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Mikä Europe Direct –verkosto?

• Vuonna 2005 EU yhdisti eri tiedotuspisteensä Europe 
Direct –verkostoksi

• Nyt 424 tiedotuspistettä EU-jäsenmaissa
• Suomessa Euroopan komission Suomen-edustuston 

alaisuudessa 
• 8 pistettä Suomessa 1.5.2021 alkaen
• Euroopan komission osarahoitus
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ED-tiedotuspisteet Suomessa (2021-2025)

Isäntäorganisaatiot

1. Kymenlaakso, Leader Sepra, Hamina

2. Pirkanmaa, Leader Pirkanmaan Helmi,    
Valkeakoski

3. Etelä-Savon liitto, Mikkeli

4. Leader Pohjois-Satakunta, Kankaanpää

5. Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki

6. Pohjois-Savon liitto, Kuopio

7. Kainuun liitto, Kajaani

8. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu

3

5

4

2

1

7

8

3

6



Suunnitellut toimenpiteet 5-12/2021 ja 2022
• Avajaistilaisuus koko ED-verkoston toimikaudelle 2021-2025
• Eurooppaviikon/-päivän tilaisuudet
• Rahoitusinfo 22.9.-21 uuden ohjelmakauden sisällöistä

• Hakuinfoja tulossa (16.11. jo sovittu) syksyn ja talven mittaan
• Osittain välittävän viranomaisen viestintä (rakennerahastot)

• Conference on Future of Europe (COFE) – kansalaisille, 
järjestöille, kaikille – markkinointi ja kohderyhmien aktivointi
• Verkossa avoin alusta tapahtumien järjestelyyn, ideoiden esittelyyn, 

keskusteluun https://futureu.europa.eu/

• Suhteet paikalliseen mediaan ja mielipidevaikuttajiin  → juttuja 
eri kanaviin, myös paikallismediaan!

• EU kouluissa
• Lukiot, Kamk, peruskoulut, kansalaisopistot, - oppimateriaali (Learning Corner/ 

Oppisoppi verkossa) ja muu mahdollinen yhteistyö

• EU-teemajulkaisu 
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Perustoimet
• Tiedotuspiste Kainuun liiton tiloissa

• Vastataan paikan päällä, sähköpostitse, somen kautta
• Kirjallista materiaalia jaossa, tilataan tarvittaessa
• Keskitetty vastauspalvelu (https://europa.eu/european-union/contact/write-

to-us_fi )
• Palveleva numero (00 800 6 7 8 9 10 11), maksuton (klo 9-17)

• Verkkosivut
• https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/europe-direct/

• Sosiaalisen median kanavat
• Facebook- ja Twittertilit

• Uutiskirjeosio osana Kainuun liiton uutiskirjettä (1-2 x kk) 
• Komission määrittelemät painopisteet ohjaavat kaikkia toimia
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Mikä on Euroopan tulevaisuutta käsittelevä 
konferenssi? (COFE) - https://futureu.europa.eu/

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ainutlaatuinen ja ajankohtainen tilaisuus 
keskustella Euroopan haasteista ja tavoitteista. Mistä tahansa olet kotoisin ja mitä 
teetkin, konferenssi tarjoaa tilaisuuden pohtia, millaista tulevaisuutta haluat 
Euroopan unionille

• kansalaisvaikuttaminen

• Mitä konferenssin rakenteeseen kuuluu?

• Monikielinen digitaalinen alusta, jolla kansalaiset voivat jakaa 
ajatuksiaan ja lähettää ehdotuksia verkossa. Niitä kerätään, analysoidaan, 
seurataan ja julkaistaan konferenssin kuluessa.

• Hajautetut tapahtumat, joita ovat ihmisten ja organisaatioiden sekä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten järjestämät verkko-, 
fyysiset ja hybriditapahtumat.

• Eurooppalaiset kansalaispaneelit, jotka käsittelevät eri aiheita ja tekevät 
ehdotuksia. Niiden tulisi olla edustavia maantieteellisen taustan, 
sukupuoli- ja ikäjakauman, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 
suhteen.

• Konferenssin täysistunnot, joissa keskustellaan kansallisten ja 
eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksista aiheittain, 
määrittämättä tuloksia ennalta ja rajoittamatta keskusteluja etukäteen 
päätettyihin politiikan aloihin

Tapahtumat, ideat, keskustelut kootaan raporteiksi, jotka komissio kokoaa 
yhteen vuoden lopussa (9.5.-21 – 5/2022).
Konferenssi esittää kevääseen 2022 mennessä johtopäätöksensä ja antaa 
ohjeita Euroopan tulevaisuutta varten
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EU kouluissa ja muu oppilaitosyhteistyö
• Koulut – oppimateriaali ja muu yhteistyö
• Myös kirjastoihin materiaalia
• Apuna ennen kaikkea EU:n kirjakauppa – ja sen osio 

”Oppisoppi” (Learning Corner)
• https://op.europa.eu/fi/web/general-publications/publications
• Materiaalia opettajille ja suoraan oppilaille (eri ikäryhmät 

huomioiden)

• Muu yhteistyö – tapahtumat kouluilla yms.
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EU-teemajulkaisu

• Kerran vuodessa ammattimaisesti tehty/teetetty julkaisu
• Sähköisen versiot, pieni määrä printtimediana
• Kokemusta menneiltä vuosilta hankejulkaisusta liiton ja 

ELYn yhteistyönä…
• Nyt valmisteilla ohjelmien ja hankkeiden vaikuttavuutta 

käsittelevä julkaisu (osaamiskeskittymät useiden EU-
ohjelmakausien hankkeiden tuloksina)
• Tietoa myös alkavasta ohjelmakaudesta 2021-2027
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Media ja some/mielipidevaikuttajat 
Mediatyöryhmä 
• Paikallismedian edustajat, Kainuun liitto, ELY-keskus, Kajaanin 

nuorisotoimi, kansainväliset palvelut, EU-toimisto
• Kokoontuminen 4-5 x / v. 
• keskusteluun nostetaan ajankohtaista EU:n eri toimialoilta

• keskustelua yhteistyön muodoista ja mahdollisuuksista
• Syöttöjä medialle – mikä kiinnostaa?
• sovitaan kuka välittää tietoa ja mistä?

• Jaetaan tietoa keskenämme ja edelleen kaikille kainuulaisille
• Komission isot teemat tänä vuonna: COVID-19 torjunta, Elvytyspaketti 

(NextGenerationEU), uusi ohjelmakausi 2021-2027, Green deal, COFE, 
digitaalistrategia

• Tavallista kansalaista kiinnostavat asiat, joihin EU vaikuttaa
• Matkustaminen, työskentely/opiskelu ulkomailla, jne.

• Somevaikuttajat?
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Yhteystiedot
• Toimisto avoinna yleisölle 

arkipäivisin klo 9-15
• Kauppakatu 1, 2.krs
• Ed.kainuu@kainuunliitto.fi
• Facebook: 

www.facebook.com/EDKainuu/
• Twitter: @EdKainuu 
• http://kainuunliitto.fi/yhteistyo/eur

opedirect
• Eero Vilhu ja Minna Mustonen
+ Tiimi: Sari, Katja, Jouni 
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Kiitos kuuntelemisesta


