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Hyvää itsenäisyyspäivää! Trevlig självständighetsdag! Happy
Independence Day!

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän tervehdys ulkosuomalaisille on
vuoden odotetuin tervehdys. Lämmin kiitos presidentti Sauli Niinistölle ja
tasavallan presidentin kanslialle! Suomi-Seuran henkilökunta toivottaa hyvää
itsenäisyyspäivää!

Videotervehdyksen latauslinkki sekä kirjallinen tervehdys suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi on Suomi-Seuran kotisivulla>

Republikens presidents självständighetsdagshälsning till utlandsfinländare är
årets mest förväntade hälsning. Ett varmt tack till president Sauli Niinistö och
republikens presidents kansli! Finland-Samfundets personal önskar en god
självständighetsdag!

En länk till videohälsningen och en textversion på finska, svenska och engelska
av hälsningen finns på Finland-Samfundets webbplats> 

The President of the Republic of Finland's Independence Day greeting to
expatriate Finns is the most anticipated greeting of the year. A warm thank
you to President Sauli Niinistö and the Office of the President of the Republic!
The Finland Society's staff wishes a happy Independence Day!

You will find a link to download the video greeting and a written greeting in
Finnish, Swedish and English on the Finland Society website>
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Suomen Silta 4/2022

Uusin Suomen Silta luettavissa nyt
verkossa suomeksi>

Den nyaste Finlandsbron på svenska>

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

Löydät aiemmin ilmestyneet Suomen
Sillat Lukusalin arkistosta>

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

 

 
Vertaisasiantuntijaksi
ulkosuomalaissenioreille –
infoa ja ideointia 14.12.

Ensimmäinen ulkosuomalaisten
vapaaehtoisten tapaaminen oli
menestys ja nyt on jatkoa
tiedossa.Tapaaminen järjestetään
Zoomin välityksellä keskiviikkona
14.12. klo 19-20:30 (Suomen

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/a/s/10537878-6fe6f35b83b3e55f54f971052dc47e73/1389830?video=true#6388abd718460
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 aikaa). 

Tilaisuuden tarkoitus on ideoida Suomi-Seuran neuvonnan ulottamista
digitaidottomien ulkosuomalaisten luo. Oleellisessa roolissa tulevat olemaan
ulkosuomalaiset, jotka ovat yhteydessä muihin paikallisiin ulkosuomalaisiin.
Osallistumalla info/keskustelutilaisuuteen pääset vaikuttamaan uuden
neuvontakonseptin kehittämiseen, mutta et sitoudu vielä mihinkään. 

Tervetuloa mukaan tekemään merkittävää vapaaehtoistyötä ulkosuomalaisten
hyväksi! Ilmoittaudu mukaan 9.12. mennessä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

 

 

SAVE THE DATE: Virta-
infot tammikuussa 2023

Suomi-Seura avaa keväällä 2023
ulkosuomalaisten oman digitaalisen
osallistumispalvelun, joka on
nimeltään Virta. Virran käyttöön
opastetaan avoimissa, etäyhteydellä
järjestettävissä infotilaisuuksissa
maanantaina 30.1. klo 11 sekä

tiistaina 31.1. klo 20 (molemmat kellonajat Suomen aikaa). Tilaisuudet ovat
suomeksi, mutta vastaamme kysymyksiin myös ruotsiksi ja englanniksi.
Merkitse siis päivämäärät jo nyt kalenteriisi ja tule kuulemaan, mistä Virta-
alustassa oikein on kyse! Lisätietoa infotilaisuuksista tulossa ensi vuoden
puolella.

SAVE THE DATE: Information om Virta i januari 2023

Våren 2023 öppnar Finland-Samfundet en digital tjänst, Virta, där
utlandsfinländare kan delta. Vi presenterar användningen av Virta på distans
på öppna informationsträffar måndagen den 30 januari klockan 11 och
tisdagen den 31 januari klockan 20 (bägge två finsk tid). Träffarna är på finska
men vi besvarar frågor också på svenska och engelska. Anteckna därmed
genast datumen i din kalender och kom för att höra vad Virta riktigt handlar
om. Mer information om informationsträffarna publiceras efter årsskiftet.

SAVE THE DATE: Info sessions on Virta in January 2023

In spring 2023, Finland Society will launch its own digital participation
platform, called Virta. We offer information sessions open to everyone to get to
know Virta and learn how to use it. Two remote events are scheduled for
Monday, January 30 at 11 a.m. and Tuesday, January 31 at 8 p.m. (both
Finnish time). The events are in Finnish, but we will answer questions also in
Swedish and English. Save the date already now and come to see what Virta is
all about! More information on the information sessions will be available in
January.
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Sisäministeriö järjestää ulkosuomalaisstrategian
seurantaseminaarin 9.2.2023

Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026 valmistui vuoden 2021
loppupuolella ja  toimeenpano on nyt aloitettu.

