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Vertaisasiantuntijaksi
ulkosuomalaissenioreille – infoa
ja ideointia 4.10.2022
Ulkosuomalaisten vapaaehtoisten
etätapaaminen 4.10. klo 17-18:30
(Suomen aikaa). Tervetuloa ideoimaan
uutta neuvontakonseptia digitaidottomien
ulkosuomalaisten hyväksi!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Ajankohtaista eläkeasioissa
Kansaneläkeindeksiin sidottuja

Eläkkeelle siirrytään yhä
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etuuksia korotettiin 1.8.2022 alkaen.
Ruotsi jatkaa takuueläkkeen
maksamista Suomeen 2022 loppuun.
Yli 75000 henkilöä sai eläkettä
ulkomailta Suomeen ja yli 53000
henkilöä Suomesta ulkomaille v.2021.

myöhemmin
Työelämässä jatketaan aikaisempaa
pidempään. Kolmasosa Suomen 63–
80-vuotiaista eläkeläisistä
työskentelee tai on kiinnostunut
työskentelemään eläkkeellä.

Lue lisää

Lue lisää

Työnhaku Suomessa, osa 2:
CV
Laajasti toivotun työhakua
käsittelevän artikkelisarjan toinen osa
on luettavissa. Vaikka CV-vinkit on
sunnattu paluumuuttajia silmällä
pitäen, suuri osa niistä sopii myös
heille, jotka haluavat edistää uraansa
Suomen ulkopuolella. Lue
yhteistyökumppanimme Fineksin
Jaakko Anttilan vinkit CV:n
kirjoittamiseen.
Lue blogi

Perhe maailmalla -blogi
Perhe maailmalla -blogissa pääset tutustumaan
yhteistyökumppanimme, kaksikielisyysasiantuntija
Soile Pietikäisen toteuttamaan Suomen kieltä
aktivoimassa -artikkelisarjaan. Käy lukemassa!
Lue lisää

Uusi Suomen kansainvälinen
hätänumero
Hätäkeskuslaitoksen kansainväliseen
numeroon +358 9 2297 0908 voi
soittaa tilanteissa, jolloin ilmoituksen
tekijä on ulkomailla, mutta
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hätätilanne on Suomessa.
Lue lisää

Webinar: How will NATO membership affect Finland's work
for peace?
Wednesday, September 14, 12:00 p.m.-1:30 p.m. (EDT)
(Time in Finland 19:00 - 20:30)
Free webinar program will look at Finland's future as a member of NATO and how
that will relate to the country's efforts in peacemaking. The live event will feature
CMI CEO Dr. Janne Taalas and Antti Ämmälä, head of CMI communications.
Webinar will include audience Q&A. Capacity is limited and advance registration is
required. To register, please click the link below.
How will NATO membership affect Finland's work for peace? Tickets, Wed, Sep 14,
2022 at 12:00 PM | Eventbrite
In cooperation with CMI - Ahtisaari Foundation, Finlandia Foundation National and
Suomi-Seura ry (Finland Society).
Mainos
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Suomi-Seura ry:n yhteistyökumppani Bilingual Potential tarjoaa:

Kaksikielisen puheen aktivointi avaa ovensa suomeksi
22.9.2022
Kaksikielinen vanhemmuus on usein vaikeaa, mutta sen ei tarvitse olla.
Puheen aktivointi opettaa täsmälleen, miten ohjata lapsi askel askeleelta
sujuvaan suomen kielen puheeseen, vaikka hän osaisi vain muutaman sanan
suomea.
”Kuusi viikkoa sitten minulla ei ollut toivoakaan, että lapsi vastaisi suomeksi.
Nyt hän puhuu minulle koko ajan suomea.”
Puheen aktivoinnin jäseneksi pääsee kerran vuodessa ilmoittautumalla
avajaisten tapahtumiin. Ilmoittautumalla liityt sähköpostilistalle ja saat
syyskuussa tietoa puheen aktivoinnista ja linkkejä ilmaisiin
tapahtumiin. Kannattaa toimia heti, jotta ehdit mukaan ensimmäiseen
ilmaiseen webinaariin la 3.9.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Bilingual Potential.

UUSI SUOMI-SEURA RY:N JÄSENETU SUOMI-KOULUILLE

Suomea punnitsemassa minikurssi 17.9.2022
Tämä ilmainen kurssi on kaikille ihanille opettajille ja johtokuntalaisille Suomikouluissa ympäri maailmaa ja sen tarjoaa on Suomi-Seura ry:n
yhteistyökumppani Bilingual Potential.
Suomi-koulujen vastuunkantajat haluavat auttaa lapsia oppimaan suomea.
Mutta olisiko mahdollista tehostaa lasten oppimista tietämällä mistä narusta
vetää, että oppimisen lukot aukeavat? Tälle kurssille osallistuttuasi, näet
suomikoululaiset uusin silmin ja teidät mitä tehdä.
Mukaan on jo ilmoittautunut 14 koulua kolmelta mantereelta. Ilmoita koulusi
tai itsesi lähettämällä sähköpostia Soilelle soile@bilingualpotential.org
kiireellisesti.
Sama koulutus toteutetaan verkossa 17.9. kahdesti: 10:00-12:00 ja 18:0020:00 Britannian aikaa.
HUOM: Koulutus on vain Suomi-Seura ry:n jäsenille, joten nyt
kannattaa viimeistän liittyä Suomi-Seuran yhteisöjäseneksi. Lisätietoja saat
Suomi-Seuran jäsensihteeriltä: Päivi Kukkakorpi, info@suomi-seura.fi

