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EU-tietokeskus toivottaa toimeliasta uutta
vuotta ja tiivistä yhteistyötä maakunnassa
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus toivottaa vuoden viimeisen uutiskirjeen myötä hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2016! EU-tietokeskus ja liiton toimisto ovat suljettuna vuodenvaihteessa
23.12.2015-6.1.2016. Uutiskirjeitä lähetetään jatkossakin tilaajille joka
toinen kuukausi.

Katsaus vuoteen 2015 - mitä tehtiin?
EU-tietokeskuksen vuosi on sujunut tutuissa merkeissä
toimintasuunnitelman mukaan. Tietokeskus esittäytyi Opinlakeudessa,
Ollaan Framilla -tapahtumassa, Tietoprovinssissa ja Kauhajoen
ruokamessuilla. Suomen EU-jäsenyyden 20-vuotista taivalta juhlistettiin
Seinäjoella Eurooppa-päivän tapahtumassa 8.5.2015. Vuosi oli myös
kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi, jonka kunniaksi EUtietokeskus ja ulkoministeriö järjestivät yhteistyössä tilaisuuden
Seinäjoen lukiolla.

Uutiskirjeet, tiedotteet ja artikkelit eri medioissa ovat kuuluneet säännöllisesti työnkuvaan. Uutena
tehtävänä EU-tietokeskus alkoi vuonna 2015 koordinoida Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttoon ja
kotoutumiseen liittyvää uutiskirjettä. Uutiskirjeen sisällön tuottavat alan parissa työskentelevät tahot.
Kirjeen voi tilata täältä. Vuoden 2015 Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -julkaisussa tulkitaan Euroopan
komission työn painopisteitä eteläpohjalaisten silmin - miten verkkokauppaa voitaisiin kehittää, kuinka
kansainvälisyys lisää pk-yritysten kilpailukykyä, ja millainen haaste ja mahdollisuus maahanmuutto on.

Missä voi parantaa? Anna palautetta!
Miten sinun mielestäsi EU-tietokeskus toimii Etelä-Pohjanmaalla, tai miten toimintaa voisi kehittää?
Vastaa lyhyeen kyselyyn tai lähetä viestiä suoraan osoitteeseen eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi .

Tulossa 2016: lukiokiertue
EU-tietokeskus osallistuu itse aktiivisesti eri tapahtumiin Etelä-Pohjanmaalla, mutta kansalaiset
hyödyntävät tietopalvelua vain vähän. Tämän korjaamiseksi ensi vuonna toteutetaan laaja lukiokiertue
maakunnassa. Tavoitteena on kerätä vähintään neljällä lukiolla vähintään 100 osallistujaa tapahtumiin.
Tiedotus lukioille aloitetaan tammikuussa.

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus on keväällä Sanna Inkerin hoitovapaan ajan Elina Mannisen
vastuulla. Manninen on toiminut liitossa kansainvälisten hankkeiden va. assistenttina noin vuoden.

Osallistu Eurooppa-päivän suunnitteluun
- valtakunnallisia ja alueellisia ideoita pyydetään 31.1.2016 mennessä
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus kutsuu maakunnan toimijat jälleen mukaan Eurooppa-päivän
suunnitteluun. Suunnitelmissa on levittäytyä pitkin maanantaipäivää 9.5. Seinäjoen pääkirjasto Apilaan.
Tarjolla olisi toimintaa lapsista vanhuksiin, aamusta iltaan. Tervetuloa mukaan. Mikäli haluat järjestää
jotakin uutta ja omaa, tiedota siitäkin, jotta saamme tapahtumastasi tietoa sekä maakunnassa että
valtakunnallisesti.

Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto,
Eurooppalainen Suomi ry ja ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus toivovat tietoa kaikista
valtakunnallisista ja alueellisista ideoista Eurooppa-päivään 31.1.2016 mennessä. Katso koko tiedote
täältä.

