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Tehdään yhdessä 2020-luvusta ulkosuomalaisuuden
vuosikymmen!
Tänä vuonna ulkosuomalaiset näkyvät ja kuuluvat Suomessa. Suomi-Seura ry
järjestää 10. kerran ulkosuomalaisparlamentin istunnon Helsingissä Finlandiatalossa 11. - 12.6. USP:n aloitteesta on saavutettu mm. kaksoiskansalaisuus
ja kirjeäänestysmahdollisuus ulkosuomalaisille. Ne ulkosuomalaisyhteisöt,
jotka ovat hyväksyneet USP:n säännöt, voivat tehdä aloitteita sekä nimetä
edustajansa ja tarkkailijansa istuntoon. Jo 538 ulkosuomalaisyhteisöä on
mukana USP:n toiminnassa! Lue lisää USP:n kotisivuilta.
Suomi-Seura on ulkosuomalaisuuden asiantuntija sekä luotettava
matkakumppani, kun suomalaisten siivet vievät maailmalle. Tarjoamme
neuvontaa niin maailmalle lähtijöille, siellä oleville kuin palaavillekin.
Julkaisemme Suomen Silta -lehteä ja tiedotamme ulkosuomalaisia koskevista
ajankohtaisista teemoista. Suomi-Seuran tehtävänä on huolehtia, että
ulkosuomalaiset huomioidaan Suomessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa. Jaamme avustuksia ulkosuomalaisyhteisöille ja -medialle.
Haluamme olla myös suomalaisten yritysten kumppani maailmalla.
Lue lisää Suomi-Seuran kotisivuilta. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Rekrytoimme:
Neuvontapalvelujen päällikkö
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Tehtävässä vastaat Suomi-Seura ry:n
neuvontapalvelujen kehittämisestä
sekä yhteistyöhankkeista.
Neuvontapalvelujen päällikkönä
suunnittelet ja toteutat maailmalle
lähteville, siellä oleville ja Suomeen
palaaville suomalaisille suunnattuja
palvelukokonaisuuksia yhteistyössä
tiimisi kanssa. Myötävaikutat vahvasti
tavoitteeseemme tarjota parasta
palvelua ulkosuomalaisille.
Lue lisää

Vi rekryterar: Chef för rådgivningstjänster
I ditt arbete svarar du för utvecklingen av rådgivningstjänsterna och
samarbetsprojekt på Finland-Samfundet. Tillsammans med ditt team planerar
och genomför du servicehelheter avsedda för finländare som flyttar eller bor
utomlands eller återvänder därifrån. Du bidrar starkt till vårt mål att ha den
bästa servicen för utlandsfinländare.
Läs mera

Avustushaku
ulkosuomalaisyhteisöjen
vuoden 2020 kulttuuri- ja
harrastustoimintaan

Avustushaku
ulkosuomalaismedialle ja
-yhteisöille tiedotukseen
vuodelle 2020

Suomi-Seura jakaa avustuksia
ulkosuomalaisyhteisöille ensisijaisesti
kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
Avustukset maksetaan opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämästä
määrärahasta. Viimeinen
hakemuksen jättöpäivä on 28.2.2020.

Suomi-Seura jakaa avustuksia
ulkosuomalaismedialle sekä
ulkosuomalaisyhteisöille tiedotukseen
opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämästä määrärahasta.
Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on
28.2.2020.

Lue lisää

Lue lisää

Understöd till utlands�nländska organisationer: kultur- och
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hobbyverksamhet
Finland-Samfundet delar ut understöd som undervisnings- och
kulturministeriet beviljar till utlandsfinländska organisationer. Understöd
beviljas i första hand för organisationernas kultur- och hobbyverksamhet.
Ansökningstiden går ut den 28 februari 2020.
Läs mera

Informationsunderstöd: utlands�nländska medier och
utlands�nländska aktörer
Finland-Samfundet delar ut informationsunderstöd som undervisnings- och
kulturministeriet beviljar till utlandsfinländska medier och utlandsfinländska
aktörer. Ansökningstiden går ut den 28 februari 2020.
Läs mera

Grants to Finnish expatriate communities for cultural and
hobby activities
Finland Society distributes grants issued by the Finnish Ministry of Education
and Culture to Finnish communities abroad. The grants are issued primarily to
Finnish expatriate communities for cultural and hobby activities. The deadline
for applications is the end of February 2020.
Read more

Grants to Finnish expatriate media and to expatriate
communities for communications work
Finland Society gives out grants to Finnish expatriate media and to expatriate
communities for communication work once a year. The deadline for
applications is the end of February 2020.
Read more

Uusi jäsenetu Suomi-Seuran
jäsenille
Viaminnet tarjoaa jäsenillemme 10%
alennuksen normaalihintaisista
tuotteista, jäsenkorttia näyttämällä.
Viaminnet myymälä sijaitsee
Kruununhaassa, lähellä Suomi-Seuran
toimistoa, Mariankatu 10, Helsinki
katutasossa.
Viaminnet.com
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MAINOS

Opiskele AMK- tai ylempi AMK -tutkinto kokonaan verkossa!
Study a Bachelor’s or Master’s degree fully online!
At Turku University of Applied Sciences you can study a Bachelor’s or Master’s
degree fully online or on our modern campus in Turku. Apply on 8 – 22
January 2020 to our degree programmes conducted in English:
Bachelor of Business Administration, International Business Online (Online
studies)
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology (Fulltime studies on campus)
Master of Business Administration, Service Design (Part-time studies on
campus)
Master of Culture and Arts, Creative Design Management (Online studies)
Read more and apply: tuas.fi/admissions
MAINOS

Opiskele AMK-tutkinto
englanniksi Suomessa!
Suomen vetovoimaisin
ammattikorkeakoulu Laurea tarjoaa
kuusi AMK-koulutusta englanniksi:
Bachelor’s Degree in Nursing
Bachelor’s Degree in Social
Services
Bachelor’s Degree in Service
Business Management
Bachelor’s Degree in Hospitality
Management and Service Design
Bachelor’s Degree in Safety,
Security and Risk Management
Bachelor’s Degree in Business
Information Technology
Tarjoamme myös kolme ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Master’s degreekoulutusta. Lue lisää.
Hakuaika 8.-22.1.2020
www.laurea.fi

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