Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja (ERSC) on suurin tieliikenneturvallisuuteen keskittyvä
kansalaisyhteiskunnan foorumi. Yli 3 500 julkista ja yksityistä tahoa on sitoutunut ERSC:hen ja
muodostanut yhteisön, joka jakaa asiantuntemusta liikenneturvallisuuteen liittyvistä toimista ja
aloitteista. Tämä yhteisö on uskomaton resurssi, jonka avulla voidaan korostaa
liikenneturvallisuuden merkitystä kaikissa EU-maissa ja niiden ulkopuolella.
Jäsentemme toimet ovat lisänneet tietoisuutta tieliikenneonnettomuuksien syistä, auttaneet
rakentamaan liikenneturvallisuuskulttuuria kaikkialla Euroopassa ja tuoneet esiin onnistuneita
ennaltaehkäiseviä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Jäsenemme julkaisevat monenlaisia
aktiviteetteja, joista voi oppia ja inspiroitua. Ne voidaan räätälöidä tietyille paikkakunnille tai
väestöryhmille, jotta voidaan luoda tehokas liikenneturvallisuusstrategia mihin tahansa maahan,
kaupunkiin tai kuntaan.
Jäsentemme merkitys
Jäsenemme ovat ERSC:lle välttämättömiä. Heidän tietämyksensä jakamisella on ollut merkittävä
rooli yleiseurooppalaisissa ponnisteluissa teiden turvallisuuden parantamiseksi. Luotamme siihen,
että jäsenet lähettävät tietoja toiminnastaan, jotta tietämys tieliikenneturvallisuudesta lisääntyisi
entisestään ja jotta tieliikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi käytetyt
hyvät käytännöt saataisiin käyttöön. Ne hyvät käytännöt, jotka ylittävät vakiotavoitteet, nostetaan
esiin vapaaehtoisina sitoumuksina.
Jäsenemme järjestävät tapahtumia rohkaistakseen yhteistyöhön ja inspiraatioon ja edistääkseen
entistä vahvempaa liikenneturvallisuuskulttuuria. Tapahtumat tavoittavat suuren joukon ihmisiä,
joita emme yksin pystyisi tavoittamaan, rohkaisevat heitä puhumaan ja antavat heille paikan, jossa
heidän äänensä tulee kuulluksi.
Sinun on osallistuttava ja autettava tekemään teistämme turvallisempia tavoilla, joita emme olisi
koskaan osanneet kuvitellakaan.
Miten ERSC-kilpailuun ilmoittaudutaan
Olemassa olevalla EU-tunnuksella
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Siirry ERSC:n kotisivulle tästä: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.
Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Login-painiketta.
Sinut ohjataan EU:n kirjautumissivulle
Anna EU-sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
Sinut viedään ERSC:n uuden käyttäjän rekisteröintisivulle.
Täytä profiilisi tyhjät kentät (pakolliset kentät on merkitty *-merkillä).
Kun olet valmis, napsauta tallenna
ERSC-tiimi tarkastaa hakemuksesia
.
Jos lisätietoja tarvitaan, saat sähköpostia, jossa sinua kehotetaan täydentämään profiiliasi
b. Jos kaikki tiedot ovat kunnossa, jäsenyytesi vahvistetaan.
Kun jäsenyytesi on vahvistettu, saat tervetulosähköpostin, jossa on linkki ERSC:n visuaaliseen
aineistoon, kuten logoihin ja bannereihin (huomaa, että ilman täydellistä profiilia et voi jakaa sisältöä
verkkosivustolla tai käyttää visuaalista aineistoa).

Ilman olemassa olevaa EU-tunnusta
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Siirry EU:n kirjautumissivulle tästä osoitteesta:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.
Napsauta Luo tili
Jos haluat siirtää olemassa olevan ERSC-tilisi, käytä samaa sähköpostiosoitetta.
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Sinut ohjataan EU:n rekisteröitymissivulle.
Täytä tyhjät laatikot
Lue tietosuojaseloste ja rastita ruutu
Napsauta Luo tili
Saat vahvistussähköpostin
Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä
Sinut ohjataan uuden salasanan luominen -sivulle.
Kirjoita haluamasi salasana tyhjiin kenttiin.
Napsauta lähetä
Siirry edellä olevaan kohtaan "Olemassa olevalla EU-tunnuksella".

Jos sinulla on ongelmia EU-tunnuksen luomisessa, käy EU-tunnuksen ohjesivulla:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html.
Kun tilisi on vahvistettu, pääset henkilökohtaiselle sivullesi "My charter" ERSC:ssä, jossa voit määritellä
sitoutumisesi tieliikenneturvallisuuteen sekä jakaa tapahtumia, suosituksia ja muuta hyödyllistä tietoa
yhteisölle.
Tieliikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman laatimista varten on saatavilla asiakirjoja ja välineitä:
http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en.

Miten nykyinen ERSC:n jäsen voi siirtyä EU-tunnuksiin?
Jos EU-tunnuksesi käyttää samaa sähköpostiosoitetta kuin nykyinen ERSC-tilisi, tilisi siirretään
automaattisesti.
Jos EU-tunnuksesi käyttää eri sähköpostiosoitetta, sinun on luotava uusi EU-tunnus ERSCsähköpostiosoitteellasi.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen ERSC-helpdesk@ricardo.com

