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Hyvä ulkosuomalaisjärjestö, 

 
Suomi-Seura ry (90 v) ja ulkosuomalaisparlamentti (20 v) viettävät juhlavuotta musiikin, yhdessäolon sekä 
ajankohtaisten ulkosuomalaiskysymysten merkeissä. Samalla juhlistamme myös Suomi 100 juhlavuotta 
ulkosuomalaisten näkökulmasta. 

Mitä, missä, milloin – lue uutiskirjeestämme lisää, mitä kaikkea superviikolla 24 tapahtuu. Kiitos jos lähetät 
kirjeen eteenpäin alueellasi asuville ulkosuomalaisille. 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme! 

  
Parhain terveisin, 
Suomi-Seura ry 
 

Tervetuloa Suomi 100 Maailmalla –konserttiin 15.6. 

Juhlat lähenee, paikat vähenee! Nyt viimeistään kannattaa hankkia liput kesän kuumimpaan Suomi 100 

Maailmalla -konserttiin torstaina 15.6. klo 18 Musiikkitalossa. Luvassa on huikea kattaus maailmalla 
asuvia suomalaisartisteja, jotka ovat luoneet uraa ulkomailla ja samalla tehneet Suomea tunnetuksi 
maailmalla. Ohjelmistossa on suomalaista ja argentiinalaista tangoa, huilumusiikkia, jazzia, klassista 
musiikkia ja ikivihreitä klassikoita. 
Konsertti juhlistaa Suomi-Seuran 90 toimintavuotta ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.  
 
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/suomi-100-maailmalla-konsertti 
FB-tapahtumasivu: https://urly.fi/MGx 
Liput 35 €. Lippuja voi ostaa www.ticketmaster.fi –verkkokaupasta   
Suomessa lippuja voi lisäksi ostaa Musiikkitalon lipunmyyntipisteestä sekä kaikista Ticketmasterin 
myyntipisteistä, joiden yhteystiedot löydät täältä: http://www.ticketmaster.fi/help/outlets.fi-
fi.html?language=fi-fi 

Lisätietoa: Liisa Oinonen, liisa.oinonen@suomi-seura.fi, +358 (0)9 684 121 31 

Ulkosuomalaisten yhteislaulutilaisuus 100 vuotiaalle Suomelle 17.6. klo 9:30 – 10:15 
 
Lauantaina 17.6. klo 9.30 -10.15 kokoontuu Tuomiokirkon rappusilla yli 300 ulkosuomalaista laulamaan 10 
tunnettua ja rakasta suomalaislaulua. Laulua johtaa Pohjois-Amerikan kuoro (50 henkilöä) 
kuoronjohtajanaan kanttori Terhi Miikki Broersma ja pastori Jukka Joensuu. Huom. Säävaraus. 

Lisätietoa: Liisa Oinonen, liisa.oinonen@suomi-seura.fi, +358 (0)9 684 121 31 



Ulkosuomalaisparlamentin istunnon avajaismessu 15.6. klo 10 Helsingin Vanha kirkko 

Ulkosuomalaisten juhlamessu 15.6. klo 10.00 Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6, Helsinki (Bulevardiin 
rajoittuvassa Vanhassa kirkkopuistossa). Saarnan pitää ulkosuomalaisten oma piispa, Espoon piispa Tapio 
Luoma. Messussa esiintyy Pohjois-Amerikan kuoro. 

 

Ennätyssuuri ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunto 16. - 17.6.  

(tilaisuus vain ennakkoilmoittautuneille ulkosuomalaisyhteisöjen edustajille ja tarkkailijoille) 

Yli 300 maailmalla asuvaa suomalaista 20 maasta kokoontuu ennätyssuureen ulkosuomalaisparlamentin 
juhlaistuntoon 16. – 17.6. Helsingin yliopistolla. Avajaispuheen pitää eduskunnan puhemies Maria Lohela, 
toisen istuntopäivän puheen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Helsingin kaupungintalon vastaanottoa 
isännöi Helsingin tuleva pormestari Jan Vapaavuori. Musiikista vastaa sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig 
Azezian.  

