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Valtiopäiväneuvos Markus
Aaltonen jatkaa Suomi-
Seuran puheenjohtajana

Suomi-Seura ry:n vuosikokouksessa
30.9. valittiin myös uusia jäseniä
hallitukseen.

Vuosikokouksessa oli edustettuina
jäseniämme 11 maasta. Suomi-
Seuralla on jäseniä lähes 60 maassa. 

Lue lisää

 

 
Suomen Silta 3/2021

Uusi Suomen Silta on täynnä asiaa
ulkosuomalaisuudesta ja
ulkosuomalaisista! Lue Vuoden
ulkosuomalaiseksi valitun Joy
Wolframin ajatuksia
suomalaisuudesta ja siitä, mistä hän
on ammentanut innostuksensa
uralleen.

Voit lukea lehden verkossa: Lukusali

Den nyaste Finlandsbron på svenska:

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-82719cc4e0ff2647668b2177f85cc138/1025105
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715426-81242-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715427-507320-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715406-428340-10537878
https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=753ec756-1abc-11ec-a168-00155d64030a


 

 

  

Lukusali

The latest issue of the Finland Bridge
magazine is out in English: Lukusali

Löydät aiemmin ilmestyneet Suomen
Sillat arkistosta.

 

 

 

 

Sisäministeri Maria Ohisalo
vastaanotti Suomi-Seuran
ulkosuomalaisparlamentin
päätöslauselmat

Suomi-Seuran puheenjohtaja,
ulkosuomalaisparlamentin puhemies
Markus Aaltonen luovutti 15.9.
ulkosuomalaisparlamentin 10.
istunnon päätöslauselmat
sisäministeri Maria Ohisalolle. Tilaisuuteen osallistui myös
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön jäseniä eri puolilta maailmaa.
Päätöslauselmat heijastavat ulkosuomalaisten käytännön tarpeita ja toiveita ja
ne huomioidaan Suomen uuden ulkosuomalaisstrategian laadinnassa.

Lue lisää

 

 

 

Testamentti kansainvälisissä
tilanteissa

Koronapandemia on saanut monet
harkitsemaan testamenttinsa tekoa.
On tärkeä huomata, että eri maiden
perintöasioita ja testamenttia
koskevat lait eroavat toisistaan, eikä
yhdessä maassa tehtyä testamenttia
välttämättä hyväksytä toisessa
maassa – ainakaan kaikin osin. Perinnönjaossa ei aina sovelleta sen maan
lakia, jonka kansalainen perinnönjättäjä on, vaan pysyvän asuinpaikan maan

 

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=97af1480-1ac6-11ec-8a0b-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=53e6e22a-1ac4-11ec-b44c-00155d64030a
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715416-445440-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715405-473164-10537878


lakia. Mikäli omistat omaisuutta ulkomailla tai asut vakituisesti ulkomailla,
kannattaa perehtyä paikallisiin lakeihin ja verotukseen, neuvoo Suomi-Seura
ry:n yhteistyöjuristi, varatuomari Anne Nikula Perhe maailmalla -blogissa.

Lue lisää

 

  

Tartu syksyn
jäsenkampanjaamme

Liity jo nyt vuoden 2022 jäseneksi!
Jäsenyys astuu voimaan heti, kun
olet maksanut jäsenmaksun; olet
oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin ja
saat loppuvuoden 2021 kaksi
jäsenlehteä kaupan päälle. Tervetuloa
uudet ja nykyiset jäsenemme
maksamaan Suomi-Seura ry:n
jäsenmaksu verkkokauppamme
kautta! 

Lue lisää

 

 

 

Suomi-Seura ry:n henkilöjäsenenä saat monia rahanarvoisia
etuja

Suomi-Seuran jäsenenä saat Etelä-Helsingin kansalaisopiston kursseista 10 %
alennuksen. Voit opiskella suomea vieraana kielenä tai herätellä oman
äidinkielen kirjoitustaitojasi. Tutustu kurssivalikoimaan ETKO:n kotisivuilla ja
ilmoittaudu mukaan! Saadaksesi alennuksen laita ilmoittautumisen jälkeen
viestiä Suomi-Seuran jäsenyydestäsi kansalaisopiston toimistoon
(toimisto@etko.fi) ja saat sähköpostiisi alennetun laskun.

Tutustu monipuolisiin jäsenetuihimme Suomi-Seuran kotisivuilla. 

 

 

 

Henkilökuntamme työskentelee pääosin etätöissä

Saat meihin yhteyden sähköpostitse tai soittamalla. Otathan suoraan yhteyttä
tavoittelemaasi henkilöön. Sovi tapaamisista etukäteen.  Palveluaikamme on
arkipäivisin klo 9.00–15.00. Suomi-Seuran neuvontapalvelun puhelinaika: ma-
ti klo 10-12 ja ke-to klo 13-15. Pidetään yhteyttä!

Yhteystiedot

 

 
Mainos

Hiisi Homesin syysale - säästä

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715415-300841-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715410-896471-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715412-527783-10537878
mailto:toimisto@etko.fi
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715419-919426-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/8715422-253543-10537878


 

 

vähintään -5 %

Tarvitsetko tilapäiskotia syksyllä
viikoksi tai kuukaudeksi? Hiisi
Homesin tilapäiskodit eivät vedä
vertoja omalle kodillesi, mutta eivät
ne paljon huonompia ole. Hiisi Homes
ja Hiiden heimo uskovat, että heidän
tilapäiskotinsa ovat kodin jälkeen se
toiseksi paras ratkaisu asumiseen ja

majoittumiseen. Lue lisää ja varaa oma tilapäiskotisi täältä.
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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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