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TOIMINTAKERTOMUS 2013
Yleistä
Tampereen	
  polkupyöräilijät	
  ry:n	
  seitsemäntenä	
  toimintavuonna	
  keskityttiin	
  kulisseissa	
  tapahtuvaan	
  
vaikutustyöhön	
  sekä	
  pyöräilyä	
  lisääviin	
  tapahtumiin.
Toimielimet	
  ja	
  jäsenistö
Yhdistyksen	
  hallituksen	
  toimikausi	
  alkoi	
  vuosikokouksesta	
  6.3.2013.	
  Lisäksi	
  pidettiin	
  yhdistyksen	
  
ylimääräinen	
  kokous	
  13.6.2013	
  uuden	
  hallituksen	
  puheenjohtajan	
  valinnan	
  vuoksi.
Yhdistyksen	
  hallituksen	
  muodostivat:
Sanna	
  Karppinen	
  (puheenjohtaja	
  13.6.	
  saakka,	
  varapuheenjohtaja	
  13.6.	
  lähtien)
Matti	
  Koistinen	
  (varapuheenjohtaja	
  13.6.	
  saakka,	
  puheenjohtaja	
  13.6.	
  lähtien)
Simo	
  Ulvi	
  (taloudenhoitaja)
Antti	
  Hirvonen	
  (sihteeri)
Ilkka	
  Kyttälä	
  (kalustovastaava)
Pompo	
  Stenberg	
  (liikenneryhmä)
Mikko	
  Ihanainen	
  (jäsenasiat)
Hallituksen	
  varajäseninä	
  toimivat	
  Ritva	
  Asula-‐Myllynen,	
  Pekka	
  Tahkola	
  ja	
  Eero	
  Ojanperä.	
  
Toiminnantarkastajina	
  toimivat	
  Heidi	
  Ali	
  ja	
  varatoiminnantarkastajana	
  Sofia	
  Khan.
Hallituksen	
  kokouksia	
  pidettiin	
  vuonna	
  2013	
  seuraavasti:	
  15.4.,	
  22.5.,	
  13.6.,	
  30.7.,	
  26.8.,	
  24.9.,	
  22.10.,	
  21.11.,	
  
ja	
  vuonna	
  2014	
  seuraavasti:	
  7.1.,	
  ja	
  3.2.	
  Yhteensä	
  hallitus	
  kokoontui	
  10	
  kertaa.	
  Hallituksen	
  kokoukset	
  olivat	
  
edellisvuosien	
  tapaan	
  jäsenistölle	
  avoimia	
  ja	
  lähes	
  jokaisessa	
  kokouksessa	
  olikin	
  mukana	
  myös	
  hallituksen	
  
ulkopuolisia	
  jäseniä.	
  Lisäksi	
  järjestettiin	
  erillisiä	
  tapaamisia	
  tapahtumiin	
  liittyen,	
  liikenneryhmän	
  ja	
  vuoden	
  
aikana	
  perustetun	
  Tavarafillari	
  Tampere	
  -‐ryhmän	
  puitteissa.
Hallituksen	
  kokousten	
  pöytäkirjat	
  ja	
  muuta	
  yhdistyksen	
  aineistoa	
  (mm.	
  säännöt,	
  toimintakertomukset	
  ja	
  –
suunnitelmat,	
  talouteen	
  liittyvät	
  asiakirjat)	
  löytyvät	
  Dropbox	
  -‐kansiosta	
  ja	
  ovat	
  hallituksen	
  jäsenten	
  
saatavilla.
Vuonna	
  2012	
  perustetun	
  Liikenneryhmän	
  toiminta	
  vakiintui	
  osaksi	
  TAPOn	
  toimintaa.	
  Liikenneryhmä	
  vastasi	
  
pääosin	
  vaikutustyöstä.	
  
