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Onko muutto Suomeen
edessä? Tervetuloa
(paluu)muuttajan
infotilaisuuteen 15.3.2022!

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan
Suomi-Seuran järjestämään
paluumuuttajan infotilaisuuteen! 

Webinaari järjestetään yhteis-
työssä Kelan, ETK:n, DVV:n,
Verohallinnon ja AIACE:n kanssa.

Kiitos ennakkokysymyksistä, olemme
huomioineet ne soveltuvin osin
ohjelmaa laatiessamme. 

Tilaisuus toteutetaan Zoom-
alustalla, se on kaikille avoin ja
maksuton.

Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lue lisää

 

 
Tervetuloa Suomi-Seura ry:n vuosikokoukseen

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-086ef442e091f583817ac89062668acd/1165867
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628137-1150573-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628121-871265-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628125-605651-10537878
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Aika: 27.4.2022 klo 17.00
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n kokoustila, 
Hallituskatu 1, Kruununhaka, Helsinki
(Rakennustyön johdosta kulku ainoastaan Mariankadun suunnasta)

Ennakkoilmoittautuminen 13.4.2022 mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Lue lisää

 

 

  

Vielä ehdit vastata
paluumuuttoa koskeviin
kyselyihin!

Kansainvälisten osaajien Suomi -
hanke kaipaa apua ulkosuomalaisilta
ja paluumuuttajilta. Vastaa kyselyihin
viimeistään 8.3.

Kysely ulkosuomalaisille 

Kysely paluumuuttajille 

 

 

 

Enkäter till utlandsfinländare
och återflyttare!

Projektet International Talent
Finland behöver nu hjälp av
utlandsfinländare och återflyttare.
Svara på enkäter senast den 8.3. 

Enkäten för finländare utomlands 

Enkäten för återflyttare 

 

 

 
Uusi jäsenetu

Zildren Oy tarjoaa etäyhteydellä
laadukkaita terapia- ja tukipalveluita
perheiden arjen tueksi asuinpaikasta
riippumatta.

Lue lisää

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628126-316219-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628136-209004-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628117-707400-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628118-851503-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628136-209004-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628119-797337-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628120-978398-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628123-674146-10537878
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Tutustu SKS:n avoimiin
julkaisuihin verkossa

Vuodesta 1831 toiminut
yhteistyökumppanimme Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura (SKS) on vanhin
edelleen toimiva kustantaja
Suomessa. Nykyisin SKS on Suomen
suurin humanistinen tieteellinen
kustantaja ja julkaisee kaikki kustantamansa suomen- ja englanninkieliset
tiedekirjat avoimesti verkossa. Tuoreita tutkimuksia ovat esimerkiksi Aappo
Kähösen Suomi Moskovasta nähtynä, Maria Lähteenmäen toimittama Laatokka
ja Rea Peltolan, Anni Jääskeläisen ja Katariina Harjunpään toimittama Kieli ja
eläin.

Tutustu SKS:n tiedekirjoihin 

 

 

 

Mietityttääkö Suomen
verotus? Vero2022 16.3.

Askarruttaako verotus?
Veronmaksajain Keskusliitto järjestää
Vero2022-tapahtuman 16.3. klo 9-
16:15 Suomen aikaa. Tapahtuman
aikana johtavat verojuristit vastaavat
etukäteen lähetettyihin, verotusta
koskeviin kysymyksiin.

Vero2022 ohjelma

Lähetä oma kysymyksesi 6.3. mennessä. 

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkkotapahtumaan 14.3. mennessä.

