______________________________________________________
Europe Direct Pohjois-Satakunta
Uutiskirje/ MARRASKUU 2020

KIRJALLISUUSWEBINAARI MA 09.12.2020 ROOPE LIPASTI –

”Monipuolista kirjallisuutta maas-EU-dulla” klo 13.00
14.30

Tervetuloa kuuntelemaan Roope Lipastin kokemuksista Eu-maaseudun
kirjailijana. Tutustutaan Roopen monipuoliseen tuotantoon ja vietetään mukavan
huumoripitoinen webinaarihetki! Tilaisuus on ilmainen!

Webinaariin ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeen
Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki:
https://aktiivinen.fi/blog/monipuolista-kirjallisuutta-maas-eu-dullakirjailijavieraana-roope-lipasti/

VIELÄ EHTII #MyEuropephoto - Osallistu
valokuvauskilpailuun! Aikaa pidennetty 30.12.2020
asti
#MyEuropephoto-kilpailumme käynnistyy 12.10.2020 ja osallistua voi 30.12.2020
Kilpailun teemoina ovat: ”Minä ja Eurooppani ( luonto – kulttuuri – arkielämä) ”
Kilpailuun saa osallistua max 5 kuvalla /osallistuja ja ne tulee toimittaa
europe.direct@kankaanpaa.fi 30.11.2020 klo 17.00 mennessä tai vaihtoehtoisesti voi osallistua
tägäämällä kuvan #MyEuropephoto #Europedirectpohjoissatakunta esimerkiksi Instagramissa tai
Twitterissä. – Ei osallistumisikärajaa!
Kolme parasta kuvaajaa palkitaan ja parhaista kuvista tehdään näyttely.
Europe Direct Pohjois-Satakunta saa pidättää oikeuden käyttää kuvia.

Palkintona parhaille kolmelle kuvaajalle Fujifilm Instax mini 9
kompaktikameroita ja filmirulla mukaan!

Mitä tekee Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
ECDC sijaitsee Tukholmassa ja vastaa Euroopan Unionin alueen kootusta
tautienehkäisytiedottamisesta esimerkiksi COVID19 -pandemian osalta. Kannattaa laittaa
sivusto seurantaan!

https://www.ecdc.europa.eu/en

Euroope Direct Pohjois-Satakunta suuntaa
aktiiviseen kevääseen 2021
Toimintamme jatkuu virallisesti huhtikuun 2021 loppuun asti. Euroopan komissio käynnisti
kesällä 2020 hakuprosessin uudelle tiedotuspistekaudelle ja täåmä prosessi on yhä
meneillänsä. COVID19- tilanteen vuoksi nykyistä EDIC-toimintakautta jatkettiin myös vuodelle
2021. Järjestämme kevään aikana erilaisia tapahtumia koronatilanteen mukaan sekä
tiedotamme somessa. Muistahan seurailla siis facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä
ajankohtaisia EU-asioita! Uutiskirje ilmestyy myös kevään aikana!

Käy katsomassa miten EU elvyttää?
Euroopan komissio esitti 26.5.2020 laajan elpymissuunnitelman, joka perustuu EU:n
talousarvion koko potentiaalin hyödyntämiseen. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa
koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen
korjaamisessa, käynnistää elpyminen Euroopassa sekä suojella ja luoda työpaikkoja.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse_fi#RecoveryplanforEurope

Rokotukset tulossa ja EU:n COVID19-vastaisia
toimia lisätään
Euroopan Unionilla on aktiivinen koronavirusstrategia, jonka toimista vain murto-osa
näkyy meille suoraan arkipäivän elämässä, kuten esimerkiksi rokotukset. EU on

pandemian aikana tehnyt erittäin paljon toimia alkaen esimerkiksi desinfiointirobottien
hankinnoista EU-alueen sairaaloihin sekä lääketieteellisten laitteiden hankintoja.
Käy katsomassa linkistä myös strategiaa!
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/publichealth/coronavirus-vaccines-strategy_fi

Kutsu webinaariin: Suo, kuokka ja EU – minne
saavutaan, kun kriisistä tullaan ulos?
Mitä EU:n pitäisi tehdä nyt ja lähitulevaisuudessa, jotta Eurooppa olisi vahvempi, kestävämpi ja dynaamisempi
kuin ennen koronakriisiä? Minkälaiseen maailmaan EU saapuu, kun akuutista kriisivaiheesta ollaan selvitty?
Kuinka kaksoissiirtymä vihreään ja digitaaliseen talouteen toteutetaan? Mitä tapahtuu vakaus- ja
kasvusopimuksen alijäämä- ja velkakriteereille?
Maanantaina 30.11. klo 14–15 EU:n tulevaisuutta pohtivat kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava
komissaari Jutta Urpilainen, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja 2014–2019),
Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn (komissaari 2004–2010 ja varapuheenjohtaja 2010–2014) sekä Erkki
Liikanen (komissaari 1995–2004). Webinaarin juontaa toimittaja Jari Korkki.
Webinaaria voi seurata täältä: https://event.prospectumlive.com/eu-komissio-30112020. Katsojaksi
kirjautumisen yhteydessä pyydämme nimen ja sähköpostiosoitteen.
Lue lisää: https://europa.eu/!qw63Vv