Voit ottaa suoraan yhteyttä tiedotteessa annettuihin yhteystietoihin tai Etelä-Pohjanmaan liiton EUtietokeskukseen os. eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi

Etelä-Pohjanmaan ystävyyskuntaselvitys julkaistu
Etelä-Pohjanmaan liitto ja Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle (KATE) -hanke laativat
selvityksen alueen ystävyyskuntatoiminnasta. Kyselyyn saatiin vastauksia 15 kunnasta. Jokainen
vastaaja korosti elinkeinoelämän kytkemistä mukaan toimintaan. Esiin nousi myös, että yksikään kunta
ei ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Liitto on jo lähtenyt selvittämään kuntien
kanssa, miten toimintaa voisi kehittää. Lue selvitys täältä.

EU-ohjelmien seuraavia hakuja
Kansalaisten Eurooppa, hakuaika päättyy 1.3.2016.
Botnia-Atlantica, 11.1.-5.2.2016 kaikki toimintalinjat
Itämeren Interreg-ohjelma, arviolta hakuaika vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
Katso Horisontti-ohjelman hakuajat osallistujaportaalista
Näet Erasmus+ hakuajat täältä

Komissio alkaa toteuttaa poliittisia painopisteitä
Nyt on aika ryhtyä toteuttamaan näitä poliittisia painopisteitä, totesi komission varapuheenjohtaja
Frans Timmermans, kun komissio julkisti vuoden 2016 työohjelmansa. Ensimmäiselle vuodelle valitut
10 painopistettä, joihin kuuluvat muun muassa maahanmuutto, investointipaketti ja energiaunioni,
suuntaavat edelleen toimintaa. Vuonna 2016 komissio aikoo toteuttaa painopisteiden aloilla 23
aloitetta ja esimerkiksi peruuttaa tai mukauttaa 20 ehdotusta.

Pidä huolta oikeuksistasi kuluttajana verkossa ja matkoilla
Huijaus verkossa tai peruuntunut lento? Euroopan kuluttajakeskus neuvoo, mikäli törmäät kuluttajana
ongelmiin rajat ylittävissä kysymyksissä. Voit varautua myös etukäteen esimerkiksi matkustamiseen
liittyviin muutoksiin seuraamalla ulkoministeriön matkustustiedotteita.
Komissio esitti joulukuussa parannusehdotuksia verkkokaupan sujuvoittamiseksi EU-alueella.

Vuotuinen kasvuselvitys
Vuotuinen kasvuselvitys käynnistää talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuodelle 2016.
Selvityksen mukaan nyt täytyy panostaa investointeihin ja rakenneuudistuksiin sekä tasapainottaa
julkista taloutta. Nyt on nimetty 18 maata perusteellisen tarkastelun kohteeksi. Tarkastelussa
arvioidaan, jatkuvatko maissa tämän hetken epätasapainot pitkään. Suomi on yksi maista, joka otetaan
tarkasteluun.

Tykkää liiton omista ja Brysselin toimiston sivuista Facebookissa
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO) on avannut oman Facebook-sivunsa. Facebook- sivujen
tarkoituksena on pitää WFEO:n toimijat ajan tasalla Brysselin arjesta. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteinen
aluetoimisto Brysselissä. Oletko huomannut, että myös Etelä-Pohjanmaan liitolla on oma Facebooksivu? Tykkää myös liiton pyörittämästä Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -sivusta.

Tietoprovinssi 2016 esittäytyy
toiminnallisena osastona
Opinlakeus-messuilla
EU-tietokeskus on mukana Tietoprovinssin osastolla
Opinlakeus-messuilla 20.–21.1.2016. Pääset
esimerkiksi laatimaan eurooppalaisen ansioluettelon
ja osallistumaan tietovisaan. Käy merkitsemässä
karttaan unelmien matkakohteesi Euroopassa!
Tulossa on myös aivan uusi tempaus, joka
julkistetaan tammikuussa. Lisätietoa tulee
esimerkiksi EU-tietokeskuksen kotisivuille.

Komission ensimmäinen vuosi
takana - mitä tehtiin
Miten Jean-Claude Junckerin johtama komissio selvisi
ensimmäisestä vuodestaan? Täältä voit katsoa,
millaisia toimenpiteitä komissio on toteuttanut. Lue
tarkemmin esimerkiksi muuttoliikkeestä ja
sisäasioista vastaavan pääosaston sivuilta, mitä
komissio on tehnyt ja tekee muuttoliikkeen ja
turvallisuuden saralla.
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OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!
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