Lisätietoa: Sini Castrén, sini.castren@suomi-seura.fi, +358 0(9) 6841 2127  

 

Juhlaviikon seminaarit 

Suomalaiset Seniorit Maailmalla –seminaari 15.6. (vain ennakkoilmoittautuneille) 

Senioriseminaarin teema on Onnellinen suomalainen seniori maailmalla. Tilaisuudessa luennoi geriatrian 
emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä aiheena Mitkä asiat tekevät onnellisen vanhuuden? Tilaisuuden järjestää 
Suomalaiset Seniorit Maailmalla -työryhmä, jonka jäseniä ovat Suomi-Seura ry, Kirkon ulkosuomalaistyö, 
Suomen Merimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti. 

Lisätietoa: Helena Balash, helena.balash@suomi-seura.fi, +358 0(9) 6841 2134 

 

Suomi-kouluseminaari 15.6. (vain ennakkoilmoittautuneille) 

Aiheena on mm. Suomessakin ajankohtainen teema: Oppiminen monikulttuurisessa ja erilaisten oppijoiden 
luokassa – inkluusio kielenoppimisen näkökannalta. 

Lisätietoa: Maarit Hyvärinen, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, +358 (0)9 684 121 38 

 

Yle kutsuu ulkosuomalaiset Suomen syntymäpäiville 

Suomi-imperiumi ulottuu Australiasta Aurinkorannikolle 

Suomalaisia asuu tällä hetkellä ainakin 115 maailman maassa. Tämä selviää Ylen toukokuun lopussa 
julkaisemasta kyselystä, johon on jo osallistunut noin 4 000 ulkosuomalaista. Kyselyn tavoitteena on 
selvittää, missä kaikkialla ulkosuomalaiset ovat ja mitä he tekevät asuinalueillaan. Ympäri maailmaa tulleiden 
ilmoittautumisten perusteella Suomi-imperiumi on vahvin Euroopassa. Euroopan maista on tullut yli puolet 
tähänastisista vastauksista, siis yli 2 000. Mutta missä ovat Virossa ja Kanadassa asuvat?  
Lue lisää: https://yle.fi/uutiset/3-9627767  
 

Lähetä Ylelle valokuva saunastasi tai vaikkapa juhannussaunastasi 30.6. mennessä. Kerro kuka olet, miksi 
olet lähtenyt ulkomaille, millainen sauna sinulla on - ja tietysti, millaiset löylyt saunassasi saa. Kirjoita 
sähköpostisi otsikkokenttään “Ulkosuomalaisen sauna” sekä lähetä valokuva ja lyhyt teksti saunastasi 
osoitteeseen: yle.uutiset@yle.fi. Juttu yhteisestä saunahetkestä julkaistaan heinäkuussa Yle Uutisten 
verkkosivuilla.  



Suomi-neidon syntymäpäivä on 6. joulukuuta. Mitä sinä antaisit Suomelle lahjaksi. Lahja voi olla joku 
asia tai tapa, jonka olet ulkomailla ollessasi huomannut hyväksi ja joka olisi toimiva myös Suomessa. Onko 
nykyisessä asuinmaassasi esimerkiksi naapureillasi tai ystävilläsi käytössä jokin tapa, jonka suomalaisetkin 
voisivat omaksua? Tai tehdäänkö jokin asia siellä niin hyvin, että Suomen valtio voisi ottaa siitä oppia? 
Kirjoita sähköpostisi otsikkokenttään “Ulkosuomalaisen lahja”, laita valokuva itsestäsi ja ehdotuksesi 
sähköpostilla osoitteeseen yle.uutiset@yle.fi 
 