Tervetuloa sisäministeriön järjestämään strategian toimeenpanon
seurantaseminaariin torstaina 9.2.2023 klo 9-12. Tilaisuuteen voi
osallistua verkossa.

Seminaarin ohjelmasta sekä tilaisuuteen ilmoittautumisesta
informoidaan Suomi-Seuran kotisivuilla myöhemmin lisää. Tässä vaiheessa
kannattaa merkita päivämäärä ylös.

 

 

 

UUSI JÄSENETU

GreenStar Hotelleissa Suomi-Seura ry:n jäsenille
edullista majoitusta

Hotellit tarjoavat laadukasta, ympäristöystävällistä majoitusta 1–3 henkilön
huoneissa Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Vaasassa ja Oulussa.

Lue lisää

 

 

 

JÄSENETU: 

Helppy keventää
ulkosuomalaisen huolta
Suomessa asuvan läheisen
ikääntyessä, lunasta
veloitukseton kokeilu

Helppy on hoivapalvelu, joka antaa mielenrauhaa kaukana asuvan läheisen
ikääntyessä. Helppyltä perhe saa oman luottohenkilön, eli helpperin, joka
vierailee ikääntyneen läheisen luona säännöllisesti ja huolehtii, että arki sujuu.
Kaukana asuva omainen saa läheisensä kuulumiset käynniltä suoraan
puhelimeensa jokaisen käynnin jälkeen. Tiedät siis aina, mitä käynneillä on
tehty ja kuinka läheinen voi.

Saksassa asuvalle Pialle Helppy on tuonut mielenrauhaa arkeen ikääntyvän
äidin asuessa yksin Suomessa. Lue Pian tarina Perhe maailmalla -blogista.

Suomi-Seuran jäsenet saavat jäsenetuna kaksi veloituksetonta
helpperikäyntiä. Hyödynnä etu 31.12.2022 mennessä. Avun tilaaminen on
helppoa ja nopeaa: lue lisää helppy.fi tai soita +358 (0)10 299 8 299.

 

 
Anna lahjaksi Suomi-Seuran

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/13208446-766017-10537878
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jäsenyys

Suomi-Seura ry:n jäsenyys on lahja,
joka ilahduttaa ympäri vuoden. 
Jäsenmaksu on 35 €/vuosi 2023.

Lähetä sekä lahjansaajan että omat
yhteystietosi meille sähköpostilla
osoitteeseen: info@suomi-seura.fi

Lähetämme lahjansaajalle jäsenkortin
ja sinulle laskun lahjajäsenyydestä. Lue lisää jäseneduista>

 

 

 

Eduskuntavaalit 2023 - Muista äänestää!

Jos olet äänioikeutettu, voi äänestää eduskuntavaaleissa yhdellä seuraavista
tavoista:

kirjeitse ulkomailta, jos asut tai oleskelet koko vaalien ajan ulkomailla.
missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa 22. –
28.3.2023 tai ulkomailla 22. – 25.3.2023.
vaalipäivänä 2.4.2023 Suomessa siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin ja sinulle lähetettyyn äänioikeusilmoitukseen.
Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Lue lisää

 

Riksdagsvalet 2023 – Kom ihåg att rösta!

Är du röstberättigad kan du rösta i riksdagsvalet på något av de följande
sätten:

per brev från utlandet om du bor eller vistas utomlands under hela valet,
på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland den 22–28
mars 2023 eller utomlands den 22–25 mars 2023 eller
på valdagen i Finland den 2 april 2023 i den vallokal som antecknats för dig
i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.
Vallokalerna är öppna klockan 9–20. Läs mera>

Finnish parliamentary elections 2023 – Remember to vote!

If you are entitled to vote in the parliamentary elections, you can choose from
three voting options:

voting by post from abroad, if you live or are staying abroad throughout the
parliamentary election period.
at any general polling station in Finland March 22-28, 2023 or overseas
March 22-25, 2023.
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on election day April 2, 2023 in Finland at the polling station which is
marked in the voting register and the voter eligibility notice mailed to you.
Polling stations are open 9am-8pm. Read more>

 

 

 

Radio Suomen perinteinen
Jouluaaton Ilmasilta välittää
ulkosuomalaisten
tervehdykset koti-Suomeen.

Aattoillan hyvän mielen ohjelma
tarjoaa linkin ulkomailla asuvien
suomalaisten ja Suomessa olevien

sukulaisten ja ystävien välille. 

Lähetys alkaa perinteisesti klo 18 Suomen aikaa ja jatkuu klo 22:een.
Studiossa joulun tunnelmaa välittävät tällä kertaa Olli Haapakangas ja Paula
Jokimies.

