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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Kesän aukioloajat
Kesäaikaan 3.6. - 5.7. ja 29.7. - 9.8.2013 Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto sekä EU-tietokeskus ovat
avoinna ma - pe klo 8 - 15.
Toimisto on suljettu 8. - 28.7.2013 lomien keskittämisen vuoksi.
EU-tietokeskuksen ollessa kiinni, voit esimerkiksi soittaa maksuttomaan palvelunumeroon 00800 678
910 11. Numero palvelee kaikkialta EU:sta klo 9.00–18.00 Keski-Euroopan aikaa (maanantaista
perjantaihin) kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Jos asiasi ei ole kiireellinen, niin jätä kysymys tai
yhteydenottopyyntö sähköpostilla osoitteeseen eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Lisätietoa neuvontapalvelusta täältä.

Lehti maakunnan kansainvälistymisestä on ilmestynyt
Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa on Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen julkaisu, joka ilmestyy
jatkossa vuosittain. Lehdessä esitellään ihmisiä ja tarinoita Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen
taustalla.
Tässä numerossa muun muassa:
• Suupohjan kuituverkoista mallia maailmalle
• Lääkärien ja hoitajien työ sähköistyy Kaksineuvoisessa
• Tietoa, palvelu ja opastusta EU-tietokeskuksesta
• Etelä-Pohjanmaalle halutaan lisää turisteja
• Suuntaviivoja kulttuurin kansainvälistämiselle
•Kiinnostaako työskentely Euroopassa? Eurooppalainen työnvälitysverkosto palvelee EteläPohjanmaalla
• Miltä Euroopan tulisi näyttää vuonna 2020?
Lehti on luettavissa osoitteissa:
http://issuu.com/epliitto/docs/kansainvalinen_etela-pohjanmaa_2013 (selattava versio)
http://www.epliitto.fi/upload/files/Kansainvalinen_Etela_Pohjanmaa_2013.pdf (pdf-tiedosto)

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä sähköpostiisi, pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä osoitteeseen eutietokeskus@etela-pohjanmaa.fi. Voit myös tiedottaa uutiskirjeen kautta kansainvälisiin teemoihin liittyvistä ajankohtaisista
tapahtumista ilmoittamalla siitä samaan osoitteeseen.
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Farmarissa keskiviikkona EU-maatalouspolitiikka 2014–2020 -keskustelutilaisuus viljelijöille sekä
lauantaina aiheena EU ja uusiutuva energia
Maa- ja metsätalousministeriö ja Farmari-näyttely järjestävät keskiviikkona 3.7.2013 klo 12 Areenassa
EU-maatalouspolitiikka 2014–2020 -keskustelutilaisuuden viljelijöille, jossa mukana maa- ja
metsätalousministeri Jari Koskinen, EU-komission maatalouspääosaston (DG AGRI) pääjohtaja Jerzy
Plewa, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Tilaisuudessa
yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja esittää omia kommenttejaan tehdyistä päätöksistä ja valmisteilla
olevista säädöksistä.
Lauantaina 6.7.2013 klo 15 Energiapihassa haastattelussa europarlamentaarikko Nils Thorvalds aiheesta
EU ja uusiutuva energia. Katso tarkempi Farmarin ohjelma täältä.

Alle puolet EU:n kansalaisista käyttää sähköisen hallinnon palveluita
Eniten sähköisen hallinnon käytettyjä palveluita ovat veroilmoituksen tekeminen (73%),
muuttoilmoituksen ja osoitteenmuutoksen täyttäminen (57%) sekä opintotuen hakeminen ja/tai korkeaasteen koulutukseen ilmoittautuminen (56%). Euroopan digitaalistrategiassa on asetettu tavoite
vuoteen 2015 mennessä, että 50 prosenttia EU:n kansalaisista käyttäisi sähköisiä hallinnon palveluita.
Tällä hetkellä käyttäjiä on 46 %. Tyytyväisyys julkisiin verkkopalveluihin oli kuitenkin matalampi kuin
esimerkiksi tyytyväisyys verkkopankkipalveluihin tai verkko-ostamiseen. Komissio ja jäsenmaiden
viranomaiset ovat pyrkineet laajentamaan ja parantamaan sähköisiä viranomaispalveluja joulukuusta
2010 lähtien. Nyt edistymistä arvioidaan parhaillaan ja komissio raportoi asiasta vuoden 2013 loppuun
mennessä.
Lue lisää aiheesta komission lehdistötiedotteesta täältä.