Suomi 100 maailmalla  

 
Tervetuloa sivuillemme www.suomi-seura.fi/suomi100maailmalla 
 
Suomi 100 Maailmalla on Suomi-Seura ry:n, Kirkon ulkosuomalaistyön ja Siirtolaisuusinstituutin yhteinen 
hanke, jota tehdään yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja Merimieskirkon kanssa. Hanke on mukana 
valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa. SUOMI 100 MAAILMALLA -hankkeen keskiössä ovat 
ulkosuomalaisten järjestämät juhlavuoden tapahtumat ja niistä tiedottaminen. 
Muista jakaa juhlatunnelmat meidän kaikkien kanssa. Se onnistuu mainiosti kaikille avoimessa Facebook-
ryhmässä: Suomi 100 Maailmalla. Ulkosuomalaisyhteisöt, muistakaa hyödyntää ryhmää tapahtumienne 
ilmoittelussa! https://www.facebook.com/groups/1572269349769778/ 
 
   
Ulkosuomalaisten Suomi 100 –vastaanotto Helsingissä 3.8. 
 

Tervetuloa ulkosuomalaisten Suomi 100 -vastaanotolle ja kakkukahveille torstaina 3. elokuuta kello 14 – 

16 Helsingin kaupungintalon juhlasaliin (Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki). 
Ohjelmassa on Suomen valtion ja Helsingin kaupungin edustajien tervehdyspuheet, musiikkia ja tapaamisia 
Suomen ystävien kanssa eri puolilta maailmaa. Vietetään yhdessä suomalainen juhlahetki. 
Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 12. heinäkuuta mennessä. Mukaan mahtuu rajoitettu määrä 
osallistujia.  
https://response.questback.com/valtioneuvostonkanslia/suomifinland100 
Tapahtuman järjestää Suomi 100 –hanke (Valtioneuvoston kanslia) ja Helsingin kaupunki.  
 

Suomi-Seura mukana Porin SuomiAreena –tapahtumassa  

Suomi-Seura ry on mukana MTV:n ja Porin kaupungin järjestämässä SuomiAreena-tapahtumassa 
heinäkuussa Porissa. Tänä vuonna tapahtuma juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Olemme paikalla tapahtuman 
Kansalaistorilla kävelykadun alueella teltallamme maanantaista keskiviikkoon 10. – 12.7. SuomiAreena 
päättyy perjantaina 14.7. 

Keskiviikkona 12.7. Suomi-Seura järjestää keskustelutilaisuuden, jonka otsikko on Yritykset maailmalle– 
Näin se tehdään yhdessä. Siinä pohditaan, miten ulkosuomalaiset voivat olla kansainvälistyvien 
suomalaisyritysten apuna maailmalla. Keskustelemassa on ulkosuomalaisia yrittäjiä ja muita asiantuntijoita 
eri puolilta maailmaa: toimitusjohtaja Urpo Launonen Australiasta, toimitusjohtaja Olli Muurainen 
Singaporesta, toiminnanjohtaja (Suomalais-amerikkalainen kauppakamari) Marko Salonen New Yorkista, 
hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae Tanskasta ja päätoimittaja Katia Westerdahl Espanjasta. 
Lisäksi keskustelijana on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Tilaisuuden juontaa MTV3:n 
entinen ulkomaankirjeenvaihtaja, toimittaja Kari Lumikero. Tilaisuus on Eetunaukion lavalla Itäpuistossa 
(kävelykadun ja Kansalaistorin alueella) kello 11:45 – 13:00. 

SuomiAreenasta on kehkeytynyt kesä-Suomen suurin yhteiskunnallinen tapahtuma 60 000 osallistujallaan, ja 
tapahtuma näkyy kaikissa Suomen medioissa. SuomiAreenan ohjelma on luettavissa tapahtuman kotisivulla 
http://suomiareena.fi/. 

