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16.-22. SYYSKUUTA 2019



EUROOPANLI IKKKUJANVIIKKOa 
vietetään vuosittain 16.-22. syyskuuta. 
Kampanja on näppärä tapa kertoa 
kuntalaisille tarjolla olevista viisaan 
liikkumisen mahdollisuuksista, tai 
nostaa esille vuoden aikana toteutettuja 
kestävän liikkumisen hankkeita. Kun 
kuntalaisia kannustetaan valitsemaan 
viisaita kulkumuotoja, kuten kävely 

ja pyöräily, kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät, ilmanlaatu paranee ja 
kaupunkialueista tulee miellyttävämpiä 
paikkoja elää ja tehdä töitä. 
Vuosi 2017 oli menestyksekkäin 
EUROOPANLIIKKKUJANVIIKKO tähän 
mennessä. Kampanjaan osallistui yli 
2 500 kuntaa ja kaupunkia ympäri 
maailmaa.

Rekisteröi kuntasi tai kaupunkisi viikon viettäjäksi osoitteessa www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Tietoa EUROOPANLIIKKKUJANVIIKKO -kampanjasta



#walkwithus

Turvallinen kävely ja pyöräily
Kehomme on luotu liikkumaan, ja 
kuitenkin useille meistä on vaikeaa 
löytää aikaa kuntoilemiseen päivän 
aikana. Saatamme havaita, että suuri osa 
rutiineistamme on istumista: liikenteessä, 
työpöydän ääressä, ruudun ääressä. Mitä 
jos voisimme integroida kuntoilun osaksi 
arjen rutiineja ja säästää samalla rahaa? 

E U R O O PA N L I I K K U J A N V I I K K O -
kampanja korostaa turvallista kävelyä, 
pyöräilyä ja etuja, joita niillä on 
terveydellesi, ympäristöllemme ja 
pankkitilillemme!

Aktiiviset liikkumismuodot, kuten kävely ja 
pyöräily ovat päästöttömiä vaihtoehtoja, 
jotka auttavat pitämään sydämemme ja 
kehomme terveinä. Sellaisia kaupunkeja, 
jotka edistävät kävelyä ja pyöräilyä, 
pidetään houkuttelevina. Niissä on 

vähemmän ruuhkia ja elämänlaatu on 
parempaa. Joten miksi et kävelisi meidän 
kanssamme tässä syyskuussa ja kokisi 
etuja itse?

Lisätietoja saat vierailemalla 
verkkosivustolla:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITYACTIONS

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Haluatko osallistua EUROOPANLIIKKKUJANVIIKKO -tapahtumaan myös muulloin 
kuin 16.-22. syyskuuta?

Lisätietoja osoitteessa: 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Yritykset, yhdistykset, järjestöt, koulut 
ja muut tahot, jotka haluavat osallistua 
EUROOPANLI IKKKUJANVI IKKO 
-kampanjaan, voivat rekisteröidä 
MOBILITYACTION -tapahtumansa 
verkossa.

MOBILITYACTIONS -toimenpiteitä 
voidaan järjestää vuoden ympäri. Kerro 
muillekin tapahtumista, kampanjoista 
ja tempauksista, joilla kannustat 
kestävään liikkumiseen. 



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Kestävän liikkumisenpalkinnot
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO-palkinnoilla 
annetaan tunnustusta paikallisille viranomaisille, 
joiden arvioidaan järjestäneen vaikuttavimmat 
aktiviteetit 16.–22. syyskuuta väliselle ajalle. 
Palkinnot myönnetään kahdessa luokassa: 
yksi yli 50 000 asukkaan kunnille ja yksi 
tätä pienemmille kunnille. SUMP-palkinnolla 
annetaan tunnustusta paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille erinomaisesta kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnittelusta.

LISSABON  
PORTUGALI

VOITTAJA  
Suuret kunnat

Käy YouTubessa ja katso palkintovideomme:  

Vuoden 2018 
kestävän 
liikkumisenpalkinnon 
voittajat ovat:

SUUR-
MANCHESTER  
YHDISTYNEET 
KUNINGASKUNNAT

7. SUMP-palkinto

LINDAU   
SAKSA

VOITTAJA  
Pienet kunnat



Lisätietoja

www.mobilityweek.eu

Euroopan sihteeristö
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Julkaisut ja työkalut, joiden avulla voit organisoida paikallisia 
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO -tapahtumia, ovat ladattavissa verkkosivustoltamme: 
www.mobilityweek.eu

Haluatko ottaa yhteyttä? Pyydä neuvoa Euroopan Sihteeristöltä tai kansalliselta 
koordinaattoriltasi seuraavan linkin kautta: www.mobilityweek.eu/contact

Poliittinen ja rahallinen tukija:
EUROOPAN YHTEISÖ
Liikenteen ja liikkumisen pääosasto
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport

 @europeanmobilityweek

 @EuropeanMobilityWeek

 @MobilityWeek


