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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Tällä kertaa asiat ovat toisin - Eurovaalit 2014
Euroopan parlamentin tiedotuskampanja avattiin Helsingissä 23.9. teemalla ”Toimi. Osallistu. Vaikuta.”.
Pääsanomana tiedotustilaisuudessa oli se, että vaalit ovat erilaiset muutamastakin syystä. Nämä ovat
ensimmäiset eurovaalit, jossa parlamentin valta on Lissabonin sopimuksen mukainen alusta asti. Lisäksi
näissä vaaleissa Euroopan komission puheenjohtaja valitaan Euroopan tason poliittisten puolueiden
asettamista ehdokkaista. Viimeiseksi EU on kansalaisten keskusteluissa tällä kertaa huomattavasti
enemmän. Poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on luonut kiinnostusta erilailla.
Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta 2014 joka on Euroopan parlamentin
tiedotustoimiston päällikön Pekka Nurmisen mukaan ajankohtana parempi kuin edellisvuosien kesäkuu
ja sen toivotaan nostavan myös äänestysprosentin Suomessa korkeammaksi. Ennakkoäänestys on
kotimaassa 14.5–20.5 ja ulkomailla 14.5–17.5. Vaalijärjestelmään ei ole tullut muutoksia, koko maa on
yksi vaalipiiri ja valitaan 13 meppiä.
Lue lisää Euroopan Parlamentin Suomen-tiedotustoimiston Vaalit 2014 -sivustolta.
Katso virallinen vaalivideo täältä.

Euroopan kuluttajakeskuksesta neuvoja liittyen ostoksiin ulkomaisista verkkokaupoista ja
matkustelusta
Euroopan kuluttajakeskus vastaa ilmaiseksi kysymyksissä ja ongelmissa, joita kuluttaja kohtaa
hankkiessaan tuotteita tai palveluita ulkomaisilta yrityksiltä EU-alueella. Verkosto on Euroopan laajuinen
ja Suomessa toiminnan rahoittavat Suomen valtio ja Euroopan komissio.
Euroopan kuluttajakeskuksen kotisivuilta (http://www.ecc.fi/fi-FI/) löytyy esimerkiksi erilaisia
valitusmalleja ja -lomakkeita sekä ohjeita. Verkkosivuilta saat vaikkapa ohjeita siitä, mitä kannattaa ottaa
huomioon ennen tilauksen tekemistä verkkokaupasta toisesta EU-maasta ja miten voit toimia
ongelmatilanteissa sekä esimerkiksi vinkkejä liittyen käytetyn auton ostamiseen toisesta EU-maasta.

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2014
Ulkoministeriö on avannut haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen.
Tuen hakemista aikaistavat Euroopan parlamentin vaalit. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta
osoittaa vuoden 2014 valtion talousarviossa tähän varoja. Ensi vuoden eurovaalien takia
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tiedottamistukea on nyt lisätty 100 000 eurolla. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.12.2013.
Hakulomake ja -ohjeet löytyvät täältä.

Tietoverkkoseminaarin antia
Kauhajoella järjestettiin 11.9.2013 kansainvälinen seminaari teemalla "Mitä kuitu kotiin tarkoittaa
omalla alueellasi?". Puhujina olivat mm. edustaja USA:n kansallisesta laajakaistaohjelmasta,
terveysteknologian professori Tallinnan teknillisestä yliopistosta sekä kansanedustaja ja liikenne- ja
viestintävaliokunnan jäsen Janne Sankelo. FTTH Councilin johtaja Hartwig Tauber puhui kuituliittymän
merkityksestä ihmisille sekä alueille tulevaisuudessa. Tutkijat Crister Mattsson ja Marco Forzati Ruotsin
tutkimuslaitoksesta Acreosta esittelivät tuloksia selvityksestään ”Avoimen kuituverkon merkitys
aluetaloudelle”.
Seminaari liittyi EU:n osarahoitteiseen hankkeeseen ENGAGE (Enhancing Next Generation Access
Growth in Europe), jonka avulla yritetään ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja edesauttaa nopeiden
tietoliikenneverkkojen rakentumista haja-asutusalueille Euroopassa.
Katso seminaarissa videokuvatut esitykset täältä.

