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Suomi-Seuran uutiskirje
yhteisöille
Syksy 2022

Hybridielämää
Kuluneena kesänä moni ulkosuomalainen on pitkästä aikaa päässyt
nauttimaan Suomen kesästä paikan päällä. Myös me Suomi-Seurassa olemme
saaneet ilahduttavan paljon kesävieraita toimistolle. Ensimmäistä kertaa meillä
oli myös etäosallistujia seuraamassa Suomi-koulujen opettajakoulutusta
striimin välityksellä. On ollut ilo tavata kasvokkain ja samalla huomata, että
verkostot ja yhteydet ovat entisestään lujittuneet etäyhteyksien ansiosta.
Suomi-Seuralla on maailmanlaajuisen ulkosuomalaisverkoston lisäksi useita
yhteistyökumppaneita sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa haluamme luoda ulkosuomalaisille entistä
saavutettavampia palveluita. Etäyhteydet ovat avanneet tähän monia uusia
mahdollisuuksia. Tässä uutiskirjeessä esittelemme kahden
yrityskumppanimme tarjoamia mainioita etäpalveluita.

Hybridliv
Den gångna sommaren har många utlandsfinländare kunnat njuta av
finländska sommaren på ort och ställe för första gången på länge. Vi på
Finland-Samfundet har haft glädjande många sommargäster på kontoret. För
första gången hade vi också personer som deltog i lärarutbildningen på
distans. Det har varit roligt att träffas öga mot öga och samtidigt lägga märke
till att nätverken och kontakterna blivit ännu starkare tack vare
fjärrkontakterna.
I tillägg till ett globalt utlandsfinländarnätverk har Finland-Samfundet otaliga
samarbetspartners både hemma och utomlands. I samarbete med flera
aktörer vill vi skapa allt tillgängligare tjänster för utlandsfinländare.
Fjärrkontakter har gett oss många nya möjligheter till detta. I detta
nyhetsbrev presenterar vi förträffliga distanstjänster hos två av våra
samarbetspartners.

Life in Hybrid Mode
After a long wait, many expatriate Finns had the chance to enjoy the summer
in Finland again this year. And we at Finland Society were delighted to receive
so many summer visitors at our office. For the first time, we also had
participants following the teacher training remotely via online stream. It has
been a pleasure to meet face-to-face, and at the same time to see that the
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networks and connections have become even stronger thanks to remote
cooperation.
In addition to the global network among expatriate Finns, Finland Society has
several partners both in Finland and abroad. Through the cooperation with
various actors, we want to create services that are ever more accessible for
Finns abroad, for which remote connections have opened up many new
opportunities. In this newsletter, we present to you great remote services
offered by two of our business partners.

Vertaisasiantuntijaksi
ulkosuomalaissenioreille infoa ja ideointia 4.10.2022
Tule mukaan vapaaehtoiseksi
vertaisasiantuntijaksi ja ideoimaan
uutta neuvontakonseptia
digitaidottomille
ulkosuomalaissenioireille.
Etätapaaminen järjestetään Zoomin välityksellä 4.10. klo 17–18.30 (Suomen
aikaa). Tilaisuus on suomeksi.

Kamratstöd till utlandsfinländska seniorer - info och idéer 4 oktober 2022
Kom med som frivillig kamratstödsexpert för att kläcka idéer till ett nytt
rådgivningskoncept för utlandsfinländska seniorer utan digitala färdigheter. Vi
håller ett distansmöte i Zoom den 4 oktober klockan 17–18.30 finsk tid. Mötet
är på finska.

Peer Counselling for Expatriate Seniors - Info and Ideas 4 October 2022
Become a voluntary peer advisor and join us in developing ideas for a new
counseling model for expatriate seniors lacking digital skills. On October 4th, a
remote meeting will be held via Zoom from 5 to 6 pm (Finnish time). The
event is in Finnish.
Lue lisää

Suomi-koulujen avustushaku
lukuvuodelle 2022-23
Suomi-koulujen toiminta-avustushaku
lukuvuodelle 2022-23 on avattu
kotisivuillamme. Sieltä löytyvät
sekä uudet hakulomakkeet että
tiliselvityslomake lukuvuodelle 2021https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-732e90035aff8f54d9efd14958cdb7b4/1316183
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22. HUOM! Tiliselvitys 2021-22
tule jättää 30.9.2022 mennessä.
Mietityttääkö
jokin avustushakemuksen tai
tiliselvityksen teossa? Tule
Avustusklinikalle kuulemaan, mitä
uutta on tiedossa Suomi-koulujen
toiminta-avustuksen hakuun,
käyttöön ja tiliselvityksen
jättämiseen. Käymme läpi
tärkeimmät asiat lukuvuoden 202223 avustushaussa. Aikaa kysymyksille
on reilusti! Alustajana Suomi-Seura
ry:n yhteisöpäällikkö Maarit
Hyvärinen.
Teemme tilaisuudesta myös tallenteen, jonka voit tilata
ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittaudu mukaan ja/tai tilaa tallenne tästä.
Lue lisää

Ovatko yhteystietonne ajantasalla?
Muistattehan ilmoittaa meille, kun yhteisönne yhteyshenkilö tai muut
yhteystiedot vaihtuvat! Uudet tiedot voi päivittää meille sähköpostitse
osoitteeseen info@suomi-seura.fi ja USP-yhteyshenkilön osalta osoitteeseen
info@usp.fi. Pysytään yhteydessä!

