ALOITA 9. toukokuuta 2019 vietettävän Eurooppa-päivän
SUUNNITTELU NYT!
Ehdotuksia ja hyödyllisiä vinkkejä:
1. Ideoi kansalaisille osallistumismahdollisuuksia.
2. Kokoa osallistumishalukkaiden ihmisten ryhmä.
3. Suunnittele, millä tavoin kansalaiset kutsutaan mukaan ja miten toiminnasta
tiedotetaan paikallisten tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta.
4. Ota mukaan paikallisia järjestöjä.
5. Varmista kunnan hallinnon osallistuminen.
6. Huolehdi siitä, että toimilla on selvästi määritelty vetäjä kansalaisryhmästä, paikallisista
järjestöistä tai kunnan hallinnosta.
7. Mieti, millä tavoin voidaan varmistaa eurooppalainen ulottuvuus: muista Euroopan
maista kotoisin olevien alueen asukkaiden avulla tai kutsumalla vieraita muista
Euroopan maista. Jos lähiseudulla on yliopisto, pyydä mukaan Erasmus-opiskelijoita.
8. Tee yhteistyötä ulkomaisten kuntien kanssa.
9. Pyri hauskan, vakavan, muistamiseen liittyvän ja tulevaisuuteen suuntautuvan sisällön
tasapainoon. Ohjelmaan voi sisältyä ruokaa, kulttuuria, (simulaatio)pelejä, poliittisia
keskusteluja, oppimistehtäviä, kielten opetusta, historiaa esitteleviä näyttelyjä ja
tulevaisuudenvisioita.
10. Pidä huolta siitä, että tekemistä on kaikenikäisille!
_____________

Ehdotuksia tapahtumien aiheiksi:
Kunnille
Opastettu vierailu EU-rahoitteisissa kohteissa
Toiminto
Järjestäkää opastettu vierailu niihin kohteisiin kunnassanne, joita varten on saatu EU:n
rahoitusta. Tehkää kuntalaisille selkoa Euroopan unionin toiminnasta ja yhteisestä historiasta.
Eurooppalaisen kulttuurin merkkejä kunnassanne
Toiminto
Yksilöikää kunnassanne sijaitseva paikka, jossa on eurooppalaisen kulttuurin leima. Ehkä
paikkakunnallanne on saksalaisen arkkitehdin suunnittelema puisto, kirjasto tai muuta
vastaavaa. Järjestäkää suunnistuskilpailuja, patikointi- tai pyöräretkiä tehdäksenne kuntaanne
ja erityisesti alkuperältään eurooppalaisvaikutteisia alueita tutuksi.
Eurooppa-aiheiset päättäjätapaamiset
Toiminto
Järjestäkää kaikenikäisille kuntalaisille tarkoitettu koulutuksellinen tapahtuma. Selostakaa
osanottajille kunnallishallinnon toimintaa linkittäen se Euroopan unionin toimielimiin, EU:n
tehtävään ja EU-jäsenyyden merkitykseen. Vieraidenne pyynnöstä voitte myös järjestää
tietovisan tai roolileikkejä.
Euroopan unionin päätöksenteon simulaatio valtuustosalissa
Toiminto
Tutustuttakaa kaikenikäisiä kuntalaisia Euroopan unioniin
lainsäädäntäprosessia jäljittelevä menettely.

organisoimalla

EU:n

Osaamismessut ”Opi tuntemaan Euroopan valtiot”
Messutapahtuma
Järjestäkää messutapahtuma, jossa kuntalaiset pääsevät perehtymään Euroopan unioniin
mahdollisimman syvällisesti. Organisoikaa maakohtaisia esittelypisteitä, miniluentoja,
konsertteja. Tutustuttakaa vieraanne Euroopan unioniin eri näkökulmista.
Eläköön Euroopalle!
Konsertti
Konsertti kunnan keskusaukiolla. Euroopan eri kielillä kuultavien lauluesitysten lisäksi voitte
kutsua paikallisia tanssiryhmiä antamaan näytteet mm. sellaisista eurooppalaisista
tanssityyleistä kuin masurkka, flamenco ja hidas valssi. Pyytäkää paikallisia koululaisia
asettamaan esille (mahdollisesti itse laatimansa) Euroopan kartta ja värittämään siihen
Euroopan eri maat.

Kouluille
Euroopan unionin viikko
Näyttely
Yksi kouluistanne voi isännöidä informoivan näyttelyn EU:n historiasta, sen tavoitteista,
unionin toimielimistä ja symboleista. Dia-, kuva- ja videoesitykset voivat jatkua koko viikon
ajan. Koulun kirjastoon voidaan asettaa näytteille Euroopan unionia käsitteleviä julkaisuja.
Toukokuun yhdeksäntenä voitte järjestää kilpailun EU-maiden pääkaupungeista, ja voittajat
voisivat saada makean lahjan palkinnokseen. Eurooppa-päivän taukohetkinä voitte soittaa EUhymniä sekä musiikkia EU-maista näiden omakielisinä esityksinä.
Interaktiivinen retki Euroopan kulttuuriperintökohteisiin
Toiminto
Kukin luokka voi esitellä valitsemansa EU-peräisen kulttuuriperintöaiheen (laulu, tanssi,
esitelmä, kuvaelma, valokuvia, postikortteja, matkamuistomagneetteja). Voittajat saavat
palkintoja ja jotain makeaa lahjaksi.
Eurooppaa voi oppia pelaamalla!
Pelit
Oppilailla on taukohetkinä käytettävissään seurapelejä ja verkkopelejä. Pelejä löytyy täältä.
Luovat työpajat – ”Euroopan unionin liput”
Työpaja
Järjestäkää työpajatapahtuma tutustuttaaksenne oppilaat Euroopan unionin jäsenvaltioiden
lippuihin. Järjestäkää tietovisa, jonka päätteeksi oppilaat saavat lahjaksi jotain makeaa.

Kuntalaisille
Eurooppa tänään: haasteita ja mahdollisuuksia
Keskustelu
Järjestäkää paikalliskeskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kutsukaa osallistujiksi
Euroopan parlamentin jäsen, kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsen ja/tai yleisön ja erilaisten
muiden organisaatioiden edustajia. Kutsukaa toimittaja vetämään keskustelua.
Eurooppalaisen keittiön parasta antia (yhdessä ystävien kanssa)
Toiminto
Isännöikää päivällisjuhla tai yleisöltään mittavampi ulkoilmatapahtuma, jonka pääosassa ovat
Euroopan maiden herkkuruuat.
Erasmus-opiskelijat
Toiminto
Pyytäkää Erasmus-opiskelijoita esittelemään kotimaataan
valmistamaan omalle alueelleen tyypillisen ruokalajin.
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