon työväenopiston syksyn
kurssitarjontaan. Valittavanasi on yli 2
000 kurssia – aloita uusi harrastus
verkossa. Ilmoittautuminen kursseille
alkaa 8.6. ilmonet.fi-palvelussa.
Asiakaspalvelumme palvelee sinua
Ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi 

Tervetuloa mukaan. Innostu, opi ja
onnistu!

 

 

 
 

 

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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