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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Poikkeukselliset aukioloajat
Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto sekä EU-tietokeskus ovat suljettuina 23-31.12.2013 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.

EU laajentaa elektronisten laitteiden käyttöä lentokoneissa
EU:n lentoturvallisuusvirasto on päivittänyt ohjeet henkilökohtaisten elektronisten laitteiden, kuten
älypuhelimien, tablettien ja sähköisten lukulaitteiden, käytöstä lentokoneissa. Jos laitteen voi asettaa
lentotilaan (flight mode), niin sitä voi käyttää myös koko matkan ajan eli myös rullauksen, nousun ja
laskun aikana. Koska laite ei ole lähettävässä tilassa, turvallisuus ei vaarannu. Tähän asti kaikkien
henkilökohtaisten elektronisten laitteiden oli oltava kytkettynä täysin pois päältä rullauksen, nousun ja
laskun ajan.
Monien lentoyhtiöiden uskotaan lähiviikkoina päivittävän laitteiden käyttöä koskevat sääntönsä.
Matkustajien on kuitenkin aina noudatettava miehistön antamia turvallisuusohjeita, joten elektronisia
laitteita saa käyttää vain silloin kun miehistö antaa siihen luvan.
Lentoyhtiöt eivät yleisesti tällä hetkellä salli puhelimen tai Wi-Fi-yhteyden käyttöä lentojen aikana. Se on
tällä hetkellä mahdollista vain erityisvarustetuissa lentokoneissa, jotka mahdollistavat yhteyden
saamisen verkkoon, ja silloinkin tämä on sallittua vain lentokorkeudessa. Tällöin matkustaja ei ole
yhteydessä maaverkkoon, vaan lentokoneen omaan turvavarmennettuun järjestelmään.
Lue koko komission lehdistötiedote.

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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Luova Eurooppa -ohjelma käynnistyy vuoden 2014 alussa
Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan komission uuden Luova Eurooppa -ohjelman, joka tuo
lisää tukea eurooppalaiselle kulttuurille, elokuvalle, televisiolle, musiikille, kirjallisuudelle, esittävälle
taiteelle, kulttuuriperinnölle ja niihin liittyville aloille. Ohjelman talousarvio on 1,46 miljardia euroa
vuosina 2014-2020. Uusi ohjelma yhdistää nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat.
Ohjelma kytkeytyy Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja nostaa siten paremmin esiin kulttuurin ja
luovien alojen merkityksen Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomisessa. Alan
osaamista ja valmiuksia kasvatetaan, toimijoiden ja teosten liikkuvuutta parannetaan sekä kulttuuria ja
luovia aloja koskevaa yhteistä tietoperustaa ja tilastointia vahvistetaan sekä yhtenäistetään. Sen
toivotaan antavan uutta vauhtia kulttuurialalle ja luoville toimialoille, jotka ovat merkittäviä
työpaikkojen ja kasvun synnyttäjiä.
Ensimmäiset haut on nyt avattu ja ne päättyvät maaliskuun 2014 alussa. Kulttuuri-ohjelman tukemissa
hankkeissa on aina mukana vähintään kolme maata ja toiminta ulottuu alueellista tai kansallista tasoa
laajemmalle.
Etelä-Pohjanmaan kulttuuri kansainvälistyy -seminaari järjestettiin 26.11 Seinäjoella. Lue lisää
onnistuneista esimerkeistä sekä maakunnan kulttuurin kansainvälistymisen tulevaisuudesta. Linkin takaa
löytyy tietoa myös Luova Eurooppa -ohjelmasta.
Katso avoimet haut täältä. Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelmasta myös täältä.

Kaarle Suuri -nuorisopalkinto on nyt haussa
Eurooppalainen nuorisopalkinto on nyt haussa. Se on tarkoitettu 16-30-vuotiaille jotka ovat mukana
projektissa, jossa on eurooppalainen ulottuvuus. Voittoisat projektit saavat paitsi tunnustusta ja
huomiota, myös rahapalkinnon. Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri - palkinto myönnetään
projekteille, jotka edistävät eurooppalaisen identiteetin kehittymistä ja antavat käytännön esimerkkejä
siitä, miten eurooppalaiset voivat elää yhdessä.
Paras projekti saa 5 000 euron palkinnon, toiselle sijalle tulleelle myönnetään 3 000 euroa ja kolmas
palkittu projekti saa 2 000 euroa. Kolme palkittua projektia kutsutaan vierailemaan Euroopan
parlamenttiin osana palkintoa. 28 kansallista voittajaa kutsutaan neljän päivän matkalle Aacheniin,
Saksaan. Hakuaika päättyy 20.1.2014.
Lue lisää täältä. Kaarle Suuri -palkintosivusto ja hakuohjeet.

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.

Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa
Uutiskirje 06/2013

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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Executive Training Programme Japanissa ja Koreassa
Japani ja Korea tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Kulttuuri- ja kielieroista
johtuen kyseiset markkinat ovat kuitenkin todella haasteellisia eurooppalaisille yrityksille.
Eurooppalaiset yritysjohtajat voivat osallistua EU-rahoitteiseen 45 viikon mittaiseen intensiiviseen
koulutusohjelmaan, johon sisältyy johdantokurssi Lontoossa (3 viikkoa), 30 viikon opinnot japanilaisessa
tai korealaisessa yliopistossa ja 12 viikon harjoittelujakso japanilaisessa tai korealaisessa yrityksessä.
Seuraava kurssi alkaa marraskuussa 2014 ja siihen hakuaika umpeutuu toukokuussa.
Katso lisätietoja osoitteesta: http://www.euetp.eu/

Linkkivinkki
Käy katsomassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemä videoklippi EU-tietokeskuksesta
ja sen palveluista 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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