Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen peruskirja (ERSC) on suurin liikenneturvallisuuteen
keskittyvä kansalaisyhteiskunnan foorumi. Yli 3 500 julkista ja yksityistä yhteisöä on sitoutunut
ERSC:hen ja muodostanut yhteisön, jonka tehtävänä on jakaa asiantuntemusta
tieturvallisuustoimista ja -aloitteista. Tämä yhteisö on merkittävä voimavara, ja se korostaa
liikenneturvallisuuden merkitystä kaikissa EU-maissa ja sen ulkopuolella.
Jäsentemme toimet ovat lisänneet tietoisuutta liikenneonnettomuuksien syistä, auttaneet
rakentamaan liikenneturvallisuuden kulttuuria kaikkialla Euroopassa ja korostaneet onnistuneita
ennaltaehkäiseviä liikenneturvallisuustoimia. Jäsenemme julkistavat erilaisia toimia oppiakseen ja
inspiroituakseen. Ne voidaan räätälöidä tiettyihin paikkoihin tai kohdistaa tiettyihin väestöryhmiin,
jotta voidaan toimia tehokkaasti kaikkialla.
Jäsentemme merkitys
Jäsenemme ovat olennaisia ERSC:lle. Heidän tietämyksensä jakamisella on ollut merkittävä rooli
yleiseurooppalaisissa pyrkimyksissä tehdä tiestömme turvallisemmiksi. Luotamme siihen, että
jäsenet tallentavat tietoja toimistaan lisätäksemme tietämystä liikenneturvallisuudesta ja
jakaaksemme hyviä käytäntöjä tieliikenneonnettomuuksien tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä hyviä
käytäntöjä, jotka ylittävät standarditavoitteet, korostetaan vapaaehtoisina sitoumuksina.
Jäsenemme järjestävät tapahtumia yhteistyön ja inspiraation edistämiseksi ja vaalivat entistäkin
vahvempaa liikenneturvallisuuden kulttuuria. Nämä tapahtumat ulottuvat laajalle joukolle ihmisiä,
joihin emme yksin pysty ottamaan yhteyttä.Ne kannustavat heitä puhumaan ja tarjoavat heille
paikan, jossa heidän äänensä voidaan kuulla.
Sinun on osallistuttava ja autettava tekemään teistämme turvallisempia tavoilla, joita emme olisi
koskaan kuvitelleet.
Kuinka rekisteröityä ERSC:hen
Käytössä oleva EU Login -kirjautuminen
1. Siirry ERSC-kirjautumissivulle osoitteessa:https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
2. Sinut ohjataan EU kirjautumissivulle
3. Anna EU-sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
4. Sinut viedään ERSC:n uuden käyttäjän kirjautumissivulle
5. Täytä tyhjät kohdat (pakolliset kohdat on merkitty *)
6. Kun olet valmis, napsauta Tallenna
7. Saat sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että ERSC-tiimi on vastaanottanut hakemuksesi.
8. ERSC-tiimi tarkistaa hakemuksesi

a.Jos lisätietoja tarvitaan, saat sähköpostiviestin, jossa pyydetään vaadittuja tietoja
b.Jos kaikki tiedot ovat siellä, saat sähköpostin, joka vahvistaa jäsenyytesi
9. Kun jäsenyytesi on vahvistettu, saat sähköpostin, jossa on ERSC-grafiikkaa, kuten logoja ja
bannereita.

Ilman EU:n käyttäjätunnusta

1. Siirry EU kirjautumissivulle
osoitteessa:https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Napsauta Luo tili. Jos haluat muuttaa olemassa olevaa ERSC-tiliäsi, käytä samaa
sähköpostiosoitetta
3. Sinut ohjataan EU:n rekisteröitymissivulle
4. Täytä tyhjät laatikot
5. Lue tietosuojaseloste ja merkitse rasti ruutuun
6. C—klikkaus luo tilin
7. Saat vahvistuksen sähköpostitse
8. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä
9. Sinut ohjataan uuden salasanasivun luomiseen
10. Syötä haluamasi salasana tyhjään ruutuun
11. Napsauta Lähetä
12. Siirry edellä olevaan osioon ”Olemassa oleva EU kirjautuminen” -osioon.

Jos sinulla on ongelmia EU Login -tunnuksen luomisessa, käy EU-kirjautusmisohjesivulla täällä

Miten ERSC:n nykyinen jäsen voi siirtyä EU:n käyttäjätunnukseen?
1. Jos EU-kirjautuminen käyttää samaa sähköpostiosoitetta kuin nykyinen ERSC-tilisi, tilisi
siirtyy automaattisesti.
2. Jos EU-kirjautuminen käyttää eri sähköpostiosoitetta, voit joko

a. Luo uusi EU-kirjautuminen sähköpostiosoitteellasi ja voit jatkaa olemassa olevan ERSCtilin käyttöä tai
b. Luo uusi ERSC-tilisi olemassa olevalla EU-kirjautumistililläsi, niin poistamme vanhan ERSCtilisi käytöstä. GDPR-rajoitusten vuoksi emme voi muuttaa olemassa olevien ERSC-tilien
yksityiskohtia. Jos haluat tutustua aiempiin sitoumuksiin, ota yhteyttä neuvontapalveluun
osoitteessa:ERSC-helpdesk@ricardo.com , jotta voimme lähettää sen sinulle.
Ota meihin yhteyttä
Jos sinulla onkysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen ERSC-helpdesk@ricardo.com

