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 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
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 Finland-Samfundets nyhetsbrev / Finland Society’s newsletter 4/2022  

 

 

  

Suomen Silta 1/2022

Vuoden ensimmäinen Suomen Silta
on täynnä asiaa 
ulkosuomalaisuudesta ja
ulkosuomalaisista! 

Voit lukea lehden verkossa: Lukusali

Den nyaste Finlandsbron på svenska:
Lukusali

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

Löydät aiemmin ilmestyneet Suomen
Sillat arkistosta.

Suomen Silta on Suomi-Seura ry:n
jäsenlehti. Seuran jäsenenä saat
painetun lehden kotiosoitteeseesi
ilman ylimääräisiä postituskuluja.  

 

 
Suomi-koulujen hallinnon
webinaari 5.4.2022 

On aika suunnitella tulevaa syksyä ja

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-cfd99de3be03dd72f546e93c326dc8c2/1194407
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944417-639853-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944417-639853-10537878
https://www.lukusali.fi/?p=Suomen%20Silta&i=d4ca1ba8-9bb8-11ec-bb9a-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=358fe222-a061-11ec-a58b-00155d64030a
https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20Silta&i=30386c60-a05f-11ec-9c68-00155d64030a
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944408-1042726-10537878
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Suomi-koulun lukuvuotta 2022-
23. Tule keskustelemaan kanssamme
Suomi-koulun lukuvuoden
rytmittämisestä ja budjetin
laatimisesta 5.4. klo 19-20.30
Suomen aikaa (UTC+2). Keskustelua
johdattelevat puheenjohtaja Inka
Kuusela Frankfurtin Suomi-koulusta
ja koulusihteeri Jessica Korpisalo
Suomi-koulu DC:sta.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

 

 

Jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Suomi-Seura ry:n
vuosikokoukseen!

Aika: 27.4.2022 klo 17.00
Paikka: Suomalaisuuden Kirjallisuuden Seura ry:n kokoustila
Hallituskatu 1, Kruununhaka, 00170 Helsinki

Ennakkoilmoittautumiset 13.4.2022 mennessä: info@suomi-seura.fi

Tervetuloa!

Suomi-Seura ry:n hallitus

Lue lisää

 

 

  

Ulkosuomalaisista ja
paluumuuttajista ratkaisu
osaajapulaan?
Julkistustilaisuus 21.4.2022

Millaisena ulkosuomalaiset ja
paluumuuttajat näkevät Suomen?
Miten Suomi voisi houkutella lisää
paluumuuttajia? Suomi-Seura on
mukana Kansainvälisten osaajien
Suomi-hankkeen järjestämässä
julkistustilaisuudessa 21.4.2022 klo
10-11.30 Suomen aikaa
(UTC+2). Tule paikalle Musiikkitaloon
tai seuraa tilaisuutta striimin
välityksellä. 

Lue lisää

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944395-323546-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944420-189721-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944397-452031-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944387-114592-10537878
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Ajankohtaista: vuoden 2021
veroilmoitus Suomeen

Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa
veroilmoitus Suomeen, jos hän saa
Suomesta muita kuin
lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia
tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot
Suomessa olevan kiinteistön
myynnistä sekä vuokratulot.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos
haluat korjata ilmoitusta, huomioi esitäytettyyn veroilmoitukseen merkitty
määräpäivä. Määräpäivä on yleensä toukokuussa. HUOM! Jos olet esimerkiksi
paluumuuttaja ja toimit Suomessa toiminimellä, määräpäiväsi voi olla ja
1.4.2022.

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää
esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin
säilyttää omassa arkistossa vähintään kolme vuotta. Koska luovutusvoitto on
lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin
rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden
avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton
laskemisessa.

Lue lisää

 

 

 

Blogi: Paluumuuttajana
Prisma-arjen ja vierauden
tunteiden ristiaallokossa

"Paluumuuttajat jäävät usein yksin
haasteineen. Verkostojen puute voi
haitata myös työnhakua. Haasteet
ovat yllättävän samanlaisia kuin
muillakin kansainvälisillä osaajilla",
kirjoittaa E2 Tutkimuksessa asiantuntijana työskentelevä Roosa Veijola
blogissaan. Tarjotaan tukea, tehdään Suomesta kutsuva!

Lue blogi

 

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944391-1097831-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944390-1148196-10537878
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 Blogi: Lapsi uutistulvassa 

"Tänä päivänä pientenkin lasten voi
olla vaikea välttyä meitä ympäröivältä
uutistulvalta. Kaikkia lapsia on hyvä
suojella sellaisilta uutistapahtumilta,
jotka voivat järkyttää heitä. Uutisissa
esitetyt tapahtumat voivat
hämmentää tai pelottaa lasta. – –
Aikuistakin voi mietityttää, miten
puhua lapselle sodasta." 

Lue Mannerheimin lastensuojeluliiton
blogikirjoitus aiheesta. 

Lue blogi

 

Blogi: Miten tuen lastani
käyttämään suomen kieltä?

Lue puheterapeutti Salla Hellstenin
(Zildren Oy) blogikirjoitus aiheesta. 

