Tervetuloa mukaan ensimmäistä kertaa järjestettävään
maailmanlaajuiseen virtuaaliseen Suomi-kylään!
Suomi-Seura ry rakentaa ensi kesänä ainutlaatuisen tapahtuman: maailmalaajuisen virtuaalisen
Suomi-kylän. Tavoitteenamme on luoda ulkomailla asuville suomalaisille poikkeusaikanakin
mahdollisuus iloisiin kohtaamisiin ja yhteisiin tunnemuistoihin! Suomi-kylä on auki 24/7 koko
viikon 7. – 13.6.2021. Osallistumiseen tarvitset vain tietokoneen ja toimivan Internet-yhteyden.
Digitaalisuus mahdollistaa uusia toimintatapoja rakentaa siltaa ulkosuomalaisten ja Suomen
rajojen sisäpuolella toimivien tahojen välille. Se mahdollistaa myös ihan uudenlaista
yhteiskunnallista vuoropuhelua ulkosuomalaisuuden ilmiön ympärillä.
Suomi-kylässä järjestetään 11.-12.6.2021 ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto, johon
parlamentin toiminnassa mukana olevat ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat ja tarkkailijat
osallistuvat ensi kertaa etänä.
Yhdessä etänä: tule kanssamme luomaan yhteisiä tunnemuistoja
Virtuaalinen Suomi-kylä on viikon kestävä tapahtuma. Suomi-kylä on kohtaamispaikka, jossa
keskustellaan ulkosuomalaisille tärkeistä asioista, esitellään ulkosuomalaisille suunnattuja
palveluja sekä suomalaista kulttuuria ja osaamista. Ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa yhdessä!
Suomi-kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille.
Suomi-kylässä voit tavata muita ulkosuomalaisia kylän kahvilassa tai puistossa, osallistua
aamujumppaan ja rauhoittua kyläkirkossa. Voit keskustella Suomen päättäjien ja viranomaisten
kanssa Suomen työmahdollisuuksista sekä passi-, verotus- ja eläkekysymyksistä, ottaa osaa
webinaareihin ja paljon muuta.
Live-ohjelmien kautta pääset suoraan mukaan Suomi-kylän tunnelmaan; osa ohjelmasta on
ennakkoon nauhoitettu videotallenteina, joita voit katsoa tapahtumaviikon aikana silloin kun
sinulle parhaiten sopii. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen.
Suomi-kylä on maksuton ja vaatii vain rekisteröitymisen. Tapahtumaan rekisteröidytään SuomiSeura ry:n kotisivuilla. Linkki aukeaa toukokuussa! Tapahtumaan mahtuu 3 000 osallistujaa ja
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kannattaa tutustua jo nyt Suomi-kylän runsaaseen
ohjelmaan, jota päivitetään Suomi-Seura ry:n sivuille aina tapahtumapäiviin saakka
Lue lisää Suomi-kylästä: https://suomi-seura.fi/virtuaalinen-suomi-kyla-7-13-6-2021/
Tule mukaan vaikuttamaan omien asioidesi hoitoon
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maailmalla olevien ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi.
Jokainen ulkosuomalainen – kansalaisuudesta riippumatta – voi osallistua USP:n toimintaan
paikallisen ulkosuomalaisen yhteisönsä kautta. Toiminnassa on mukana jo 543
ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta.

USP:n toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin ulkosuomalaisasioita koskeviin
aloitteisiin ja niistä muodostettaviin päätöslauselmiin, jotka toimitetaan valtionhallinnolle.
Ulkosuomalaisparlamentin 11.-12.6.2021 pidettävään istuntoon on toimitettu 90 aloitetta.
USP:n istunto järjestetään nyt ensimmäistä kertaa etänä. Saatujen kokemusten perusteella
toimintaa kehitetään paremmin vastaamaan muuttunutta maailman tilaa, kohti ulkosuomalaisten
jatkuvan kuulemisen mallia. Tule mukaan vaikuttamaan kuinka omia asioitasi tulevaisuudessa
hoidetaan!
Istuntoon osallistuvien edustajien ja tarkkailijoiden ilmoittautumisen määräaika on 29.4.
Lue lisää: https://suomi-seura.fi/usp-siirretty-10s-istunto-2021/
Suomi-kylän ja ulkosuomalaisparlamentin järjestelyistä ja kustannuksista vastaa Suomi-Seura ry.
Lämpimästi tervetuloa Suomi-kylään ja ulkosuomalaisparlamentin 10. digitaaliseen istuntoon!
Suomi-Seura ry:n väki
Lisätietoja Suomi-kylästä: Kaisa Pudas kaisa.pudas@suomi-seura.fi, +358 (0)44 710 9606.
Lisätietoja USP:n 10. istunnosta: Sini Castrén sini.castren@suomi-seura.fi, +358 (0)44 710 9387

