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Globaalia sillanrakennusta

Oma paikallinen yhteisö on tärkeä tukipilari muuttuvassa ja epävarmassa
maailmassa. Tänä päivänä keskusteluyhteys kasvokkain jopa toiselle puolelle
maailmaa on helppoa ja lähes kaikkien ulkosuomalaisten saavutettavissa ja
ajatuksemme yhteisöistä on saanut globaaleja ulottuvuuksia. Suomi-Seura ry
haluaa olla tukemassa ulkosuomalaisyhteisöjen toimintaa ja vahvistamassa
siltoja ihmisten välillä niin paikallisesti kuin globaalistikin.
Ulkosuomalaisyhteisöjen tukeminen on meille kunnia-asia ja siksi olemmekin
vahvasti kehittämässä toimintaamme usealla osa-alueella. Olemme kiitollisia
aktiivisuudestanne ja osallistumisestanne: rakennetaan siltoja yhdessä!

Globalt brobyggande

Din lokala organisation är en viktig pelare i vår föränderliga och osäkra värld.
Idag är det lätt och tillgängligt för nästan alla utlandsfinländare att
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kommunicera globalt ansikte mot ansikte. Vår uppfattning om samhället har
fått en global dimension. Finland-Samfundet vill stödja utlandsfinländarnas
verksamhet och stärka broarna både lokalt och globalt. Att understöda
utlandsfinländska organisationer är viktigt för oss. För tillfället utvecklar vi
aktivt vår verksamhet: tack för att du är med. Låt oss bygga broar
tillsammans!

Building global bridges

Local community is an important pillar in a changing and uncertain world.
Today, face-to-face communication, even halfway around the world, is easy
and accessible to almost all expatriate Finns and our ideas of community has
taken on a global dimension. Finland Society wants to support the activities of
Finnish communities abroad and strengthen bridges between people both
locally and globally. Supporting Finnish communities abroad is a matter of
honour for us and that is why we are strongly developing our activities in
several areas. We are grateful for your activity and participation: let's build
bridges together!

 

 

 

Suomi-Seura on alkuvuoden aikana kartoittanut ulkosuomalaisten kokemuksia
ulkosuomalaisparlamentista yhteisöille lähetetyn kyselyn avulla. Kysely on
avoinna 13.3.2022 saakka. Olemme myös haastatelleet puhemiehistöä
aluetoiminnan osalta. Selvitämme parhaillaan ulkosuomalaisten kuulemiseen
sopivan, kaikille avoimen digitaalisen verkkopalvelun mahdollisuuksia.
Kehitysehdotuksia käsitellään huhtikuussa Suomi-Seuran hallituksen ja
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön yhteiskokouksessa. Kiitämme
lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita sekä koko puhemiehistöä!

I början av året har Finland-Samfundet kartlagt utlandsfinländarnas
erfarenheter av utlandsfinländarparlamentet (UFP) genom en enkät. Enkäten
är öppen till och med den 13.3.2022. Vi har även intervjuat UFP-presidiet
om den regionala verksamheten. För närvarande undersöker vi möjligheter till
en allmänt tillgänglig digital webbtjänst för utlandsfinländare.
Utlandsfinländarparlamentets utvecklingsförslag behandlas på ett gemensamt
möte mellan Finland-Samfundets styrelse och UFP:s presidium i april. Vi tackar
alla som svarade på enkäten och hela presidiet!

During the first part of the year, Finland Society has surveyed expatriate Finns'
experiences of the Finnish Expatriate Parliament through a questionnaire sent
to communities. The questionnaire is open until 13.3.2022.We have also
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interviewed the Speakers’ Council about regional activities. We are currently
exploring the possibilities of a digital online service open to all for consultation
with expatriate Finns. The development proposals will be discussed in April at
a joint meeting of the Finland Society's Board and the Finnish Expatriate
Parliament's Speakers’ Council. We would like to thank all those who
responded to the questionnaire and the entire Speakers’Council!

