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Jätä ideasi ideoiden kirjaan Meidän Satakunta roadshowlla 27.8.-7.9.2018
Meidän Satakunta -roadshowlla on mahdollisuus jättää pienet kehittämisideat
Satakuntalaisten ideoiden kirjaan. Haluamme kuulla, miten juuri sinä kehittäisit
kotiseutuasi tai vaikka yritystäsi. EU-hankkeilla ollaan tehty enemmän kuin uskoisit
myös sinun kotikunnassasi!
Pienistäkin ideoista voi kasvaa yhteistyöllä isoja juttuja, jotka parantavat palveluita,
lisäävät viihtyisyyttä tai muuten edistävät hyvää elämää Satakunnassa.

Meidän Satakunta -roadshowlla 27.8.-7.9. keräämme ihmisten kokoisia ideoita
Satakuntalaisten ideoiden kirjaan. Tule tapaamaan meitä roadshowstopille omaan
asuin- kesämökki- tai vaikka naapurikuntaasi.
Ideat kannattaa sanoa ääneen, sillä pienikin idea saattaa yhteistyössä kasvaa
vaikutuksiltaan suureksi!
Katso Meidän Satakunta -roadshown aikataulu ja pysähdyspaikat.

EU- PARLAMENTISSA VIREILLÄ TÄLLÄ VIIKOLLA MENEILLÄÄN:
Parlamentin syyskausi ja kuluvan vaalikauden viimeinen vuosi käynnistyvät Brysselissä
valiokuntien kokousviikolla. Kesätauolta palaavat mepit käsittelevät kuluvan viikon
aikana muuan muassa seuraavia asioita.
Joukkorahoitus. Talous- ja raha-asioiden valiokunta keskustelee mahdollisista EUpuitteista joukkorahoituspalveluille. Sijoitus- ja lainapohjaisille joukkorahoitusalustoille
kaavailtu eurooppalainen merkki mahdollistaisi rajat ylittävän toiminnan ja helpottaisi
kasvu- ja yleisesti pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia.
Rajat ylittävät maksut. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenet käsittelevät myös
uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että palvelumaksut EU:ssa
suoritettavista euromääräisistä rajat ylittävistä maksuista vastaavat jäsenmaiden
virallisessa valuutassa suoritettavia kotimaisia maksuja. Tällä hetkellä euromääräisten
rajat ylittävien maksujen palvelumaksut euroalueen ulkopuolisista jäsenmaista ovat
huomattavasti korkeammat kuin euroalueen maiden välillä.
Eroon
kertakäyttömuovista.
Ympäristövaliokunta
paneutuu
keskiviikkona
lakiehdotukseen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden kuten ruokailuvälineiden,
vanupuikkojen ja pillien kieltämiseksi. Euroopan komission mukaan noin puolet
Euroopan rannoilta löytyneistä meriroskista on kertakäyttöisiä muovituotteita.
Laskennoissa löydetyistä meriroskista noin 70 % koostuu kymmenen muovituotteen
ryhmästä sekä kalastusvälineistä.

Viisumivapaus / Kosovo. Kansalaisvapauksien valiokunta äänestää neuvotteluiden
aloittamisesta EU-maiden ministerien ja komission kanssa lainsäädännöstä, jolla
mahdollistettaisiin viisumivapaus EU:hun matkustaville Kosovon kansalaisille.
Viisumivapaus koskisi enintään 90 päivän oleskelua 180 päivän jaksolla ja edellyttäisi
biometristä passia.
Solidaarisuusrahasto.
Budjettivaliokunta
äänestää
34
miljoonan
euron
käyttöönottamisesta EU:n solidaarisuusrahastosta Kreikkaa, Puolaa, Liettuaa ja
Bulgariaa varten. Maat kärsivät vuoden 2017 luonnonkatastrofeissa. Varoja voidaan
käyttää jälleenrakennustoimiin ja kattamaan mm. hätäpalveluita, tilapäisiä
majoituspalveluita ja kulttuuriperinnön suojelua.
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia / Bosnia ja Hertsegovina.
Ulkoasiainvaliokunnan mepit tapaavat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
ulkoministerin Nikola Dimitrovin ennen keskustelua maan edistymisestä EU-tiellä. EU:n
on määrä aloittaa jäsenyysneuvottelut Makedonian kanssa vuonna 2019. Tämän
jälkeen mepit tarkastelevat mahdollisesta jäsenehdokasmaasta Bosnia ja
Hertsegovinasta komission laatimaa viimeisintä katsausta ja maan edistymistä.
TAX-valiokunta / Latvia. Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän
erityisvaliokunnan (TAX3) valtuuskunta vierailee torstaista perjantaihin Latviassa. Mepit
keskustelevat kansanedustajien ja asiantuntijoiden kanssa maan kolmanneksi
suurimman pankin ABLV Bankin vapaaehtoisesta selvitystilasta. Mepit tutustuvat myös
Riian satamaan ja keskustelevat kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien edustajien
kanssa Latvian rahoitus- ja tullipolitiikoista.

Euroopan kielten päivän kilpailu 2018 meneillään!
Tänä vuonna järjestämme kilpailun 26.09.2018 Euroopan kielten päivän kunniaksi.
Kohderyhmänä ovat erityisesti koulut ja oppilaitokset. Ohjeita osallistumiseen alta:
Euroopan kielten päivän –teemakilpailu nuorille ja lapsille! Kolme parasta palkitaan!
1.)Filminpätkä voi esimerkiksi olla humoristinen (kommelluksia kielen kanssa) tai
esimerkiksi omiin kokemuksiin perustuva. Pääasiana on, että kieliä käytetään
muodossa tai toisessa. Mielikuvitus ja hyvä maku rajana!
2.) Pituusraja maksimi 5 minuuttia.

3.) Tägäykset #europedirectpohjoissatakunta #EUlangs #EUlangscompetition
#EU26092018 #europedirect
4.) Mahdollisuus mukavaan näkyvyyteen EU-tasolla :-). Osallistumalla suostut
filminpätkän käyttöön EU-tiedotuksessa!
6.) Osallista voi yksin tai tiimeissä!
5.) Filmit toimitettava 21.09.2018 mennessä meiliin Europe Direct Pohjois-Satakunta /
krista.antila@kankaanpaa.fi

http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_fi

Oletko tyytyväinen Europe Direct-verkoston toimintaan?
Laitahan terveisiäsi verkoston toiminnasta ja Euroopan Unionin tiedotuksesta.
Mikä toimii ja mikä voisi toimia paremmin?
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 aloittelemme kevään aikana, joten
Twiittaillaan ja Instaillaan! LinkedIn:issä näkyilemme 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-pe 8.00 -16.00