Är era kontaktuppgifter korrekta?
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-732e90035aff8f54d9efd14958cdb7b4/1316183
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Kom ihåg att meddela oss om er kontaktperson byts ut eller era
kontaktuppgifter ändras! Sänd oss era nya uppgifter per e-post till
info@suomi-seura.fi och uppgifter om UFP-kontaktpersonen till info@usp.fi.
Kontakta oss när som helst!

Are your contact details up to date?
Remember to let us know when your organization’s contact person or other
contact details change! Please provide the new data by e-mail at
info@suomi-seura.fi and to the FEP contact at info@usp.fi. Let’s stay in
touch!

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).

Ideat kiertoon!
Vuosien varrella Suomi-Seura on
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saanut olla mukana tukemassa monia
hienoja ideoita ja hankkeita, joita
ulkosuomalaisyhteisöt ovat
toteuttaneet eri puolilla maailmaa.
Haluamme laittaa ideat jakoon ja
samalla esitellä
ulkosuomalaisyhteisöjen monipuolista
toimintaa. Tällä kertaa esittelyssä on
Torshällan suomalaisen seuran
järjestämä lasten ja nuorten kielileiri,
jonka tarkoituksena on luoda
positiivinen kokemus suomen kielestä
sekä mahdollistaa suomen kielen
käyttö mukavien aktiviteettien
parissa. Lue lisää kielileiristä
kotisivuiltamme!

Sprid idéer!

Let’s share ideas!

Under årens lopp har FinlandSamfundet kunnat stöda många fina
idéer och projekt som
utlandsfinländska organisationer
genomfört runtom i världen. Vi vill
sprida dessa idéer och samtidigt
presentera mångsidiga verksamheten
hos utlandsfinländska organisationer.

Over the years, Finland Society has
had the joy of supporting many
brilliant ideas and great projects
realized by Finnish communities all
over the world. We would like to
share these ideas with you and
present the diverse activities of
Finnish communities worldwide.

Den här gången presenterar vi ett
språkläger för barn och unga som
ordnas av Torshälla Finska
Förening och som syftar till att skapa
en positiv upplevelse av det finska
språket och göra det möjligt att
använda finska i roliga aktiviteter.
Läs mer om språklägret på vår
webbplats!

This time, we present a language
camp for children and young people
organised by the Finnish Society of
Torshälla, which aims to create a
positive experience of the Finnish
language and enable the use of
Finnish in fun activities. Read more
about the language camp on our
website!
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SUOMI-SEURAN YRITYSKUMPPANI

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 tiedät 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
viimeistään liittyä Suomi-Seuran yhteisöjäseneksi. Lisätietoja saat SuomiSeuran jäsensihteeriltä: Päivi Kukkakorpi, info@suomi-seura.fi
Lue lisää
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SUOMI-SEURAN YRITYSKUMPPANI

Vielä ehdit mukaan:
Näytetunteja Suomi-kouluille
ja ulkosuomalaisille
lapsiperheille
Suomi-Seuran yrityskumppani Funky
Monkey Club tarjoaa ilmaisen
etämuskarin näytetunnin Zoomissa
Suomi-kouluille ja kaikille
kiinnostuneille lapsiperheille eri
puolilla maailmaa, aikavyöhykkeet
huomioiden. Mukaan ovat
tervetulleita Suomi-koulujen oppilaat
vanhempineen, opettajat, toimihenkilöt ja kaikki ulkosuomalaiset lapsiperheet.
Näytetunnit pidetään su 11.9.2022 klo 18-19 Suomen aikaa ja ti 13.9.2022 klo
12-13 Suomen aikaa. Voit ilmoittaa koko perheen mukaan yhdellä kerralla.
Osallistuminen ei edellytä Suomi-Seuran jäsenyyttä. Ilmoittaudu mukaan
tästä!
Kysy myös räätälöidyistä etämuskaripaketeista lapsille ja
musiikkivalmennuksista Suomi-koulun opettajille. Tutustu Funky Monkey
Clubiin:
funkymonkeyclub.com ja store.funkymonkeyclub.com/store
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Onnittelemme!
Aurinkorannikon sydänyhdistys täyttää 15 vuotta.
Finnish Social Club ja Toronton Suomalainen Teatteri täyttävät
molemmat 90 vuotta. Lue lisää juhlan kunniaksi laaditusta historiikista
kotisivuiltamme.
Eskilstunan Suomi-Seuran Tango-team viettää 30-vuotisjuhlaansa
marraskuussa
Portlandin Suomi-koulu juhlii syksyllä 40-vuotispäiväänsä

Gratulerar!
Solkustens hjärtförening fyller 15 år.
Både Finnish Social Club och Finska Teatern i Toronto fyller 90 år. Läs
mer om den historik som tagits fram för jubileet på våra webbsidor.
Tangoteamet på Eskilstuna Finska Förening firar sitt 30-årsjubileum i
november.
Finlandsskolan i Portland firar sitt 40-årsjubileum i höst.

Congratulations!
Aurinkorannikon sydänyhdistys, the heart association in the Costa del Sol
region, turns 15.
Both The Finnish Social Club Toronto and Toronto Finnish
Theatre Co. are 90 years old. Read more about the history created for the
celebration on our website.
The Tango team of Eskilstuna's Suomi-Seura celebrates its 30th
anniversary in November.
Portland Finnish School celebrates its 40th birthday in autumn.

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

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

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-732e90035aff8f54d9efd14958cdb7b4/1316183

Seite 9 von 9