 

 

 
Tervetuloa Suomi-Seura ry:n vuosikokoukseen

Aika: keskiviikko 27.4.2022 klo 17
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n kokoustila,
Hallituskatu 1, Kruununhaka, Helsinki
(rakennustyön johdosta kulku ainoastaan Mariankadun suunnasta)
Kokouskieli on suomi.

Välkommen till Finland-Samfundets årsmöte

Tid: onsdag 27.4.2022 kl. 17:00
Plats: Finska Litteratursällskapet, konferensrum
Regeringsgatan 1, Kronohagen, Helsingfors
(på grund av byggnadsarbeten, tillträde endast från Mariegatan)
Mötesspråket är finska.

Welcome to the annual meeting of Finland Society

Time: Wednesday, April 27,2022 at 5 pm
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Place: The Finnish Literature Society, meeting room
Hallituskatu 1, Kruununhaka, Helsinki
(due to construction work, access only from Mariankatu)
The language of the meeting is Finnish.
 

Lue lisää

 

 

Tule mukaan tekemään opasta
ulkosuomalaisyhteisöille

Suomi-Seura ry laatii
ulkosuomalaisyhteisöille suunnattua
opasta, jonka tavoitteena on tarjota
työkaluja ulkosuomalaisyhteisön
toimintaan ja toimia innovaation
lähteenä yhteisön kehittämiselle.
Oppaasta voi olla hyötyä myös uutta
yhteisöä perustettaessa. Vastaa
kyselyymme huhtikuun loppuun mennessä ja tule mukaan tekemään opasta!

Bidra till en handbok för utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet tar fram en handbok för utlandsfinländska organisationer.
Tanken med handboken är att erbjuda redskap för verksamheten vid
organisationerna och vara en innovationskälla för att utveckla dem.
Handboken kan också vara nyttig då en ny organisation grundas. Besvara vår
enkät senast i slutet av april och medverka till handboken!

Join Us in Preparing a Guide for Finnish  Communities Abroad

Finland Society is developing a guide for Finnish communities worldwide, which
aims at providing tools for communities activities and acting as a source of
innovation for the communities development. It can also be useful when
founding a new community or organization. Answer our survey by the end of
April and give you contribution to the common good!

Lue lisää/Läs mer/Read
more
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Suomi-koulujen opettajien
koulutuspäivät ja
hallintopäivä

Suomi-koulujen opettajien
koulutuspäivät järjestetään
Helsingissä 4.-5.8.2022 ja
hallintopäivä 3.8.2022.

Koulutuspäivät järjestää
yhteistyössä Suomi-koulujen tuki ry,
Suomi-Seura ry ja Opetushallitus.
Olemme ilolla järjestämässä
koulutusta "lähiopetuksena" ja
toivomme tapaavamme monia
Suomi-koulujen opettajia
ja hallinnosta vastavia elokuussaa
Helsingissä!

Ohjelmatiedot ja
ilmoittautumislinkit julkaistaan
Suomi-Seuran kotisivuilla kevään
aikana.

 
Suomi-koulujen hallinnon
webinaari 5.4.2022

Keväällä on aika suunnitella tulevaa
syksyä ja Suomi-koulun lukuvuotta
2022-23! Tule keskustelemaan
kanssamme Suomi-koulun
lukuvuoden rytmittämisestä ja siitä,
miten suunnitella budjetti huomioiden
ydintoiminnan ympärille muita
tapahtumia. Keskustelua
johdattelevat puheenjohtaja Inka
Kuusela Frankfurtin Suomi-koulusta
ja koulusihteeri Jessica Korpisalo
Suomi-koulu DC:sta.

Webinaari järjestetään 5.4.2022 klo
19-20.30 Suomen aikaa. Tervetuloa!

