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Vuoden ulkosuomalaisiksi
kaksi kulttuurialan
huippuosaajaa

Suomi-Seura ry on valinnut Vuoden
ulkosuomalaisiksi 2022 kaksi
merkittävää kulttuurialan
ulkosuomalaista: Ruotsin
Nationalmuseumin pääjohtaja
Susanna Petterssonin ja Tukholman
kaupunginteatterin johtaja Maria
Sidin.

Valinnallaan Suomi-Seura haluaa kiinnittää huomiota suomalaisen osaamisen
arvostukseen, vahvaan kulttuuriseen yhteyteen ja arvopohjaan
länsinaapurinsa kanssa.

Lue lisää

 

 
 Ajankohtaista
ulkosuomalaisasiaa
Arkadianmäeltä  25.11. 

Eduskunnan ulkosuomalaisten
ystävyysryhmä järjestää perjantaina

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-8d85f0ee780435d98b4b5fa0734f2497/1365536
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904869-732910-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904851-837331-10537878
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25.11. klo 14 – 15 (Suomen aikaa)
Teams-etätilaisuuden, jossa
ulkosuomalaiset pääsevät kuulemaan
eduskuntaryhmien ajatuksia
ulkosuomalaisuudesta ja
ulkosuomalaisille tärkeistä
kysymyksistä. Tilaisuuden avaa
ulkosuomalaisten ystävyysryhmän
puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.).
Kaikilla eduskuntaryhmillä on
tilaisuudessa puheenvuorot. Suomi-

Seura pitää alustuksen ajankohtaisista ulkosuomalaisaiheista.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua mukaan tästä linkistä viimeistään 23.11. klo
23:59 (Suomen aikaa). 

 

 

 

Vertaisasiantuntijaksi
ulkosuomalaissenioreille –
infoa ja lisää ideointia
14.12.2022

Ensimmäinen etätapaaminen oli
menestys ja nyt on jatkoa luvassa!
Ulkosuomalaisten vapaaehtoisten
toinen etätapaaminen järjestetään
14.12. klo 19.00-20.30 (Suomen
aikaa). Tervetuloa ideoimaan uutta

neuvontakonseptia digitaidottomien ulkosuomalaisten hyväksi!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

 

 

Esittelyssä Suomi-Seuran
hankekoordinaattori
Saana Annala

Suomi-Seuran tiimi vahvistui
lokakuussa hankekoordinaattori
Saana Annalalla. Saana vastaa
Ulkosuomalaisten digitaalinen
osallistumispalvelu -hankeesta.

Lue lisää

 

 
Vaikuttamista, tiedotusta ja
neuvontaa koronapandemian

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904867-144242-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904849-409464-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904853-636527-10537878
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keskellä

Koronapandemia on ollut näkyvässä
roolissa Suomi-Seuran edunvalvonta-
ja neuvontapalvelussa. 

Lue lisää

 

 

 

Työnhaku Suomessa, osa 3:
Hakemus ja avoin hakemus

Työnhakua käsittelevän neliosaisen
artikkelisarjan kolmas osa on
julkaistu. Vaikka työhakemus-vinkit
on sunnattu paluumuuttajia silmällä
pitäen, suuri osa niistä sopii myös
heille, jotka haluavat edistää uraansa
Suomen ulkopuolella.

Vinkit on koonnut yhteistyökumppanimme Fineksin Jaakko Anttila. 

Lue lisää

 

 
DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO TIEDOTTAA: 

Oletko muuttanut? Muista ilmoittaa ulkomailla muuttunut
osoitetietosi Suomeen!

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta Digi- ja väestötietovirastolle!  Osoitteen
ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi vaalien lähestyessä. Digi- ja
väestötietovirasto lähettää sinulle äänioikeudesta kertovan ilmoituskortin
tiedossa olevaan osoitteeseen. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit.

Ilmoita uusi osoitteesi 30.1.2023 mennessä, jotta saat ilmoituskortin oikeaan
osoitteeseen. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä täysi-
ikäiset Suomen kansalaiset. 

Lue lisää ja tee osoitteenmuutos 

Lue lisää miten voit tarkistaa tämän hetkiset tietosi.

Har du flyttat? Meddela i så fall din nya adress utomlands till Finland

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata

Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig
ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om. Följande val

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904850-129430-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904852-1111946-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904868-179051-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904860-752453-10537878
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är riksdagsvalet.

Anmäl din nya adress senast den 30.1.2023, så får du meddelandet om
rösträtt till din rätta adress.  Röstberättigade är senast på valdagen myndiga
finska medborgare.

Läs mera och gör din adressändring 

Granska dina uppgifter

Have you moved? Please, remember to submit your notification of
your new address to Finland 

Always inform us if your address changes to the Digital and Population Data
Services Agency in Finland.

We will soon have an election and that's why it’s important that your address
is correct. A notice of your right to vote will be posted to the address you have
registered.

Parliamentary elections will be the next elections. Submit your new address by
30 Jan, 2023, so that the notice will reach you at your current address. Every
Finnish citizen who has reached eighteen years of age not later than on the
day of the election has the right to vote.

Further information and notification of move 

How to check your personal details registered in the Population Information
System 

 

 

 

Suomi-Seuran jäsenyys
lahjaksi 

Suomi-Seura ry:n jäsenyys on lahja,
joka ilahduttaa ympäri vuoden.
Lähetä sekä lahjansaajan että omat
yhteystietosi sähköpostilla Suomi-
Seuraan: info@suomi-seura.fi

Lähetämme lahjansaajalle jäsenkortin
ja uusimpia Suomen Silta -lehtiä sekä

sinulle laskun lahjajäsenyydestä. 