Harjoittelu EU:n eri toimielimissä
Harjoittelumahdollisuudet EU:n eri toimielimissä on suunnattu niin opiskelijoille kuin jo tutkinnon
suorittaneille. Katso tarkemmat määräajat ja kohderyhmäkuvaukset eri toimielimiin opiskelijoille ja
valmistuneille.

Avoimia rahoitushakuja korkeakoulukonsortion nettisivuilla
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin
tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy yhteisiin tutkimus- ja
kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on yritysten, liiketoimintamallien ja palveluinnovaatioiden
synnyttäminen ja kehittäminen alueen kilpailukyvyn edistämiseksi. Ajankohtaista osiossa löytyy kattava
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listaus avoimista rahoitushauista korkeakoulukonsortion painopistealueilta, joita ovat elintarviketalous
ja hyvinvoinnin edistäminen, julkiset palveluinnovaatiot, kulttuuri ja elämystuotanto, yrittäjyys ja
liiketoimintaosaaminen sekä älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät teollisuudessa ja rakentamisessa.
Lue avoimista hauista täältä.

Kansalaiskeskustelu Helsingissä 24.9.
Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja eurooppaministeri Alexander Stubb keskustelevat
kansalaisten kanssa kansalaisten oikeuksista ja Euroopan tulevaisuudesta 24.9. klo 10-12 Vanhalla
ylioppilastalolla.
Kysymyksiä
voi
lähettää
etukäteen
osoitteeseen
comm-rep-helcitizensdialogue@ec.europa.eu. Osallistua voi myös Twitterissä kanavalla #EUdeb8. Ilmoittautuminen
avataan elokuussa.

Ajankohtaisia hakuja
Marie Curie -apurahat ovat haettavissa tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi Euroopassa ja Euroopan
ulkopuolella. Kyseessä on viimeinen hakukierros tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta. Haut
päättyvät 14.8.2013. Lisätietoa ja linkit avoimiin ehdotuspyyntöihin löytyy täältä.
Erasmus nuorille yrittäjille 2013 haku on auki. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden nuorille yrittäjille 1-6
kuukauden pituiseen harjoittelujaksoon toisessa Euroopan maassa sijaitsevassa kokeneemman yrittäjän
isäntäyrityksessä. Ohjelma toimii haussa olevien välittäjäorganisaatioiden kautta ja haku päättyy
9.7.2013. Hakuprosessiin liittyvä materiaali ja ohjeet löytyvät täältä.

Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaalla
3-6.7.2013 Farmari Seinäjoella
Tule käväisemään Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen ja TE-Palvelut Etelä-Pohjanmaan EURES
työnvälityksen yhteisellä messuosastolla Areenan sisäosastolla heti C-sisäänkäynnin lähettyvillä paikalla A31.

23.7.2013 klo 19 alkaen Twist and Taste II Kauppakadulla, Lapualla
Ilta rakentuu seuraavista teemoista; kansainvälisistä ja paikallisista rytmeistä niin tanssin kuin musiikin
pyörteissä, ruokamaistiaisista, monikulttuurisista ihmisistä, kasvomaalaaritaiteilusta - kaikesta siitä, miten
pieni elämyksellinen tuokio yhdistää ihmiset kesäillassa. Ilta toteutetaan yhteistyössä Lapuan kaupungin
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kulttuuritoimen ja Café Xenos –hankkeen kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lisätietoja Tanja VälipakkaToivonen, Café Xenos -koordinaattori, Aisapari ry, tanja.valipakka-toivonen@aisapari.net, Puh. 040 765 6201

27.9.2013 Tietoprovinssi Seinäjoella
Tietoprovinssi järjestetään tänä vuonna ainakin Framissa ja maakuntamuseolla. Erityisinä teemoina nousevat
elintarvikkeet ja hyvinvointi, logistiikka ja energia sekä alueellisuus ja osallistuminen. EU-tietokeskus on
mukana yhdessä parinkymmenen eri organisaation kanssa. Tykkää Facebookissa ja seuraa ohjelman
muodostumista.

Hyvää kesää toivottaa,
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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