 
 

 



Finnish Your Dinner 

 

Satavuotiasta Suomea juhlitaan ympäri maailman 25.–27.8.2017, kun Finnish Your Dinner kutsuu kaikki 
syömään yhdessä. Laita päivä kalenteriin, kutsu tutut ja tuntemattomat yhteisen pöydän ääreen! Ilmoittaudu 
mukaan 18.6. alkaen! http://finnishyourdinner.fi 
 

Suomi 100 -tuotteita netissä 
  
Suomi-Seuran Tuotevälityksessä on hyvin laaja valikoima erilaisia Suomi-tuotteita, mukaan lukien Suomi 100 
-fleecepusero: 
http://suomi-seura.fi/kauppa/index.php?route=product/product&path=9&product_id=321 
Virallisen Suomi 100 -kotisivun http://suomifinland100.fi/ verkkokaupasta voi tilata virallisia Suomi 100 -
tuotteita: http://suomi100.grano.fi/fi/  
 

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät jälleen elokuussa Helsingissä 
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät järjestetään Helsingissä 1. - 2.8.2017.  

Lisätietoa: Maarit Hyvärinen, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, +358 (0)9 684 12138 

 

  
Paluumuuttajan infopäivä elokuussa Suomi-Seuralla  
  
Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 11.8.2017 kello 10 – 14. Päivän ohjelmassa on tietoiskuja 
paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, sosiaaliturva, 
verotus, työnhaku ja lasten koulunkäynti.Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja 
tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin. 
Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille maksuton, ei jäsenille 30 e. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, 
p. +358 (0)9 684 1210. 
  

 
Paluumuuttajatapaamisia Suomi-Seurassa syksyllä 

Paluumuuttaja! Tervetuloa Suomi-Seuraan juomaan kahvit yhdessä syksyllä 2017. 
Pannu on kuumana kerran kuukaudessa lauantaisin 9. 9., 7.10., 11.11. ja 9.12. kello 13 -15. 
Tule tapaamaan muita Suomeen palanneita ulkosuomalaisia ja samalla voit myös hyödyntää Suomi-Seuran 
tarjoamia neuvontapalveluja. 
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 3. krs, 00170 Helsinki 
Lisätietoa: +358 (0)9 684 1210, info@suomi-seura.fi 

 

 
Neuvontapalvelusta henkilökohtaista neuvontaa 
  
Suomi-Seuran neuvontapalvelu opastaa ulkomaille muuttavia, siellä asuvia ja Suomeen palaavia. Jos tarvitset 
henkilökohtaista neuvontaa liittyen sosiaaliturvaan, sairausvakuutuksiin, verotukseen ja eläkkeisiin tai 
muuttojärjestelyihin, tullisäännöksiin, lemmikkieläinten tuontiin yms. kysymyksiin, ota yhteyttä 
neuvontapalveluumme puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. 
Olet tervetullut myös toimistoomme, missä voit samalla tutustua erilaisiin muuttajan oppaisiin ja 
infomateriaaleihin. Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 3. krs, 00170 Helsinki  

Lisätietoa: +358-(0)9-684 1210, info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi 

 
 



Kahvit yhdessä? Fika tillsammans? Coffee together?  

Haluatko kokoontua keskellä kauneinta Helsinkiä ystäviesi tai tuttujesi kanssa Suomi 100 Yhdessä -
hengessä? Suomi-Seura ry tarjoaa kahvit, Suomi-Seuran esittelyn ja tilavan kokoustilan 
käyttöönne!  Juodaan kahvit yhdessä! 

Jos olet Suomi-Seuran jäsen, Suomi-Seurasta kiinnostunut ulkosuomalainen tai paluumuuttaja, tuo ystäväsi 
tai tuttavasi Suomi-Seuraan Helsingin Mariankadulle. Kokoustilaan mahtuu noin 20 henkeä ja tilan saa 
käyttöön kahdeksi tunniksi kerrallaan.  