Hyvä jäsen
Muistathan ilmoittaa meille sähköposti- ja postiosoitteesi muutokset.
Otathan yhteyttä mikäli et ole saanut laskua vuoden 2022 jäsenmaksusta.
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Suomi-Seura ry:n jäsenyys vuodeksi tai useammaksi on myös arvokas lahja,
samalla tuet ulkosuomalaistyötä. Kiitos jäsenyydestäsi!
Ota yhteyttä jäsensihteeriin:info@suomi-seura.fi

Bästa medlem
Vänligen meddela oss om eventuella förändringar i dina kontaktuppgifter.
Kontakta även om du har frågor kring medlemsförmåner och -avgifter.
E-post: info@suomi-seura.fi
Mainos

Kokeile kulttuurin ja tieteen
hakupalvelua
Finna.fi -hakupalvelusta löydät
suomalaisten museoiden, arkistojen
ja kirjastojen digitoidut aarteet.
Lisäksi voit syventyä tutkimustietoon
ja oppimateriaaleihin. Palvelu on
ilmainen ja kaikille avoin.
Tervetuloa löytöretkelle!
www.finna.fi

Mainos

InfoFinland.fi – sinun oppaasi
Suomessa
Kun olet muuttamassa Suomeen,
InfoFinland.fi auttaa! Sivuilta löydät
kaiken tarpeellisen tiedon
työpaikoista, opiskelusta,
oleskeluluvista, asumisesta ja
jokapäiväisestä elämästä Suomessa
12 kielellä.
Finnishcourses.fi-palvelusta voit etsiä
suomen ja ruotsin kielen kursseja
suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.
Sivustolla on tietoa myös verkkokursseista.

Mainos

Etsitkö kalustettua asuntoa
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remontin ajaksi,
väistöasunnoksi tai
työmatkojesi ajaksi?
Kotimaailma tarjoaa yritys-, ja
julkiselle puolelle sekä vakuutusyhtiöja yksityisasiakkaille kalustettuja
asuntoja ympäri Suomen. Vuonna
2007 toimintansa aloittanut yritys
toimii tänä päivänä valtakunnallisena
ketjuna ympäri Suomea.
Kotimaailman kodit ovat laadukkaasti
kalustettuja ja sisältävät kattavan
varustelun.
Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää majoituksesta ja siihen
sisältyvistä palveluista. Kotimaailman kalustetut asunnot ovat mitä parhain
ratkaisu aina muutaman vuorokauden mittaisista tarpeista useampien
kuukausien asunnon tarpeeseen.
Varaa kohteet: www.kotimaailma.com

Mainos

Etsitkö kotia, mutta et tiedä
milloin elämä vie taas
eteenpäin?
Noli Studios tarjoaa joustavasti
varattavia studioita hotellitason
palveluilla ja kaikilla kodin
mukavuuksilla.
Tule hetkeksi tai jää pidempään! Lue
lisää

Mainos

Opiskele Master-tutkinto
missä päin maailmaa tahansa!
Opiskele Master-tutkinto missä päin
maailmaa tahansa!
Turun AMK:n Master Schoolista löydät
useita kokonaan verkossa toteutuvia
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-20faa7293d922b09439d2ad472239984/1312148

Seite 6 von 8

Suomi-Seura ry:n uutiskirje 9/2022

19.09.22, 11(55

koulutuksia, joissa voit opiskella
ylemmän korkeakoulututkinnon missä
päin maailmaan tahansa. Tutustu
tarjontaamme ja hae syksyn
yhteishaussa 31.8. – 14.9.2022.
www.turkuamk.fi/MasterSchool

Mainos

Ole osa ratkaisua!
Haku englanninkielisiin AMKtutkintoihin 4. – 18.1.2023.
Yhteishaussa mukana ovat:
• Insinööri (AMK)
• Restonomi (AMK)
• Tradenomi (AMK)
sekä erillishaussa samaan aikaan
myös englanninkielinen:
• Sairaanhoitaja (AMK).
Haku koulutuksiin tapahtuu
Opintopolussa. Lue lisää
Tule opiskelijaksi Lappiin!

Suomi-Seuran palvelee arkisin klo 9–15.
Sovithan kaikki tapaamiset toimistolla etukäteen joko sähköpostitse tai
puhelimitse. Yhteystiedot>
Finland-Samfundet betjänar vardagar klockan 9–15.
Vänligen boka alla möten på kontoret i förväg via e-post elle
telefon Kontaktuppgifter>
Finland Society serves from Monday to Friday, 9 am—3 pm.
Please always arrange a meeting at the offce in advance by email or
phone Contact information>
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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

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