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Webinaareja	perintöasioista
kansainvälisissä tilanteissa

Koronapandemia on saanut monet
pohtimaan perintöasioita. Syksyllä
järjestämme aiheesta kaksi
webinaaria:

1. Managing inheritance issues incl.
taxation cross Atlantic (Finland -
USA) yhteistyössä Finlandia
Foundation Nationalin kanssa tiistaina 19.10.2021

2. Perintöoikeus ja perintöverotus Euroopassa keskiviikkona 3.11.2021

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-b02579721798656f13f5b054d5cd0ecb/1000050
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8448543-429204-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8448547-794649-10537878


Laita jo päivämäärät kalenteriisi! Lisätietoja on pian luettavissa Suomi-Seura
ry:n kotisivuilla.

Lue lisää

 

 

Muutoksia konsulipalveluihin

Suomen Haagin suurlähetystössä
aloitetaan konsulipalvelujen
antaminen 1.10.2021, jolloin
edustustossa voi hoitaa muun muassa
passiasiat. Käytännön ohjeistuksesta
ja ajanvarauksesta tiedotetaan
Suomen Haagin suurlähetystön
verkkosivuilla myöhemmin. 

Suomen Yangonin suurlähetystön
konsulipalvelut annetaan jatkossakin
Suomen Bangkokin suurlähetystössä
ja Suomen Washingtonin
suurlähetystön oleskelulupapalvelut
siirretään annettavaksi Suomen New
Yorkin pääkonsulaatissa. 

Ändringar i tillhandahållandet av
konsulära tjänster vid Finlands
ambassader och konsulat

Changes to provision of consular
services at Finnish missions abroad

Lue lisää/Läs mer/Read
more

 

Ruotsin uusi ansiosidonnaisen
eläkkeen lisä maksuun –
Kelan etuudet täytyy
tarkistaa 

Ruotsin eläkevirasto
Pensionsmyndigheten on lähettänyt
elokuussa päätökset niille
eläkkeensaajille, joilla on oikeus
Ruotsin uuteen etuuteen,
ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.
Etuutta aletaan maksaa
eläkkeensaajille syyskuun alusta
alkaen. Eläkkeen nimi on ruotsiksi
inkomstpensionstillägg. Etuutta ei
tarvitse hakea, vaan
Pensionsmyndigheten myöntää sen
automaattisesti.

Ruotsin uusi etuus voi vaiku$aa
joihinkin	Kelan etuuksiin, joten jos
saat Kelan etuuksia, ne täytyy
tarkistaa. Toimita tarkistusta varten
Kelaan tarkistushakemus sekä
todistus Ruotsin uuden etuuden
määrästä 1.9.2021 alkaen.

Sverige börjar betala ut ett nytt
inkomstpensionstillägg – FPA-
förmånerna måste justeras

Lue lisää
 / 

Läs mer
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Uusi jäsenetu

Suomi-Seuran jäsenille Laavu
Koulun lukuvuosimaksuista
-5% lukuvuonna 2021-2022!

Laavu Learning mahdollistaa
laadukkaan oppimisen
paikkariippumattomasti.

Laavu Koulussa tarjotaan opetusta
lähiopetuksen omaisesti, mutta
etänä. 

Laavu Koulu Plus tarjoaa
mahdollisuuden nopeutettuun
koulunkäyntiin, ylöspäin eriyttämistä,
kohdistettua opetusta ja
yksityisopetusta.

Lue lisää

 

Uusi jäsenetu 

Suomi-Seuran jäsenille 10 %
alennusta Etelä-Helsingin
kansalaisopiston syksyllä
alkavista kursseista

Etelä-Helsingin kansalaisopistossa
voit opiskella vaikka et Helsingissä
asuisikaan! Kurssivalikoimasta löytyy
mm. etäjoogaa ja etäkieliä, kuten
suomen kielen kursseja eri tasoisille
oppijoille.

Lue lisää

 

 

 

Tartu syksyn henkilöjäsenkampanjaamme

Liity jo nyt vuoden 2022 jäseneksi! Jäsenyys astuu voimaan heti, kun olet
maksanut jäsenmaksun; olet oikeutettu kaikkiin henkilöjäsenetuihin ja saat
loppuvuoden 2021 jäsenlehdet kaupan päälle.

Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita toimintaamme!

Lue
lisää

 

 

 

Suomi-Seuran palvelut jatkuvat etäyhteyksin

Suomi-Seuran henkilökunta työskentelee voimassa olevien suositusten
mukaisesti kotitoimistoiltaan käsin. Olemme tavoitettavissa aukioloaikojen
puitteissa puhelimitse ja sähköisesti. Palveluaikamme on arkipäivisin klo 9.00–
15.00. Suomi-Seuran neuvontapalvelun puhelinaika: ma-ti klo 10-12 ja ke-to
klo 13-15.

Lue lisää
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Finland-Samfundets personal betjänar på distans Läs mer>

The Finland Society’s is working remotely Read more>
 

 

Tue Suomi-Seura ry:n toimintaa ulkosuomalaisten hyväksi

Voit tehdä lahjoituksen siirtämällä haluamasi summan rahankeräystilillemme
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (Helsingin Seudun Osuuspankki)
maksun viestiksi ”Lahjoitus Suomi-Seura ry:lle”

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/20201/651, 18.05.2021

Lue lisää

 

Stöd Finland-Samfundets verksamhet till förmån för utlandsfinländare
Läs mer>

Support Finland Society’s work for Finns abroad Read more>

 

 

 

Perhe maailmalla: Tapahtumia
syyskuussa 2021

Tiistai 28.9.2021: Lapsiperheen ero
ulkomailla (yhteistyössä Kaapatut
lapset ry). Tilaisuuden kellonaika
tarkentuu pian!

Yhteistyökumppanimme Perhe
maailmalla -projekti järjestää

verkkotilaisuuksia, joiden kohderyhmänä ovat ulkosuomalaiset,
paluumuuttajat ja ulkomaille muuttamassa olevat. Perhe maailmalla -projektin
sivuilla ja somekanavissa julkaistaan tietoa syksyn muista
tapahtumasisällöistä, kun niiden aikataulut varmistuvat lähiaikoina.

Lue lisää

 

 

 

Ulkosuomalaisten lakipalveluita koskeva kysely

PsyJuridica on Helsingissä toimiva laki- ja psykologitoimisto. Ulkosuomalaisten
lakipalveluita koskeva kysely on osa PsyJuridican kehittämishankettaan, jolla
selvitetään, millaisille lakipalveluille ulkosuomalaisilla olisi tarvetta ja millaiset
(etä)toteutustavat koetaan mielekkäiksi. Kyselyn vastaaminen
tapahtuu anonyymisti. Kysely on suunnattu ulkosuomalaisille ja se on
suomeksi. Vastausaikaa on 12.09.2021 saakka. Kyselyn tulokset julkaistaan
PsyJuridican nettisivuilla loppuvuodesta 2021.

PsyJuridican kotisivuille
 
LINKKI KYSELYYN 
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Mainos

SKS – ikivanhaa ja ihan uutta

Pysy ajan tasalla suomalaisesta
kulttuuriperinnöstä: www.finlit.fi
Tutustu verkko-oppimisaineistoihin ja
tietopaketteihin ja tule mukaan
kartuttamaan yhteistä
kulttuuriperintöämme!
 

 

 

 

Mainos

Hertzin Syysale – säästä jopa
10 %

Tarvitsetko vuokra-autoa syksyllä?
Hyödynnä nyt Syysalemme ja säästä
jopa 10 % lyhytaikaisista (1-29 vrk)
autonvuokrauksista. Hertziltä löydät
tarpeisiisi sopivan auton, jolla
matkustat turvallisesti ja oman
aikataulusi mukaan. Muistathan
varata autosi 12.9.2021 mennessä.
Lue lisää ja varaa omasi täältä

 

 

  

Mainos

Tampereella upouusi ratikka
kuljettaa sinut kampukselta
toiselle ja sinulla on
valittavanasi Suomen
monipuolisin
koulutustarjonta! 

Juuri nyt 1. - 15.9. on käynnissä
TAMKin syksyn yhteishaku ja
vuodenvaihteessa on aika hakea
englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. 

Tee #elämäniparasratkaisu ja valitse
Tampereen ammattikorkeakoulu !
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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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