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Suomi-Seuran uusi
interaktiivinen esite on
julkaistu!

Olemme	laa'neet	en'stä
informa'ivisemman	ja	'iviin	kuvauksen
palveluistamme	sähköiseen
esi7eeseemme.	Tutustu	siis
toimintaamme	uuden	interak'ivisen
Suomalaiset	maailmalla	-esi7een	kau7a.
Esite7ä	saa	vapaas'	jakaa!

Tutustu esitteeseemme / Läs vår
broschyr /Read our brochure 

 

 

 

Ulkosuomalaisten
pankkipalvelut Suomessa

Useat ulkosuomalaiset ovat viime
aikoina kohdanneet ongelmia pankki-
asioidensa hoitamisessa. Suomi-
Seura ry:n asiantuntija- ja neuvonta-
palvelu selvitti neljän eri pankin
tarjoamia palveluja ulkosuomalaisille.
Kysymykset laadittiin ulkosuomalais-
ten ongelmatilanteiden pohjalta. Selvitys on julkaistu kotisivuillamme.

Lue lisää

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-37e509e3c570afc8f19d042829393788/1056439
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071354-62778-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071346-142215-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071346-142215-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071342-1007130-10537878


 

 

 

Aluevaalit 2022: tilapäisesti
ulkomailla oleskelevat
äänioikeutetut voivat
äänestää kirjeitse

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina
23.1.2022. Ennakkoäänestys
järjestetään Suomessa 12.–18.1.2022
ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy
vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Jos olet äänioikeutettu ja oleskelet
tilapäisesti ulkomailla koko ennakkoäänestysajan ja vaalipäivän, voit äänestää
kirjeitse ulkomailta.

SOTE-UUDISTUKSEN myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja
niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden
aluevaltuustot. Koska Helsinki vastaa jatkossakin sote-asioiden
ja pelastustoimen järjestämisestä alueellaan, siellä ei toimiteta aluevaaleja.

Kirjeäänestysmateriaalit kannattaa tilata viipymättä ulkomaan osoitteeseen
oikeusministeriön tilauspalvelusta. Voit äänestää ja postittaa äänesi ulkomailta
Suomeen 23.12.2021 alkaen, eli heti kun ehdokasnumerot on julkaistu.

Tietoa vaaleista ja tarkemmat ohjeet kirjeäänestykseen: vaalit.fi

 

 

  

Liity jo nyt vuoden 2022
jäseneksemme!

Tervetuloa jäseneksi
maailmanlaajuiseen
ulkosuomalaisverkostoomme!
Liittymällä jäseneksi nyt saat
loppuvuoden kaksi jäsenlehteämme
kaupan päälle.

Lue lisää

 

 
Mainos

Oulu kutsuu osaajia

Yritysvierailuja. Matchmaking-
tapahtumia. Uraneuvontaa. Oulu
Talent Hubin (OTH) tavoitteena on
edistää osaajien työllistymistä Oulun
seudun yrityksiin. OTH tarjoaa tukea
ja toimintoja myös yrityksille, jotka
haluavat kansainvälistyä. Tutustu ja

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071357-344182-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071348-253853-10537878


 

 

 

lue lisää. 

 

 

 

Mainos

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Päijät-Sote eli Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä työllistää yli 6 500
sote-alan ammattilaista. Meillä on
monipuolisia ura- ja
etenemismahdollisuuksia. Haluamme
edistää työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamista. Jos etsit
työpaikkaa, jossa voit tehdä
monipuolisen, itsesi näköisen ja
kiinnostavan uran, olemme vastaus
tähän kysymykseen! Lue lisää.

 

 

  

Mainos

Yllätä läheisesi tai rakkaasi
tilaamalla kukkalähetys
hänen kotiovelleen! 

Kukkien kanssa on mahdollista tilata
myös suussa sulavaa suklaata,
suloinen nallekarhu tai kukille sopiva
maljakko. Tilauksen hintaan sisältyy
aina myös kortti, johon kirjoitetaan
haluamasi tervehdys. interflora.fi

 

 
Mainos

Karoliina Suoniemen
Ameriikan lapset

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071358-818252-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071352-214067-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071353-235203-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071353-235203-10537878


 

  

tarjoushintaan 20 euroa 
Avaimen verkkokaupasta 
koodilla SUOMENSILTA.
Tarjous voimassa
31.12. saakka.
 

 

 

  

Mainos

Opi suomea tehokkaasti
intensiivikurssilla Jyväskylän
kesäyliopistossa

Talvikurssi (45 ot) tammikuussa.
Opetuksen lisäksi tarjolla on
monipuolinen vapaa-ajanohjelma,
jossa tutustutaan Jyväskylään,
Suomeen ja suomalaisuuteen.
Ilmoittaudu 14.11. mennessä ja
varmista edullisempi early bird -hinta
375 €.
Muista myös kesäkurssi (80 ot)
heinäkuussa 2022.

 

 

 

 

Mainos

Xamk – tunne huominen 

Hanki AMK- tai YAMK-tutkinto
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulusta, Xamkista!
Jos et halua opiskella koko tutkintoa,
tutustu mitä Xamk Pulse avoin AMK
sinulle tarjoaa. 

Opiskele suomeksi tai englanniksi –
osa koulutuksista on kokonaan
verkossa.  

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071360-52171-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071360-52171-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071341-445206-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071341-445206-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071340-203304-10537878


 

 

Seuraavat hakuajat tutkintokoulutuksiin:
•    5.-19.1.2022 (englanninkielinen tutkintokoulutus)
•    16.-30.3.2022 (suomenkielinen tutkintokoulutus)
•    31.8.-14.9.2022 (suomenkielinen tutkintokoulutus)

Avoimen AMK:n opintoihin voi ilmoittautua ympäri vuoden. 

Lue lisää 

xamk.fi
xamk.fi/avoinamk
 

 

 

Mainos

Experience the World
- Choose BScBA!

Join a tight-knit community of Finnish
and international students of the
Bachelor’s Program in International
Business at Aalto University Mikkeli
Campus. Get a bachelor’s degree in
one of the leading business schools in
Europe and open up a wide variety of
career opportunities across all
industries and continents.

You will be taught by highly respected
professors from around the world, and after studies, including a study abroad
semester, you will have an automatic right to continue studies
for the Master’s degree at the Aalto Otaniemi Campus.

Application period: 5–19 January 2022

www.aalto.fi/studies/mikkeli
 

 

 

 

Mainos

Study Science in Helsinki at a
globally top 1% university 

Do you want to study in English and
can’t decide if you want to go for
chemistry, computer or data science,
mathematics or physics? 
In the 3-year Bachelor’s Programme
in Science at the University of
Helsinki, you get an overview of all
these disciplines. Afterwards, you are
eligible to continue with a Master’s
degree at the Faculty of Science. 

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071359-179906-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/9071347-831071-10537878
https://www.aalto.fi/en/study-options/bachelors-programme-in-international-business-mikkeli-campus?utm_source=suomi-seura&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2021-2022


 

Apply on 1 Dec 2021 – 5 Jan 2022 OR 16–30 March 2022 (depending on your
previous education). 

Find out more and how to apply.
 

 

Henkilökuntamme 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!

Lue lisää

 

 
 

 

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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