Lue blogi

 

 

 

Ulkosuomalaiset mediassa

Kokoamme Suomi-Seuran kotisivuille juttuarkistoa ulkosuomalaisista ja
paluumuuttajista. Arkistoon kerätään artikkeleita, jotka on
julkaistu suomalaisissa sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja/tai verkossa.
Kannattaa tutustua!

Lue lisää

 

 

Tiesitkö tämän sähköisistä Onko EU-terveydenhoito.fi -

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944405-914106-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944389-183198-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944406-235861-10537878
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 resepteistä?

Suomen sähköisellä reseptillä voi
ostaa lääkkeitä Kroatiassa, Virossa
sekä Portugalissa, ja oikeus toimii
myös toiseen suuntaan. Kroatiassa
sähköisellä reseptillä voi ostaa
lääkkeitä kaikista apteekeista, Virossa
valtaosasta ja Portugalista toistaiseksi
vasta yhdestä apteekista.

Lue lisää

 verkkopalvelu jo tuttu?

Käväise EU-terveydenhoito.fi-sivuilla,
kun tarvitset luotettavaa tietoa
terveyspalvelujen käyttämisestä
ulkomailla ja Suomessa. Rajat
ylittävän terveydenhuollon
yhteyspisteen kanssa sivuja
ylläpitävät Kela, THL ja STM.

Lue lisää

 

 

 

 

EU-hälsovård.fi - Information
om hälso- och
sjukvårdstjänsterna i Finland
och utomlands

Läs mera

 

 

EU-healthcare.fi - Information
about using health services in
Finland and abroad

Read more

 

 

 

Haluatko ylläpitää suomen
kieltä lukemalla selkeää
tekstiä?

Tiesitkö, että Suomessa julkaistaan
selkokielellä esimerkiksi verkkosivuja,
esitteitä, lehtiä ja kirjoja?

Selkojulkaisuilla on selkotunnus,
jossa on S-kirjaimen muotoinen nuoli.
Osa selkojulkaisuista on luettavissa
ilmaiseksi verkossa.

Selkokeskus on koonnut listan
selkokielisistä julkaisuista.

 

Lättspråkliga medier

Visste du att Selkokeskus betjänar
alla som är intresserade av
lättläst? Selkokeskus ger mångsidig
utbildning i lättläst samt vägledning
och rådgivning i olika frågor.
Organisationen erbjuder olika slags
texttjänster för dem som skriver,
illustrerar, ombryter och publicerar
lättläst på finska och svenska.

Läs mera om lättspråkiga medier. 

L

 

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944384-336019-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944388-576962-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944413-340586-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944411-204628-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944409-969156-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944412-1185745-10537878
http://
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Lue lisää äs mera

 

 

Mainos

Loruloikkaa vihreissä
sukkahousuissa! 

”Green Tights – Vihreät sukkahousut”
on leikillinen loru- ja
sanavoimistelukirja pienille ja isoille
koululaisille sekä englannin
harrastajille. Värikäs kuvitus ja
englanninkieliset lorut innostavat
sanaleikkeihin vaikkapa kahdella
kielellä: kuvissa on mukana suomi-
englanti sanastoa, jonka avulla voit
kannustaa nuorta lukijaa sanapolulla. 

Klikkaa lisätietoja
Tilaa kirja Suomi-Seuran omasta verkkokaupasta 
 

 

 

 

 

Mainos

Eirassa opiskelet joustavasti
verkossa – myös kesällä

Eiran aikuislukiossa opiskelet
verkossa lukion kurssit ja
opintojaksot. Edistä opintoja myös
kesän verkko-opetuksessa.
Kysyttävää? Osallistu
kesäopetusinfoon 17.5. klo 16
osoitteessa eira.fi/aineopiskeluinfo. 

 

 

 
Mainos

Ole osa ratkaisua! 

Lapin AMKissa opiskelu on
käytännönläheistä ja yhteisöllistä.
Voit opiskella englanniksi insinööri
(AMK), restonomi (AMK),

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944412-1185745-10537878
http://
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944403-838523-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944407-616569-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944402-270433-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944396-891070-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944386-1177114-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944401-524590-10537878
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MDU2YTIwNzMtMjRkNy00YmQ4LTg0YmEtMjJiYWRjZjBlMDcz%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25223980256e-fef5-421d-8403-f5d428863fdd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252270f694b2-31c0-4e8a-8035-3073627c3e71%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7fcbc6a8-d8c5-41d9-980e-825e8ddc1379&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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 sairaanhoitaja (AMK) tai tradenomi
(AMK) -tutkinnon tai liiketalouden
ylemmän AMK-tutkinnon. Tule
Lappiin! Lue lisää koulutuksistamme

 

 

 

 

Mainos

Hertz MiniLeasing-auto
kotimaan kesälomalle 

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
 

 

 
 

 

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/10944415-1112838-10537878
https://www.hertz.fi/p/minileasing/yksityiskayttoon?utm_source=suomiseura&utm_medium=email&utm_campaign=minileasing_yksityiskayttoon_4_2022
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944419-992116-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944398-384319-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944404-1102927-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944416-1005285-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944414-434617-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/10944399-48131-10537878
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 Liity jäseneksi  

 
 

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