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Poikkeukselliset aukioloajat
Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto sekä EU-tietokeskus ovat suljettuina 23.12.2014–6.1.2015
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@etelapohjanmaa.fi
Lisätietoa neuvontapalvelusta löytyy täältä.

Komission tiedotuskampanja: EU - Työtä sinun hyväksesi
Euroopan komissio on lanseerannut ensimmäisen kokonaisvaltaisen tiedotuskampanjansa,
jonka tavoitteena on jakaa entistä konkreettisempaa tietoa siitä, kuinka Euroopan unioni tuo
parannuksia kansalaisten elämään. Kampanja toteutetaan kuudessa pilottimaassa, jotka ovat
Suomi, Saksa, Espanja, Latvia, Puola ja Portugali. Euroopan laajuiseen kampanjaan sisältyy

kuusi arkielämän tilanteita kuvaavaa tv-mainosspottia ja printtimainosta.
Kampanjan osana on avattu myös verkkosivusto www.tyotasinunhyvaksesi.eu. Sivustolla
esitellään yli 80 paikallista pilottimaissa toteutettuja hankkeita, joita EU on ollut tukemassa
ja rahoittamassa. Eteläpohjalaisille tuttuja hankkeita ovat esimerkiksi Winnet 8 naisyrittäjyyshanke,
Seinäjoen
rytmikorjaamon
muuttuminen
postiautovarikosta
musiikkitapahtumapaikaksi, valokuiturunkolinjan rakentaminen Suupohjaan sekä
hyvinvointialan Living Lab -hanke.
Suomessa kampanja keskittyy siihen, miten EU tukee ikäihmisten hyvinvointia. Kampanjan
teemaa tuodaan esille hyvinvointialan Living lab -hankkeella, jossa mukana on ollut mm.
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry. Hankkeen tavoitteena oli
testata ja kehittää uusia hyvinvointiteknologian innovaatioita, joiden avulla ikäihmisten
itsenäistä kotona asumista ja vanhustenhoidon hoitohenkilökunnan työtä voidaan helpottaa.
Living Lab -hankkeesta kertova YouTube -video.

Euroopan komissio on julkaissut työohjelmansa vuodelle 2015
Komission vuoden 2015 työohjelman tavoitteena on edistää työllisyyttä, kasvua ja
investointeja ja tätä kautta saada aikaan kansalaisille konkreettista hyötyä. Työohjelma
keskittyy EU-politiikan suuriin linjoihin ja puuttuu vähemmän yksityiskohtiin eli niihin
asioihin, jotka hoituvat jäsenmaiden tasolla. Työohjelma sisältää 23 uutta aloitetta, jotka
perustuvat komission poliittisiin suuntaviivoihin ja yli 80 aiemmin tehtyä ehdotusta, joiden
osalta komissio esittää joko peruuttamista tai uudelleentarkastelua poliittisten tai teknisten
syiden vuoksi.
Työohjelmaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Kirjoituskilpailu nuorille ”Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia”
18–25-vuotiaat nuoret voivat osallistua kilpailuun kirjoittamalla enintään 1000 sanan
artikkelin, jossa vastataan toiseen tai molempiin alla oleviin kysymyksiin.
Millaisia kokemuksia sinulla on Euroopan unionin laajentumisesta? Kuinka laajentunut
Euroopan unioni voi vastata tulevaisuuden haasteisiin?

Jokaisesta osallistujamaasta valitaan yksi voittaja, joka pääsee kolmen päivän opintomatkalle
Brysseliin. Lisäksi voittaneet artikkelit julkaistaan komission verkkosivuilla. Kilpailu on alkanut
5.11.2014 ja se päättyy 27.2.2015.
Kilpailun sivusto: http://event.iservice-europa.eu/fi/kirjoituskilpailu
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