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Tällä kertaa äänestän 26.05.2019 – EU-vaalit 2019 jo
kohta ovella
Seuraavat Eurooppa-vaalien ajankohta on jo sovittuna eri jäsenmaissa. Suomessa
vaalit järjestetään sunnuntaina 26.05.2018. Muissa jäsenmaissa vaalit järjestetään
kolmen eri päivän aikana. Meppien määrä myös vähenee tällä kerralla, sillä
kauden 2014 – 2019 aikana edustajia oli 751 kappaletta ja uudella kaudella 705
kappaletta. Suomeen valitaan yhteensä 15 meppiä – siis yksi enemmän kuin viime
kaudella oli. Suomen äänestysvilkkaus on ollut alle Euroopan keskitason.
Demokratian
Käydäänpä äänestämässä, jotta asioitamme EU:ssa ajaisi oikea taho!
www.thistimeimvoting.eu –sivusto on jo avattu. Käythän tutustumassa!

Suomen EU-jäsenyysmaksu/asukas vähentynyt
Suomen nettomaksu EU:lle viime vuonna oli 275 miljoonaa euroa. Nettomaksu
pieneni edelleen toissa vuodesta, joloin se oli 294 miljoonaa euroa. Nettomaksu
kuvaa Suomen EU:lta saamien tulojen ja menojen erotusta. Nettomaksu ei
kuitenkaa kerro siitä hyödystä, mitä Suomi saa muuan muassa hankerahoitukssta,
vapaasta liikkuvuudesta, vapaasta työvoiman liikkuvuudesta tai sisämarkkinoihin
kuulumisesta yleensä.

Eri vuosien nettomaksuissa on eroa, koska esimerkiksi luvussa näkyvät vanhojen
päättyneiden hanketukikausien päättyminen ja uusien alkaminen.
Suomi oli viime vuonna EU:n toiseksi pienin nettomaksaja. Pienin nettomaksaja oli
Irlanti. Suomen edellä nettomaksajia ovat Hollanti, Ruotsi, Saksa, Tanska,
Itävalta, Italia, Ranska ja Iso-Britannia.
Henkilöä kohti laskettuna viime vuoden summa on 50 euroa, kun 2016 summa oli
54 euroa.

Nuorta ideaa tulevaisuuskeskusteluun
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on käynnissä haku, jonka pohjalta 99 toisen
asteen oppilasta 33 maasta kutsutaan Brysseliin kertomaan ajatuksistaan ja
toiveistaan tulevaisuuden suhteen. Mukaan voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat
toisen asteen oppilaitosten opiskelijat opettajansa välityksellä. Ilmoitautumisen
päätyttyä hakijoiden joukosta valitaan kustakin maasta arpomalla yksi koulu,
josta tapahtumamatkalle pääsee kolme oppilasta ja yksi opettaja. Hakuaikaa on
18. marraskuuta saakka.
Lue lisää: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/yeysturns10vote-future

Euroopan kielten päivän kilpailun viimeiset päivät
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 31.10.2018 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

