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Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019 !
Lämpimät kiitokset kuluneen vuoden yhteistyöstä!
Toimistomme lomailee 22.12.2018 – 06.01.2018
T. Europe Direct Pohjois-Satakunnan väki!

Vipinää vuodelle 2019
Eurooppatiedotus jatkuu vuonna 2019 Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Järjestämme paljon
tapahtumia tulevan vuoden aikana! Keväällä olemme liikenteessä esimerkiksi Roadshow:lla
Ikaalisissa, Kihniössä ja Parkanossa ystävänpäivän nurkilla. Eurooppapäivänä on tarjolla taas
tapahtumakirjoa ja vietämmekin peräti Eurooppaviikkoa pelkän päivän sijasta!
Laitamme myös ensi vuoden alkupäivinä pystyyn blogin, joten tervetuloa seuraamaan
vierailevia tähtiä ja mielipiteitä eurooppa-asioissa! Blogista tiedottelemme lisää!
2019 tulee olemaan vaalivuosi, joten käykäähän jo rekisteröitymässä tai muuten vain
tykkäämässä Thistimeimvoting-kampanjan sivustoa, josta myös oma kieliversio löytyy!
https://www.thistimeimvoting.eu/
On erityisen tärkeää äänestää, koska muutoin Euroopan unioni saattaa muuttua vain
tekniseksi virastoksi ja kansalaisilla ei enää ole mahdollisuutta vaikuttaa sen valintoihin
äänestämällä omat ehdokkaansa ja poliittiset edustajat päättäjiksi. Eurovaalien
äänestysprosentti on ollut erittäin matala, joten demokratian nimissä meidän kaikkien pitäisi
vaikuttaa. Suomella on myös Brexitin myötä enemmän edustajia parlamentissa.
Erilaisia pop up-tempauksia on tiedossa ja syksyn suurempi tilaisuus tulee olemaan Kasvun
karavaani- tapahtuma heti lokakuun alussa!
Kauttamme voi tiedustella ilmaisia työharjoittelijoita eri toimialoille ja pyrimme tiedottamaan
aktiivisesti muuanmuassa erilaisissa EU-hankkeissa alueellamme tarjoutuvista
mahdollisuuksista. Tulevan kevään aikana on tarjolla esimerkiksi benchmarking-matkoja
matkailun, lähiruoan, luonnonvaratalouden, metsätalouden, nuorison yrittäjyyskasvatuksen ja
monen muun aihealueen tiimoilta. Kannattaa siis seurata Facebook:in, Instagramin ja
Twitterin kautta Europe Direct Pohjois-Satakuntaa! Käykää peukuttamassa ja laittakaa
seurantaan, sillä tuoreimmat eurooppauutiset välittyvät sosiaalisen median kanavissamme!

Kyberturvallisuutta parannetaan EU:ssa
Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio pääsivät 10.12.2018 poliittiseen
yhteisymmärrykseen kyberturvallisuusasetuksesta, jolla vahvistetaan EU:n
kyberturvallisuusviraston (Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto, ENISA)
toimeksiantoa.
Tavoitteena on tukea paremmin jäsenvaltioita kyberuhkien ja verkkohyökkäysten torjunnassa.
Asetuksella perustetaan myös kyberturvallisuussertifiointia koskeva EU:n kehys, jolla
edistetään verkkopalveluiden ja kuluttajien laitteiden kyberturvallisuutta.
Kyberturvallisuusasetusta ehdotettiin vuonna 2017 osana laajaa toimenpidejoukkoa, jolla
käsitellään kyberhyökkäyksiä ja vahvistetaan EU:n kyberturvallisuutta.
Asetukseen sisältyvät seuraavat osiot: • EU:n kyberturvallisuusvirastolle ENISA:lle annetaan
pysyvä toimeksianto, jolla korvataan vuonna 2020 päättyvä rajallinen toimeksianto, ja sille

osoitetaan lisäresursseja, joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa. • ENISA:lle luodaan
vahvempi perusta uudessa kyberturvallisuuden sertifiointikehyksessä, jolla autetaan
jäsenvaltioita reagoimaan tehokkaasti kyberhyökkäyksiin, ja sille annetaan suurempi rooli
unionin tason yhteistyössä ja koordinoinnissa.
Kyberturvallisuusasetuksella luodaan lisäksi kehys tuotteiden, prosessien ja palvelujen
kyberturvallisuussertifikaateille, jotka ovat voimassa koko EU:ssa. Uusilla säännöillä autetaan
ihmisiä luottamaan päivittäin käyttämiinsä laitteisiin, koska he voivat valita tuotteita, kuten
esineiden internetiin (IoT) liittyviä laitteita, jotka ovat kyberturvallisia. Sertifiointikehys on
kyberturvallisuussertifioinnin keskitetty asiointipiste. Sen ansiosta yritykset, erityisesti pkyritykset, saavat huomattavia kustannussäästöjä, koska muutoin ne joutuisivat hakemaan
useissa maissa useita sertifikaatteja.
Yksi sertifioinneista poistaa myös mahdolliset markkinoille pääsyn esteet. Yrityksiä
kannustetaan investoimaan tuotteidensa kyberturvallisuuteen ja muuttamaan tämän
kilpailueduksi. Nyt saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen jälkeen uusi asetus on
hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa. Hyväksymisen jälkeen
se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja tulee voimaan välittömästi. Näin tasoitetaan tietä
eurooppalaisten sertifiointijärjestelmien laatimiselle ja EU:n kyberturvallisuusviraston ENISA:n
toiminnalle kohdennetun ja pysyvän toimeksiannon pohjalta.
Lisätietoja: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_fi.htm

Euroopan kemikaalivirasto ECHA
Suomessa sijaitsee yksi Euroopan Unionin eritysivirastoista. Paljonko tiedät sen toiminnasta
ja toimialoista? Käy lukemassa linkistä lisätietoa:
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/echa_fi

Eurooppalainen joulukuusi esillä Ikaalisten
Kompissa!
20.11.- 06.01.2018 on meneillään myös Eurooppalainen joulukuusi-aloitteemme. Tänä
vuonna eurooppalaisen European Christmas Decoration Exchange- aloitteen ja Euroopan
kulttuurivuoden kunniaksi pystytämme Ikaalisten Kompin kauppakeskukseen joulukuusen.
European Christmas Decoration -aloitteeseen osallistuu satoja kouluja Euroopan eri maista
sekä muutamia Europe Direct tiedotuspisteitä. Pohjois-Satakunnan alueelta osallistuivat tänä
vuonna Karvian Opinpolku sekä Jämijärven ala-asteen luokat.

Aloite on mitä mainion tapa löytää yhteistyöpartnereita sekä mukavalla tavalla opettaa
jouluperinteitä ja eri maiden kulttuuria lapsille. Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen
(krista.antila@kankaanpaa.fi) jo ensi vuotta silmällä pitäen!

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