ILMOITTAUDU MUKAAN

 

 
Suomi-Seura ja Bilingual
Potential yhteistyö 2022:
Suomea punnitsemassa -
kurssi Suomi-koulujen
opettajille ja hallinnolle

Kuinka luoda toimivia opetusryhmiä,
kun Suomi-koulun lapsilla on aivan
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erilaisia kielitaidon tasoja, eikä
taitojen taso korreloi lasten iän
kanssa? Miten arvioida kielitaitoa
nopeasti ja käytännöllisesti? Mitä ja
miten erilaisten oppilaiden kanssa
kannattaisi tehdä luokassa, että
oppiminen tehostuisi? Kuinka luoda
koko koululle yhteisiä tavoitteita ja
toimintatapoja?

Suomea punnitsemassa on koulutus,
jossa käsitellään kaksikielisen lapsen heikomman kielen arviointia,
oppimistarpeiden havaitsemista, toimivan ryhmäjaon luomista ja tehokaita
opetusmenetelmiä Suomi-koulussa.

Lue lisää

 

 

 

Kirjalahjoitukset 2022

Suomi-Seura ry avustaa ulkomailla olevia jäsenyhteisöjään jakamalla heille
suomalaista kirjallisuutta. Seuraavan kerran postitamme kirjoja kesäkuussa
2022. Voit valita ja tilata kirjat sähköisellä lomakkeellamme.

HUOM! Mikäli haluat noutaa kirjoja toimistoltamme, sovithan noudon ajasta
etukäteen. 

Böcker åt utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet stöderr sina medlemskommuner utomlands genom att
distribuera finsk litteratur till dem. Du kan välja och beställa böckerna med
hjälp av vårt beställningsformulär online.

OBS! Om du vill hämta böckerna på vårt kontor, vänligen avtala om en tid för
hämtning i förväg. 

Book donations to expatriate communities

Finland Society supports its overseas member communities by donating them
Finnish literature. You can select and order the books using our online order
form.

NOTE! If you want to pick up the books from our office, please arrange a pick-
up time in advance. 

 

Lue lisää/Läs
mer/Read more  

 

 
Ulkosuomalaisradioiden
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Facebook-ryhmä

Ulkosuomalaisradioille on perustettu
oma Facebook-ryhmä. Myös muut
ulkosuomalaismediat ja toimittajat
ovat lämpimästi tervetulleita
keskustelemaan
ulkosuomalaismediaan liittyvistä

asioista: (20+) Ulkosuomalaisten Radioiden Verkosto | Facebook

Facebookgrupp för utlandsfinländsk radio 

Utlandsfinländsk radio har nu en egen Facebookgrupp. Också andra
utlandsfinländska medier och journalister är varmt välkomna för att diskutera
frågor rörande utlandsfinländska medier: (20+) Ulkosuomalaisten Radioiden
Verkosto | Facebook

Facebook Group for Finnish Expatriate Radio Stations

A separate Facebook group has been set up for Finnish radio stations abroad.
It is open to people working in other types of media and journalism as well, so
join here to discuss matters related to Finnish media abroad:(20+)
Ulkosuomalaisten Radioiden Verkosto | Facebook

 

 

 

Onnittelemme!

Zürichin Suomi-koulu on 40-vuotias!
Lukuvuoden alussa lanseeratut
Lempisanatuotteet tuovat suomen
kieltä esiin kasseissa ja paidoissa.
Juhlavuosi huipentuu kesäkuussa
mm. lastenteatterinäytökseen. Lue
lisää Zürichin Suomi-koulusta ja
juhlavuoden tapahtumista.

Vi gratulerar!

Finlandsskolan i Zürich fyller 40 år!
De produkter med älsklingsord som
lanserade i början av läsåret
synliggör finska språket på kassar
och tröjor. Jubileumsåret kulminerar i
bland annat en
barnteaterföreställning i juni. Läs
mer om Finlandsskolan i Zürich och evenemangen under jubileumsåret. 

Congratulations!

