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Toivotamme kaikille hyvää
kesää!

Olemme kesälomalla 1. -
31.7.2021. Tavoitat meidät 2.8.2021
alkaen sähköpostitse ja puhelimitse,
sillä henkilökuntamme työskentelee
edelleen etätöissä. Otathan suoraan
yhteyttä tavoittelemaasi
henkilöön. Hyvää ja lämmintä
kesää!

Trevlig sommar!

Vi är på semester 1. - 31.7.2021. Vi har öppet igen den 2 augusti!
Personal jobbar tillsvidare huvudsakligen på distans. 
Du når oss bäst per telefon eller e-post. Kontakta direkt den person som du
vill träffa. Ha en bra sommar!

 Have a nice summer!

We are closed July 1. - July 31. We are open from August 2. Our staff will be
mainly telecommuting. Please contact us by email or send a text message to
the member of our staff you would like to contact.
Have a good summer!

 

 
Tervetuloa Suomi-kylän
jatkoille

Iso kiitos kaikille Suomi-kylään
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osallistuneille!
Tack till er alla som deltog i Suomi-
kylä!
Thank you all for taking part in
Suomi-kylä!

Ensimmäinen virtuaalinen Suomi-kylä
-tapahtuma on päättynyt. Suomi-
kylässä oli yli 2 300 kävijää ja
kaikkiaan viikon aikana
järjestettiin 160 tapahtumaa.
Tervetuloa kotisvuillemme Suomi-

kylän jatkoille katsomaan ohjelmatallenteita:

Sininen ja valkoinen: Ulkosuomalaisten suurkuoro, Jukka kuoppamäki ja
Inka Auhagen
Mitä kuuluu nobelistillemme Bengt Holmströmille?
Maailmankuulu kapellimestari Osmo Vänskä filmitähti Liana
Kaarinan haastateltavana
Freelance-toimittaja Tomi Hinkkanen
Muuttuva ulkosuomalaisuus: Kyselytutkimus maastamuutosta ja
ulkosuomalaisuudesta
Ovi auki suomalaiseen lukioon!
Suomi-koulujen tuki ry sekä Belgian Suomi-koulun Tarinapyrstö-projekti
esittäytyy

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 10. ISTUNTO 11.-12.6.2021:

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen tervehdys
Finlandia, op. 26 – Ulkosuomalaisten suurkuoro
Varapuhemiesten alue-esittelyt
Nuorten Foorumin tervehdys

Suomi-kylän ohjelman tallenteet

 

 

 

Kiitos USP:n istuntoon
osallistuneille!

Ulkosuomalasparlamentti kokoontui
ensimmäistä kertaa virtuaalisesti 11.
- 12.6. ja kokosi yhteen yli 200
osallistujaa ympäri maailman aina
Seattlesta Singaporeen ja Pietarista
Pohjois-Kreikkaan. Istunto käsitteli
ennätysmäärän päätöslauselmia. Suomi-Seuran puheenjohtaja,
ulkosuomalaisparlamentin puhemies Markus Aaltonen välittää onnistuneesta
kokouksesta erityisen kiitoksensa 10. istunnon osanottajille!

 

 
Lähdössä matkalle? Muista

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/7916265-448194-10537878


 

 

 

5M:ää eli 'high five' ennen
matkaa: 

1. M: Matkustustiedotteet.
2. M: Matkustusilmoitus.
3. M: Matkavakuutus.
4. M: Matkustusasiakirjat.
5. M: Maahantulorajoitukset
(koronarokotus/testi- ja
karanteenimääräykset).

Suomen tämänhetkisistä
maahantulorajoituksista voit lukea
tiedotteestamme. Edelleen kannattaa
suosia kotimaanmatkailua, mutta
mikäli lähdet reissuun, toivotamme
sinulle turvallista matkaa!

Lue lisää

 

 

 

Mainos

Eiran aikuislukiossa  teet
opinnot loppuun. 

Opiskele tutkinto tai täydennä
osaamistasi. Tutustu Eiran
aikuislukion tarjontaan ja ilmoittaudu
vaikka heti: lukio, verkko-opiskelu,
LUVA, peruskoulu ja suomen kurssit.
Opinnot alkavat 23.8. Eiran
aikuislukiossa kuka vaan voi
onnistua! Tervetuloa!

 

 
Mainos

Viihtyisät ja tilavat huvilat
Leppävirroilla!

Vietä loma Suomessa omassa
rauhassa luonnon äärellä.

Lähialueella paljon myös eri
aktiviteetteja.

Tutustu ja varaa!
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Hyödynnä jäsenkampanjamme:

Kaksi uutta henkilöjäsentä saavat jäsenyyden yhteishintaan 35 €!
Jäsenyys jatkuu vuonna 2022 normaalilla jäsenhinnalla 35 €/hlö/v. 
Otathan yhteyttä 31.7.2021 mennessä: info@suomi-seura.fi
Jäsensihteeri vastaa viestiisi elokuun alussa palattuaan kesälomalta. 
Uudet jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamme!

Lue jäsenyydestä

 

 

  

 

 
Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa 2021.
Nästa nyhetsbrev publiceras i augusti 2021.
Next newsletter will be published in September, 2021.

 

 
 

 

Suomi-Seura ry on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien
suomalaisten  
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etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.
Mariankatu 8 00170 Helsinki • +358 (0)9 684 1210 • info@suomi-seura.fi
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