Lisätietoa:+358 (0)9 6841210, info@suomi-seura.fi Varaukset Suomi-Seuran toimiston aukioloaikoina ma-pe 
9:00 – 16:00.  

 

Kaverille kanssa! 

Suomi-Seuran jäsenyys juhlan kunniaksi! 

Hanki juhlavuoden 2017 aikana uusia jäseniä Suomi-Seuraa ry:hyn ja saat jokaisesta hankitusta jäsenestä 
Suomi-Seuran tuotepalkintoja. Lisäksi kaikkien uusia jäseniä juhlavuoden aikana hankkineitten kesken 
arvotaan palkintoja! Lisätietoa: +358 (0)9 6841210, info@suomi-seura.fi  

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi 

Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia 
koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla 
tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä. 

 

Suomi-Seuran jäsenmaksut voi maksaa kotisivullamme 

Voitte liittyä jäseneksemme ja maksaa jäsenmaksunne pankki- tai luottokortilla (Visa, Eurocard) internetissä 
kotisivuillamme www.suomi-seura.fi => Jäsenasiat=> Liittyminen 

Jos maksatte jäsenmaksunne suoraan pankkitilillemme, muistakaa kertoa osoitteenne paikalliselle 
edustajallemme tai Suomi-Seuran Helsingin-toimistoon. Tilinumerot, jäsenmaksujen määrät paikallisessa 
valuutassa ja paikallisten edustajien yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä 
jäsensihteeriimme Helsingin toimistollamme.  

Suomi-Seuran henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2017 on 35 euroa ja samassa taloudessa 
asuvanperheenjäsenen jäsenmaksu 17 euroa. 

Järjestöjäsenmaksut vuonna 2017 ovat: 115 euroa / alle 100 jäsenen järjestöt, 195 euroa /101 - 499 
jäsenen järjestöt, 380 euroa / 500 - 999 jäsenen järjestöt ja 550 euroa / yli 1000 jäsenen järjestöt. 

Muistattehan, että Suomi-Seura ry:n jäsenenä olevien yhdistysten ja järjestöjen jäsenet eivät ole 
henkilökohtaisesti Suomi-Seura ry:n jäseniä. Jäsenetumme saadakseen henkilön on oltava henkilökohtaisesti 
jäsenemme. 

Mikäli et ole jäsen tai olet pitänyt välivuotta jäsenmaksun maksamisessa, liity nyt Suomi-Seura ry:n 
jäseneksi! 

 

Suomi-Seura ry etsii vuokralaisia toimistotiloihin  

Olemme uudelleenjärjestelleet toimistotilojamme keskellä kauneinta Helsinkiä osoitteessa Mariankatu 8, 
00170 Helsinki ja sen seurauksena on vapautunut toimistotiloja.  Vapaana vuokrattavaksi on vielä yksi tilava 
huone.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää: toiminnanjohtaja Tina Strandberg, p. +358 (09) 6841210, 
tina.strandberg@suomi-seura.fi 



MAINOS 

Enontekiön suurtuntureiden kesässä tapahtuu! 

TosiRautu –uistelutapahtumassa 28.6.-1.7.2017 kisataan Kilpisjärven mahtavissa tunturimaisemissa. 
Kilpisjärvestä saadaan joka vuosi Suomen suurimmat raudut eli nieriät.   Lisätietoa: 
http://www.tosirautu.fi/index.html 

Sporttisessa NUTS – Pallas – Ylläs – Hetta -polkujuoksutapahtumassa 14.-15.7.2017 juostaan Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston upeissa tunturimaisemissa. Lue lisää: http://nutsyllaspallas.com/ 
Tutustu Enontekiön matkailutarjontaan osoitteessa http://www.tosilappi.fi/  

MAINOS 

Suomen tarina – Miten Suomesta tuli Suomi! 