The Finnish Language School in Zürich is 40 years old! Their Lempisana
products, launched at the beginning of the year, make Finnish language visible
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on bags and shirts. The year of the anniversary will culminate in June, with
festivities including a children's theater show. Read more about The Finnish
LAnguage School in Zürich and its events for this special year.

 

 

Muutto Suomeen –
(paluu)muuttajan infotilaisuus
15.3.2022

Infotilaisuuden järjestää Suomi-Seura
ry yhteistyössä Digi- ja
väestötietoviraston (DVV),
Eläketurvakeskuksen (ETK), Kelan,
Verohallinnon, Belgian Suomi-Klubin
ja AIACE-Finlandin kanssa.

Webinaari on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne
julkaistaan myöhemmin Suomi-Seuran YouTube-kanavalla.

Tiistaina 15.3. klo 17 Suomen aikaa, kesto 2h.

Lue lisää

 

 

 

Vertaisasiantuntijaksi ulkosuomalaissenioreille

Haemme ulkosuomalaisyhteisöistä vapaaehtoisia
mukaan ulkosuomalaisseniorien vertaisasiantuntijoiksi. Haluaisitko auttaa
ikääntyviä yhteisösi jäseniä suunnittelemaan asumista, aktiviteetteja ja
mahdollista hoitoa? Pohditko kenties myös sitä, miten itse haluat ikääntyä ja
viettää eläkepäiviäsi? Tule mukaan oppimaan ja jakamaan kokemaasi, saat
samalla vertaistukea!
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Jos haluat olla mukana kehittämässä uuden vapaaehtoisverkostomme
toimintaa, ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi tai kysyä lisää, ota rohkeasti
yhteyttä: jenny.orphanou@suomi-seura.fi

Nätverk av frivilliga stöder utlandsfinländska seniorer

Hos utlandsfinländska organisationer söker vi frivilliga som vill bli experter på
kamratstöd till utlandsfinländska seniorer. Vill du hjälpa äldre i ditt
lokalsamhälle att planera sitt boende, sina aktiviteter och sin eventuella vård?
Funderar du kanske också på hur du själv vill bli äldre och tillbringa dina
pensionsdagar? Kom med för att lära dig och dela på dina erfarenheter –
samtidigt får du kamratstöd! 

Anmäl dig som frivillig eller be om mer information om du vill vara med om att
utveckla vårt nya frivillignätverk. Kontakta oss modigt på
jenny.orphanou@suomi-seura.fi.

Volunteer network to support expatriate seniors

We are looking for volunteers from Finnish expatriate communities to act as
volunteer advisors to seniors. Would you like to help your ageing community
members plan their living, activities, and possible care? Or are you thinking
about how you want to spend your retirement days yourself? Join us to learn
and share your experience, and you'll get peer support at the same time!

If you want to get involved in developing our new volunteer network, sign up
as a volunteer or ask for more information, please reach out to us:
jenny.orphanou@suomi-seura.fi

Lue lisää/Läs mer/Read more
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Jo yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan sotaa Ukrainan rajojen
ulkopuolelle. Suomi-Seura on mukana tukemassa Ukrainan lapsia ja perheitä
krisiin keskellä. Lahjoitamme 1 euron jokaista Suomi-Seuran jäsentä
kohden Unicefille. Ukrainaa voi auttaa monella tavalla. Valitse sinulle sopivin ja
anna tukesi. 

Drygt två miljoner människor har tvingats fly kriget och lämnat Ukraina.
Finland-Samfundet stöder ukrainska barn och familjer mitt i krisen. Vi donerar
en euro per medlem till Unicef. Det finns många sätt att hjälpa Ukraina. Välj
det som passar dig bäst och ge ditt stöd.

More than two million people have already been forced to flee the war outside
Ukraine's borders. Finland Society is supporting Ukrainian children and families
in the midst of the crisis by donating en euro per member to UNICEF. There
are many ways to help Ukraine. Choose the one that suits you best and give
your support.

 
 

 

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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