Ajankohtaista Baltic Bird -hankkeessa
Etelä-Pohjanmaan liiton Baltic Bird -hanke järjesti yhteistyössä Seinäjoen lentoaseman kanssa
seminaarin ”Lentoaseman vaikutuksesta kansainväliseen turismiin” 30.9.2013 Seinäjoen
kaupunginkirjastossa. Seminaarissa pohdittiin, miten Etelä-Pohjanmaa voi hyötyä matkailun kasvusta ja
mitä mahdollisuuksia lentoasema tarjoaa alueen matkailuelinkeinolle. Seminaarissa kuultiin
puheenvuoroja lentoliikenteen mahdollisuuksista ja uhista, kansainvälisten lentoyhtiöiden
toimintalogiikasta, esimerkkejä Ruotsin alueellisten lentoasemien onnistuneista kehittämistoiminnoista
sekä Seinäjoen lentoaseman tulevaisuuden suunnitelmista.
Baltic Bird on EU:n osarahoittama hanke, jonka tavoitteena on lentosaavutettavuuden parantaminen.
Hanke tähtää uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella. Näihin tähdätään eri toimenpiteillä
ja selvityksillä kuten esimerkiksi lentoliikenteen markkina-analyysilla.
Lue lisää hankkeesta sen kotisivuilta http://www.baltic-bird.eu/
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Terveysteknologia konferenssi helmikuussa 2014 Tallinnassa - varaa päivä kalenteriisi
Konferenssi „Connecting Health Care Professionals via ICT” järjestetään 14.2.2014 Tallinnassa ja se on
samalla PrimCareIT -hankkeen loppukonferenssi, jossa esitellään hankkeen tuloksia. Euroopan unionin
osarahoittamassa hankkeessa on etsitty ratkaisuja siihen kuinka kasvattaa perusterveydenhuollon
organisaatioiden vetovoimaisuutta ja parantaa henkilöstön pysyvyyttä sekä välttää näiden
eristäytymistä erityisesti haja-asutusalueilla. Telementoroinnin ja -konsultoinnin avulla on pystytty
turvaamaan palveluita tasapuolisemmin kansalaisille.
Konferenssin toivotaan olevan myös alusta terveydenhuollon työntekijöille, sekä mahdollisuus
poliittisille päättäjille ja tutkijoille keskustella haja-asutusalueiden perusterveydenhuollon haasteista
joita kohdataan ympäri Eurooppaa.
Ilmoittautuminen konferenssiin osoitteessa http://www.primcareit2014.net/
Lue lisää siitä mitä hanke on käytännössä tuonut kuntayhtymä Kaksineuvoiseen ”Kansainvälinen EteläPohjanmaa” -lehdestä sivulta kahdeksan.
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Etelä-Pohjanmaan kulttuuri kansainvälistyy -seminaari
Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämä seminaari pidetään 26.11.2013
klo 9.30-15 Seinäjoella. Tilaisuudessa kuulette näkemyksiä Etelä-Pohjanmaan kulttuurin
kansainvälistymisen tulevaisuudesta ja EU:n uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista, mm. Luova
Eurooppa -ohjelmasta. Lisäksi mukana on kiinnostavia hanke-esimerkkejä. Alustajina mm.
erityisasiantuntijat Kirsi Kaunisharju Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Riikka Koivula kansainvälisen
henkilövaihdon keskus Cimosta.
Seminaari on tarkoitettu kaikille kulttuurin kansainvälistymisestä kiinnostuneille ja osallistuminen on
maksuton.
Ilmoittautumiset
seminaariin
15.11.2013
mennessä
kulttuurisihteerille
sirkku.rinnekari@etela-pohjanmaa.fi tai puh. 040 751 5610. Katso ennakkokutsu täältä.

Ystävällisin terveisin,
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Puh. 020 124 4129
Facebookissa ”Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa”
www.epliitto.fi
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