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628141-648549-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628122-471339-10537878
https://www.veronmaksajat.fi/ajankohtaista/Ajankohtaista/verotapahtuma/verojuristi-vastaa-2021/?utm_source=Veroviikko&utm_medium=email&utm_campaign=Veroviikko#e47626c1
https://ssl.eventilla.com/event/00gDg?_ga=2.27565883.627722964.1644817170-535463843.1464599390&utm_source=Veroviikko&utm_medium=email&utm_campaign=Veroviikko
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628124-1039403-10537878
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Lue lisää tulevista infotilaisuuksista

 

 

Mainos

Victor Ek Muutot tukee

Ukrainan humanitäärinen kriisi
koskettaa meitä kaikkia. Siviiliväestö,
varsinkin naiset ja lapset, kärsivät jo
nyt peruselintarvikkeiden ja
lääkkeiden puutteesta. Eurooppa on
yhtenä rintamana noussut tukemaan
Ukrainaa. Me Victor Ek’illä päätimme
kantaa kortemme kekoon, ja teimme
lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:n
Ukrainan kriisityölle. Lisätietoja
sivustolta: www.pelastakaalapset.fi

 

 

 

Mainos

Hertz MiniLeasing kotimaan
kesälomalle - joustava
autoratkaisu

Hertz MiniLeasing on vaivaton ja
nopea tapa hankkia auto Suomessa
tilapäiseen autotarpeeseen. Auton
voit vuokrata kuukaudeksi tai vaikka
koko kesäksi. MiniLeasing-
vuokrauksessa ei ole pitkäaikaista
sitoutumista minimivuokra-ajan
ollessa vain 30 vuorokautta.
Käytössäsi on laaja autokalustomme

mukaan lukien  sähköautot. Hinta sisältää mm. kattavan kilometripaketin,
24/7-tiepalvelun sekä vakuutukset. Noutoajankohtaa voit muokata, eikä
varauksessa ole tarpeen vaatiessa peruutusehtoja ja myös muutokset ovat
mahdollisia.

Lue lisää ja varaa omasi täältä
 

 

 
Mainos

HYVÄ
ELÄMÄ

Hyvä elämä vaatii välillä

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628124-1039403-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628135-331722-10537878
https://www.hertz.fi/p/minileasing/yksityiskayttoon?utm_source=suomiseura&utm_medium=email&utm_campaign=minileasing_yksityiskayttoon_2_2022
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erikoisosaamista ja 
huipputason hoitoa. HUSissa hyvä
hoito syntyy monien eri alojen
ammattilaisten yhteistyöstä sekä
lääketieteellisestä tutkimuksesta.
Hyvä työelämä tarjoaa tilaa
ammatilliselle
kasvulle. Yliopistosairaalassa

tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti uusia hoitomenetelmiä ja toimintatapoja.Työ
HUSissa joustaa, kun elämä sitä vaatii.
 
Tule hyvän työn tekijäksi 
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
www.hus.fi/hyvatyo
 

 

 

 

Mainos

Väliaikainen koti Suomesta?

Comodo asunnoissa asut kuin
kotonasi aina viikosta kuukausiin. Voit
kutsua kylään ystäviä, rentoutua,
laittaa ruokaa, pestä pyykkiä –
kodinomaisesti. Siistit, viihtyisät ja
erikokoiset kalustetut asunnot
odottavat sinua pääkaupunkiseudulla,
Tampereella tai Turussa.

Ole yhteydessä ennen Suomeen
tuloasi ja varataan sinulle väliaikainen
koti niin pitkäksi aikaa, kun on tarve! 

 

 

 
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

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628130-883523-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628143-866882-10537878
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verkossa. 

 

Seuraavat hakuajat
tutkintokoulutuksiin:
•    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

Study Science in Helsinki at a
globally top 1% university 

Do you want complete a degree in
English in Finland? Can’t you decide if
you want to study chemistry,
computer or data science,
mathematics or physics? Will you
complete your IB or EB diploma by 31
Aug? 
If yes, apply on 16–30 March 2022 to
the 3-year Bachelor’s Programme in
Science at the University of Helsinki.

You get an overview of all these disciplines and eligibility to continue with a
Master’s degree. 

Find out more and how to apply.
 

 

 
 

 

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

 

 

  

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628142-334333-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628131-603340-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628116-499414-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628139-1122328-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628127-612714-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628129-541023-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628134-517945-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628133-196303-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10628128-90959-10537878
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 Liity jäseneksi  

 
 

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai muokata tietojasi, klikkaa tästä 
Tietosuojaseloste
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