Lue lisää

 

 

 

Työnhaku Suomessa –
pikaopas: käytännön vinkkejä
ja linkkejä (4/4)

Artikkelisarjan viimeisessä osassa
yhteistyökumppanimme
Fineksin Jaakko Anttila kertoo tapoja
ja työkaluja potentiaalisten
työnantajaorganisaatioiden
tunnistamiseksi ja kontaktoimiseksi.

Lue artikkeli tästä

 

 

Joakim Paasikivi on Ruotsin Pappa ja Lotta -videoiden

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/13208437-1097606-10537878
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oma Ukraina-asiantuntija –
isoisoisän kuva oli setelissä, ja
siitä vuoltiin armeijassa
huumoria

Presidentti J.K. Paasikiven
pojanpojanpoika, ruotsinsuomalainen
Joakim Paasikivi on tullut tunnetuksi
Ukrainan sodan kommentaattorina
Ruotsissa. Ruotsin lisäksi hän on
työskennellyt myös muun muassa
Tartossa, Angolassa ja Malissa.

Lue koko artikkeli Seniorit maailmalla
-sivuilla.

 

 

Lotta-Sofia Saahko ei
tuntenut vieraita omissa yo-
juhlissaan – ulkomailla
kasvaneelle muutto Suomeen
voi olla hämmentävä

Suosituista Lotta ja pappa -videoista
tuttu Lotta-Sofia Saahko on elänyt
ulkomailla valtaosan elämästään.
Paikoilleen asettuminen on ollut
vaikeaa, ja hän on muuttanut
elämänsä aikana jo 35 kertaa. 

Lue koko artikkeli Nuoret maailmalla -
sivuilla. 

 

 

 

Mainos

Asetu Itä-Lappiin!

Haaveiletko muutosta Itä-Lappiin?
Sujuvan arjen ja
yritysmahdollisuuksien lisäksi meillä
on avoinna työpaikkoja, joihin
toivomme juuri Sinun tarttuvan! Me
toivotamme Sinut lämpimästi
tervetulleeksi. Lue lisää

 

 

 

  

Mainos

Saarijärvi on luonnonkaunis ja
elinvoimainen kaupunki
pohjoisessa Keski-Suomessa

Se on tunnettu kauniista luonnostaan
ja luontokohteistaan, mutta myös
monipuolisesta kulttuurielämästään.
Lue lisää
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Mainos

Xamk – tunne huominen

Opiskele Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu Xamkissa. Hanki
AMK- tai YAMK-tutkinto, suomeksi tai
englanniksi. Koulutuksia 8 eri alalta,
osa kokonaan verkossa.

Tutkintokoulutusten lisäksi Xamk
Pulse avoin AMK tarjoaa Suomen
laajimman valikoiman avoimen AMK:n
opintoja. Paljon opintoja verkossa,
joten voit opiskella missä ja milloin
haluat!

Seuraavat hakuajat tutkintokoulutuksiin:

• englanninkieliset koulutukset 4.-18.1.2023

• suomenkieliset koulutukset 15.-30.3.2023

 Lue lisää

 

 

 

 

Mainos

Opiskele Suomen
suosituimmassa kaupungissa

Johtaminen ja esimiestyö, matkailu-
ja ravitsemisala, sisustaminen ja
pintakäsittely, talotekniikka ja
kylmäala, turvallisuus…

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
TAKKissa on tarjolla koulutuksia yli 20
ammattialalta, joista voit valita
omasi.

Tutustu myös rekrytoiviin
koulutuksiin, joista pääset työllistymään suoraan yrityksiin.

 

 

 
Mainos

Ole osa ratkaisua!

https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/13208464-14462-10537878
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Haku englanninkielisiin AMK-
tutkintoihin 4. – 18.1.2023.
Yhteishaussa mukana ovat:

Insinööri (AMK)

Restonomi (AMK)

Tradenomi (AMK)

Tradenomi (AMK)

 

sekä erillishaussa samaan aikaan
myös englanninkielinen: 

Sairaanhoitaja (AMK).

Haku koulutuksiin tapahtuu Opintopolussa. Lue lisää

Tule opiskelijaksi Lappiin!

 

 

 

 

Mainos

Study Science in Helsinki at
a globally top 1% university
Do you want to complete a bachelor’s
degree in Finland and study in
English? Can’t you decide if you want
to go for chemistry, computer or data
science, mathematics, statistics or
physics?

In the 3-year Bachelor’s Programme
in Science at the University of
Helsinki, you get an overview of these

disciplines before choosing your specialisation area. Afterwards, you are
eligible to continue with a Master’s degree at the Faculty of Science.

Depending on your previous education, you can apply now before 4 Jan 2023
(admission based on SAT tests) OR on 15–30 March 2023.

Find out more and how to apply.
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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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