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EUROOPALIIKUVUSNÄDAL toimub igal 
aastal 16.-22. septembril, võimaldades 
linnadel katsetada keskkonnasäästlike 
transpordialternatiividega. Julgustades 
inimesi valima säästvaid liikumisviise, 
nagu kõndimine ja jalgrattasõit, 
saame vähendada CO2 heitkoguseid, 

parandada õhu kvaliteeti ja muuta 
linnalised alad meeldivamaks 
elamise ja töötamise kohaks. 2017. 
aastal leidis aset seni kõige edukam 
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL, milles 
osales üle 2500 linna.

Registreerige oma tegevused ja üritused veebiaadressil www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Mis on EUROOPALIIKUVUSNÄDAL?



#walkwithus

Turvaline kõndimine ja rattasõit

Meie kehad on mõeldud liikuma, kuid 
paljud meist ei leia päeva jooksul selleks 
aega. Suur osa igapäevasest rutiinist 
möödub istudes, kas siis liikluses, 
töölaua või ekraanide ees. Mis oleks, kui 
lülitaksime liikumise oma igapäevaellu ja 
säästaksime ühtlasi raha? 

Selle aasta EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 
fookuses on turvaline kõndimine ja 
rattasõit ning nende kasu meie tervisele, 
keskkonnale ja rahakotile!

Aktiivsed liikumisviisid, sh kõndimine 
ja rattasõit, ei tekita heiteid ja aitavad 
meil oma südant ja keha tervena hoida. 
Samuti on linnad, mis erasõidukite 
asemel kõndimist ja rattasõitu soosivad, 
atraktiivsemad kohad, kus on vähem 

ummikuid ja kõrgem elukvaliteet. Nii et 
miks mitte meiega septembris liituda ja 
kasu ise kogeda?

Lisateavet leiad lehelt
www.mobilityweek.eu/theme-2019



LIIKUVUSTEGU

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Soovite osaleda EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaanias muul ajal kui 16.-22. 

Lisainfot leiate veebilehelt: 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

september?
Ettevõtted, vabaühendused, koolid 
ja teised osalejad, kes soovivad 
olla EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 
kampaaniasse kaasatud, on oodatud 
veebis oma LIIKUVUSTEGUSID 
registreerima.

Erinevalt EUROOPALIIKUVUS-
NÄDALAL osalemisest võib 
LIIKUVUSTEGUSID korraldada 
aastaringselt. Andke maailmale teada, 
mida teete teie, et julgustada inimesi 
kasutama säästlikumaid punktist A 
punkti B liikumise viise.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Säästva liikuvuse auhind
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA auhindadega 
premeeritakse 16.-22. septembril kõige 
muljetavaldavama tegevuste programmi 
korraldanud kohalikke omavalitsusi. 
Auhindadel on kaks kategooriat: üks hõlmab 
üle 50 000 elanikuga omavalitsusüksuseid 
ja teine sellest piirist väiksemaid. SUMP 
auhind tunnustab kohalikke ja piirkondlikke 
ametivõime kõrgetasemelise säästva linnalise 
liikumiskeskkonna planeerimise eest.

LISSABON 
PORTUGAL

VÕITJA 
Suuremad 
omavalitsused

Vaata auhinnavideoid meie YouTube’i lehelt: 

2018. aasta säästva 
liikuvuse auhinna 
laureaadid on:

SUUR-
MANCHESTER 
ÜHEND 
KUNINGRIIK

7. SUMP auhind

LINDAU 
SAKSAMAA

VÕITJA 
Väiksemad 
omavalitsused



Lisainformatsioon

www.mobilityweek.eu

Euroopa Sekretariaat
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brüssel – BELGIA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Juhtmaterjale ja näiteid, mis aitavad teil kohalikke EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 
sündmusi korraldada, saab alla laadida meie kodulehelt: www.mobilityweek.eu

On sul küsimusi? Võta ühendust Euroopa sekretariaadiga või oma riikliku 
koordinaatoriga: www.mobilityweek.eu/contact

Poliitilist ja rahalist toetust pakub:
EUROOPA KOMISJON 
Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 
B-1049 Brüssel – BELGIA
www.ec.europa.eu/transport
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