Lue lisää jäseneduista

 

 
Mainos

Suomalaiset kalenterit
vuodelle 2023

Aikataos Kalenterit / Anno Fennica Oy

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904865-1164921-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904857-722711-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904862-768654-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904858-1222585-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904874-741752-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904863-23435-10537878
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on suomalainen laadukkaita
kalentereita valmistava perheyritys.

Tarjoamme mahdollisuutta tilata
valmistamiamme kalentereita
verkkokaupastamme 

 www.kalenteripuoti.fi myös
ulkomaille toimitettuna.

Valikoimastamme löytyy mm.
laadukkaat seinäkalenterit ja
viikkonäkymällä olevat kirjakalenterit.

Olemme panostaneet laatuun niin materiaaleissa kuin kuvissakin. Suomi-
aiheiset luontokalenterit on kuvitettu tunnettujen luontokuvaajien laatukuvilla,
ja taidekalenterien kuva-aiheet on koottu Ateneumin kokoelmista.

Tilaa sinäkin pala ihaninta Suomea ilahduttamaan vuoden jokaisena päivänä,
itselle tai lahjaksi!

 

 

 

 

Mainos

Neeta Oy julkaisee
originaaleja, jännittäviä
sarjakuvatarinoita nuorille ja
aikuisille e-kirjoina suomeksi
ja englanniksi

Tutustumistarjouksena saat Silver -e-
kirjan 90 %:n alennuksella hintaan 1
€. Tarjous on voimassa vuoden
loppuun saakka!

Tervetuloa sivustollemme:
neetaoy.com

 

 
Mainos

Ekologiset täyden palvelun
muutot Euroopassa

KunnonMuutto on logistiikkayritys,
jonka tärkeimmät arvot ovat
ekologisuus sekä kokonaisvaltainen,
asiakaslähtöinen palvelu.
KunnonMuutto kulkee

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904871-596069-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904877-8801-10537878
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biokaasukäyttöisillä kuorma-autoilla
Euroopan alueella, mutta myös
pienemmät pakettiautot liikkuvat
tarvittaessa - aina muuttosi tarpeiden
mukaan. Meiltä saat täyden palvelun
muuton ja kaiken tarvitsemasi
pakkausta, purkua, muuttohissiä,
varastointia ja tullikäsittelyjä myöten.
KunnonMuutto hoitaa myös
taidekuljetukset sekä täyttää
yritysten kuljetustarpeet
monipuolisesti.

Ota meihin yhteyttä soittamalla
+358400199627 tai sähköpostitse osoitteesta europe@kunnonmuutto.fi. Voit
myös täyttää tarjouspyyntölomakkeen osoitteessa kunnonmuutto.fi

 

 

 

 

Mainos

Kainuun sote – terveyttä ja
hyvinvointia vauvasta vaariin

Vuoden 2023 alusta siirrymme
Kainuun hyvinvointialueelle, mikä
on 4000 kainuulaisen osaajan
työpaikka. Meillä pääset
työskentelemään niin
perusterveydenhuollossa,
erikoissairaanhoidossa kuin
sosiaalipalveluissakin,
moniammatillisissa työyhteisöissä.

Kainuussa arki on vaivatonta,
välimatkat ovat lyhyitä sekä peruspalvelut helposti saavutettavissa. Vapaa-
ajalle löytyy monia harrastusmahdollisuuksia, aina jylhistä vaaramaisemista
kulttuuriin. Lue lisää

 

 

 
Mainos

Tilaa lahjaksi pala Suomea

Yllätä läheisesi suomalaisella suklaalla
tai ruisleivällä ja anna muisto
Suomessa vietetystä 

tel:+358400199627
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904872-1048979-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904876-1215012-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904861-306592-10537878
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ajasta. Suomikauppa.fi on vuonna
2005 perustettu verkkokauppa, jossa
on myynnissä yli 2 000 suomalaisten
rakastamaa tuotetta lakritsista
shampoihin. Toimitukset kotiovellesi
ympäri maailmaa. Lue lisää

 

 

 

Mainos

Haluatko oppia suomea
tehokkaasti?

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää
taas suomen kielen ja kulttuurin talvi-
intensiivikurssin, tällä kertaa
helmikuussa 2023. Kurssille ovat
tervetulleita niin aloittelijat kuin
edistyneemmätkin suomenoppijat.
Yhteensä 40 tehokkaan opetustunnin
lisäksi pääset osallistumaan
suosittuihin vapaa-
ajan aktiviteetteihin: luvassa ainakin

saunomista, avantouintia, talviulkoilua sekä tietenkin suomalaiseen kulttuuriin
syventymistä. Tule mukaan ja koe talven paukkupakkaset kanssamme! Lue
lisää ja ilmoittaudu

 

 
Mainos

Experience the World – Study
International Business

Join a tight-knit community of Finnish
and international students of the
Bachelor’s Program in International
Business at Aalto University Mikkeli
Campus. Get a bachelor’s degree in
one of the leading business schools in
Europe and open up a wide variety of
career opportunities across all

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904875-880733-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904875-880733-10537878
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904854-123009-10537878
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industries and continents.

You will be taught by highly respected
professors from around the world,
and after studies, including a study
abroad semester, you will have an
automatic right to continue
studies for the Master’s degree at the
Aalto Otaniemi Campus.

Application period: 4–18 January
2023

The BScBA Program, Aalto University

 

 

 
 

 

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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