HUOMIO!
Europe Direct Pohjois-Satakunnan Facebooksivuilta ja Twitteristä löydät tuoreet uutiset mm.
erilaisista avautuvista rahoitushauista sekä
tiedotusta EU:n toimista COVID19-tilanteessa!
Liikenteessä on paljon valeuutisia aivan
”suomalaisissakin medioissa” esimerkiksi liittyen
lentoliikenteeseen ja liikkuvuuteen tai

maahanmuuttoon sekä turvapaikkapakolaisiin sekä
moneen muuhun asiaan.
Ennen kuin uskot – tarkista!

Oletko tyytyväinen Europe Direct-verkoston toimintaan?
Laitahan terveisiäsi verkoston toiminnasta ja Euroopan Unionin tiedotuksesta.
Mikä toimii ja mikä voisi toimia paremmin? Jatkuvaa palautetta saa mielellään
käydä antamassa! Kiitos ja kumarrus koko verkoston puolesta!
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/

Tuoreimmat eurouutiset Facebook-sivuiltamme!
Käy peukuttamassa ja tykkäämässä Europe Direct Pohjois-Satakunnan
Facebook- sivuja, jotta saat mahdollisimman nopeasti tietoosi, mitä
liikkuu esimerkiksi EU-hankerintamalla alueellasi. Voit seurata
faceuutisia myös sivumme kautta!
Olemme myös Twitterissä ☺ ED Pohjois-Satakunta @Aktiivinen nimen
alla! Instagramissa näkyilemme aina silloin tällöin!
Twiittaillaan ja Instaillaan! LinkedIn:issä olemme myös!

Kansainvälisiä harjoittelijoita jatkuvasti tarjolla:
Kiinnostaisiko kansainvälistyä ihan omassa yrityksessä tai julkishallinnon
yksikössä ottamalla ilmainen työharjoittelija kuukaudeksi tai pariksi jostakin
Euroopan maasta? Kielitaitoisia ja kansainvälisiä nuoria etsii erilaisia
harjoittelupaikkoja. Nyt tarjolla yliopisto-opiskelijoita erityisesti Italiasta erilaisiin
hallinnollisiin harjoitteluihin!

Olemme välittäneet mm. opettajaharjoittelijoita, metallialan yrityksiin
harjoittelijoita sekä esim. yleisiin toimistotöihin tai esim. maatalousalan
kesätyöntekijöiksi tai esimerkiksi tapahtumajärjestämisen avuksi. Ota yhteyttä
meilitse Kristaan, niin laitetaan hakuja verkostoihimme. Hakuprosessi voi kestää
jonkin aikaakin ihan siitä riippuen sattuuko soveltuvia henkilöitä olemaan tarjolla.
Tavanomaisesti haku kestää n. 2 kk – 1 vuosi.
Alueellemme on tullut mm. opettajaharjoittelijoita kouluihin esimerkiksi
Merikarvialle, Kankaanpäähän ja Karviaan eri maista. Saksa, Ranska, Italia,
Latvia ja Liettua ovat olleet muuan muassa harjoittelijoiden kotimaita.
krista.antila@kankaanpaa.fi

Uutiskirjeemme ja lisätietoa toiminnastamme löytyy myös sivustoltamme
www.aktiivinen.fi

Kansainvälisissä asioissa voit kääntyä puoleemme:
Tervetuloa seuraamaan!
Uutiskirjeemme voi tilata ilmoittamalla meille meilitse asiasta
europe.direct@kankaanpaa.fi ja otsikolla "Uutiskirjetilaus" - näin pysyt
mukana EU-tietouden valtavirralla.
Yhteydenotot!/Materiaalitilaukset!
Meiltä voit noutaa toimistolta eurooppaesitteitä ja erilaisia materiaaleja, joita on myös
vapaasti saatavilla kehittämiskeskuksen käytävän infopisteessä. Kauttamme voi myös
tilata erilaisia opetusmateriaaleja myös kieliversioina.
Europe Direct Pohjois-Satakunta Keskuskatu 51 B 38700 Kankaanpää,2.krs
Europe Direct toimipisteen vastuuhenkilö toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto 050-5896 269
Puhelimitse tehtävät tiedustelut pääosin kansainvälinen koordinaattori Krista Antila 050-5206
396
EU-asioihin ja kansainväliseen toimintaan liittyvät kyselyt ja tiedustelut:
europe.direct@kankaanpaa.fi tai krista.antila@kankaanpaa.fi

Toimistosihteeri Päivi Hietapakka tavattavissa toimistolla /Toimiston aukioloajat ma-to 8.00 15.00

