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Ystävänpäivä-RoadShow Pirkanmaalla
- ILMAISIA INFOÄMPÄREITÄ JAOSSA 50
ENSIMMÄISELLE VIERAALLE JOKAISELLA
STOPILLA
Nyt edistetään Euroopan Unionin maaseuturahoituksen ja Leaderin tunnettuutta LuoteisPirkanmaalla!
Aikataulu on seuraava:
ke 13.2. klo 9-11 Kihniö, M-market/tori
ke 13.2. klo 13-15 Parkano, K-supermarket Parkano piha-alue
to 14.2. klo 9-11.30 Kauppakeskus Komppi
Yhteisellä roadshowlla maaseutuohjelman toimijat pyrkivät lisäämään tietoutta
maaseuturahaston vaikutuksista ja rahoitusmahdollisuuksista. Kiertue ja koko Leader-toiminta
perustuvat siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten seutua tulee kehittää.
Hyvä elämä syntyy tunnetusti eri tahojen yhteistyöllä. Kunnat, yritykset, yhdistykset ja
yksittäiset asukkaat voivat kaikki edistää tätä – maaseuturahasto on mukana matkassa.
Kiertueen pääteemoja ovatkin yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys.
Europe Direct Pohjois-Satakunnan Eurooppatiedotusmateriaalia on jaossa suorastaan
”ämpärikaupalla”. 50 ensimmäistä vierasta joka stopilla saavat mukaansa I love EUinfoämpärin!

Roadshowlla on tavattavissa Leaderväen lisäksi paikkakuntien yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka
ovat kehittäneet omaa toimintaansa maaseuturahaston hankkeita toteuttamalla.
Stopeilta voi tulla hakemaan inspiraatiota muiden tarinoista tai testaamaan, voisiko oman
idean toteutukseen saada rahaa.
Somekanavillamme jaetaan päivien aikana video- ja kuvamateriaalia hankkeista ja
kiertuepaikoista.
Niitäkin kannattaa siis seurata!Päivän hastagit #leader #pirkanmaa #kihniö #parkano
#ikaalinen #maaseutufi # ystävänpäiväroadshow #sankariyrittäjät
#sankariyhdistykset #europedirect #europedirectpohjoissatakunta #EUworks #EU4you
#IloveEU
Yhteenvetona Roadshow nostaa valokeilaan maaseudun ykköskehittäjät: vireää ja
monimuotoista maaseutua ei olisi ilman sen sankariyrityksiä ja sankariyhdistyksiä!
Olisi hienoa, jos pääset pistäytymään stopeilla. Vie myös viestiä muille asiasta mahdollisesti
kiinnostuneille. 50:lle nopeimmalle on luvassa ÄMPÄRI Leader-yllätyksillä. Kihniössä ja
Parkanossa ollaan ulkona, joten muista pukeutua lämpimästi niin juttu luistaa eikä pieni
pakkanenkaan haittaa! :)

Vauhtia ja vipinää vaalivuotena 2019
Eurooppatiedotus jatkuu vuonna 2019 Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Järjestämme paljon
tapahtumia tulevan vuoden aikana! Tapahtumakalenteriimme on jo merkittynä muutama
virstanpylväs. Vaalivuotena tärkeänä teemanamme on miten Euroopan Unioni vaikuttaa
oikeasti ihan jokaisen meidän elämään enemmän kuin heti osaamme edes mieltää.
Voimme myös itse kansalaistasolla vaikuttaa EU:n asioihin varsin paljon, sillä Euroopan
Unionilla on jatkuvasti meneillään erilaisia erilaisia kansalaiskuulemisia esimerkiksi
verkkosivuillaan. Erityisesti nuorille on paljon tarjolla myös erilaisia kilpailuja,
tutsutumismatkoja ja vaikuttamismahdollisuuksia!
Alkutalvella olemme liikenteessä esimerkiksi Roadshow:lla Ikaalisissa, Kihniössä ja
Parkanossa ystävänpäivän nurkilla. Tervetuloa lämpimästi paikalle! Olemme esillä myös
useissa muissa seudullisissa tapahtumissa ja näistä tuoreimmat infor tulevat
informaatiokanaviamme seuraamalla (Face, Instagram, Twitter jne).
Eurooppapäivänä on tarjolla taas tapahtumakirjoa ja vietämmekin peräti Eurooppaviikkoa
pelkän päivän sijasta!
Laitoimmei vuoden alkupäivinä pystyyn Eurooppaa monelta kantilat /Eurooppa 4 you-blogin,
joten tervetuloa seuraamaan vierailevia tähtiä ja mielipiteitä eurooppa-asioissa! Blogista lisää
ihan oman otsikkonsa alla tässa uutiskirjeessä !

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 erityisesti nuorten keskuudessa, 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!
Työharjoittelijavälityksemme jatkuu eri toimialoille. Parhaalla aikaa seutukunnalla on
esimerkiksi kahden kuukauden ajan vierailemassa italialainen kieltenopettaja Tiaziana
Pohjois-Italian Trenton vuoristoalueelta ja hänen kanssaan olemme käyneet esimerkiksi
pitämässä Italia-luennot Karvian Opinpolun yläasteen luokille ja tutustumassa
yrittäjyyskasvatukseen ja kouluun.

Kalenteroitavia infotapahtumia tiedoksi:
***Mushroom Road – Sienitie- hankeinfo/ProAgria Satakunta
Kankaanpää 05.02.2019 Postelli klo 15.00-17.00
https://www.proagria.fi/tapahtumat/mushroom-road-sienitie-infokankaanpaassa-11087

***Luken Kihokin viljely-workshop-seminaari 05.03.2019
Kankaanpään Kuntoutuskeskus klo 12.00 – 16.00
Ohjelma tulossa. Seuraa esimerkiksi Leader Pohjois-Satakunnan
sosiaalisia medioita

***5*nature- kansainvälinen matkailuseminaari
Karvia 27.02.2019 /Karviatalo – auditorio klo 12.00 – 16.00
Ohjelma tulossa. Seuraa esimerkiksi Leader-Pohjois-Satakunnan
sosiaalisia medioita.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ?
-

on yksi Euroopan Unionin monialaisesti eri politiikan aloilla toimiva toimielimistä
lyhennös suomeksi ETSK
ETSK pitää vuosittain yhdeksän täysistuntoa. ETSK järjestää myös työhönsä liittyen
useita konferensseja, julkisia kuulemisia ja korkean tason keskusteluja.
Lisätietoa:https://www.eesc.europa.eu/fi/policies

Eurooppaa monelta kantilta – Eurooppa 4 you- blogi
Blogin kautta pyrimme tuomaan esille vierailevien kynäilijöiden kokemuksia ja mielipiteitä
Euroopan Unionista. Käyhän laittamassa seurantaan!
https://eurooppa4you.vuodatus.net/lue/2019/01/eurooppaa-moneltakantilta?fbclid=IwAR0h8HEA7FW2_v623Y3MnxYEdh1GhVIBBM3t2eQZSPXUbZ2RiWfs6bUxwU

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