Sata tarinaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi yksissä kansissa. Kirjan kertomukset valaisevat 
Suomen tietä jääkaudelta nykypäivään. Jokaiseen tarinaan liittyvä piirros antaa mukavan lisämausteen 
käsiteltyyn aiheeseen. Suomen Tarina toimii hyvänä esittelynä Suomi-nimiseen ilmiöön niin kotimaassa kuin 
ulkosuomalaistenkin ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden piirissä. 
Tutustu ja tilaa www.atlasart.fi 

MAINOS 

Niemi muuttaa kaiken  

Muutto ulkomaille tai ulkomailta Suomeen vaatii tarkat suunnitelmat ja aikataulutukset, jotta tavarat ja perhe 
saadaan turvallisesti muutettua uuteen kotiin. Vältyt ylimääräiseltä muuttostressiltä, kun annat 
muuttojärjestelysi Niemi Palveluiden hoidettavaksi. Meillä on vuosien kokemus ulkomaanmuutoista: saat 
juuri sinulle räätälöidyn laadukkaan muuttoavun ja ammattilaisen neuvot niin kotisi kuin yrityksesi muuttoon. 
Huolehdimme tavaroiden tullaukset ja halutessasi myös esim. pakkauksen, vakuutukset, kierrätyksen, 
siivoukset ja varastoinnit. Ulkomaanmuuttokoordinaattorimme huolehtivat muuttosi jokaisesta vaiheesta ja 
takaavat turvallisen ja onnistuneen muuton. Olemme kansainvälisen muuttoyritysten yhteenliittymän FIDIn 
jäsen. Jäsenyys edellyttää tarkkojen laatustandardien läpäisemistä, joka takaa muuttavalle asiakkaalle, että 
ainoastaan muuttoalan parhaat yritykset ovat osa FIDI-verkostoa. www.niemi.fi  

MAINOS 

Laadukkaat Pelicanin säilytystilat nyt Suomi-Seuran jäsenille edullisesti 
Maasta toiseen muuttaessa tai kahdessa maassa asuessa turvallinen vuokravarasto voi helpottaa elämää ja 
olla myös taloudellisesti hyvä ratkaisu.  Pelican Self Storagella on 15 toimipisteitä pääkaupunkiseudulla ja 
Turussa. Säilytystiloja löytyy jokaiselle sopivassa koossa 1-30 m2. Kaikki tilat ovat lämmitettyjä, erittäin 
siistejä, valaistuja ja tarkoin valvottuja. Varaston vuokraamiseen ei tarvita mitään pantteja tai vakuuksia. 
Pelican tarjoaa nyt Suomi-Seuran jäsenille 25 % alennuksen ensimmäisten neljän kuukauden vuokrasta. 
Seuran jäseniltä ei myöskään peritä lainkaan aloitusmaksua. Soita +358 (0)207 007 700, niin autamme 
oikean tilaratkaisun löytämisessä. Myös Suomi-Seuran neuvonta osaa kertoa Pelicanin palveluista ja 
ratkaisuista. Lue lisää tai lähetä tiedustelu: www.tilaakaikelle.fi tai email info@tilaakaikelle.fi 

MAINOS 

VIIPURI - SUOMI 100 VUOTTA 

Tule bussimatkalle Viipuriin, kesäiselle torille ja ostoksille sekä kuulemaan tarinoita tästä vanhasta venäläis-
ruotsalais-suomalaisesta kaupungista.  11-12.7. 260 € 
https://www.kymenmatkat.fi/matkakohde/viipuri-bussimatka1/ 

PIETARI - SUOMI 100 VUOTTA 

Pietarin bussimatka Helsingistä. Koe ja näe Faberge, Eremitaasi ja paljon muuta. Täysin ohjelmallinen ja 
ohjattu matka, matkanjohtajana Pekka Lehtonen   21-24.9. 390 € 
https://www.kymenmatkat.fi/matkakohde/pietari-suomi-100-vuotta/ 

 



Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai yhteisön tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen 
info@suomi-seura.fi 
 

 