Yhdistyksen	
  alle	
  perustettiin	
  12.6.2013	
  Tavarafillari	
  Tampere	
  -‐ryhmä,	
  jonka	
  ajatuksena	
  on	
  kehittää	
  
perheiden	
  pyöräilyolosuhteita	
  sekä	
  edistää	
  tavarapyörien	
  käyttöä.	
  Ryhmän	
  toiminta	
  nivoutuu	
  yhteen	
  
Tavarafillari.fi	
  -‐sivuston	
  kanssa.
Yhdistyksen	
  jäsenrekisteri	
  ”puhdistettiin”	
  vuoden	
  aikana.	
  Ne	
  henkilöt,	
  jotka	
  eivät	
  olleet	
  maksaneet	
  
jäsenmaksua	
  erotettiin	
  yhdistyksestä	
  ja	
  poistettiin	
  rekisteristä.	
  Toimenpiteiden	
  jälkeen	
  toteutettiin	
  
rekisterin	
  uudistus.	
  Uusittu	
  rekisteri	
  otettiin	
  käyttöön	
  vuoden	
  2013	
  lopulla.
Jäsenmaksun	
  maksaneita	
  jäseniä	
  oli	
  vuoden	
  2013	
  lopussa	
  169	
  (v.	
  2012	
  133	
  kpl).	
  Jäsenmäärä	
  kasvoi	
  siis	
  36	
  
henkilöllä	
  (21	
  %)	
  edellisvuoteen	
  nähden.	
  Jäsenmaksu	
  oli	
  opiskelijoilta	
  ja	
  eläkeläisiltä	
  5	
  €,	
  muilta	
  
henkilöjäseniltä	
  10	
  €,	
  kannatusjäseniltä	
  40	
  €.	
  Vuoden	
  aikana	
  hyväksyttiin	
  myös	
  uusi	
  jäsenmaksuluokka:	
  
ainaisjäsenyys,	
  jonka	
  hinnaksi	
  määriteltiin	
  200	
  €	
  ja	
  joka	
  maksetaan	
  vain	
  kerran.
Tapahtumat	
  ja	
  jäsentilaisuudet	
  vuonna	
  2013
6.3.	
  Vuosikokous	
  ja	
  yleisöluento:	
  Pyöräteiden	
  talvikunnossapito,	
  osallistujia	
  noin	
  15
11.5.	
  Pyöräilyviikon	
  valtakunnallinen	
  avaustilaisuus	
  Tampereella.	
  Tapolta	
  mukana	
  pyörätohtori,	
  karttojen	
  ja	
  
muun	
  pyöräilymateriaalin-‐	
  ja	
  tiedon	
  jakamista.	
  Osallistujia	
  400.
14.5.	
  Kriittinen	
  pyöräretki,	
  noin	
  150	
  osallistujaa.	
  Teemana	
  työmatkapyöräily.
15.5.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa)	
  osallistujia	
  7.
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3.6.	
  Tammelantorin	
  Ympäristöilta,	
  osallistujia	
  n.	
  200.
5.6.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa)	
  osallistujia	
  1.
3.7.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa)	
  osallistujia	
  2.
12.7.	
  Perhepyörien	
  esittely	
  Napapiirin	
  tapahtumassa
7.8.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa)	
  peruttu	
  huonon	
  sään	
  vuoksi.
13.8.	
  Kriittinen	
  pyöräretki,	
  noin	
  50	
  osallistujaa.	
  Teemana	
  koulumatkat.
4.9.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa)	
  osallistujia	
  3.
16.9.	
  Pyöränhuoltotapahtuma	
  Tampereen	
  teknillisellä	
  yliopistolla	
  osallistujia	
  n.	
  150
17.9.	
  Pyöränhuoltotapahtuma	
  Tampereen	
  yliopistolla	
  osallistujia	
  n.	
  100
17.9.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  yliopistolaisille	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa),	
  osallistujia	
  1.
18.9.	
  Pyöränhuoltotapahtuma	
  Tampereen	
  ammattikorkeakoululla	
  osallistujia	
  n.	
  150
18.9.	
  Katuajo	
  -‐koulutus	
  (yhdessä	
  Kaupin	
  kanuunoiden	
  kanssa),	
  osallistujia	
  4.
22.9.	
  Koko	
  perheen	
  pyöräretki,	
  osallistujina	
  yksi	
  perhe	
  (huono	
  sää)
6.11.	
  Herbert	
  Tiemensin	
  (Hollanti)	
  huippuluento	
  kaupunkiliikenteestä,	
  osallistujia	
  noin	
  55	
  ja	
  35	
  henkilöä	
  
seurasi	
  luentoa	
  suorana	
  netissä.
12.11.	
  Talvipyöräilykauden	
  avaus,	
  osallistujia	
  noin	
  400.
12.11.	
  Kriittinen	
  pyöräretki,	
  noin	
  20	
  osallistujaa.	
  Teemana	
  talvipyöräily.
Yhteensä	
  tapahtumiin	
  osallistui	
  noin	
  1700	
  ihmistä.
Kansainväliset	
  asiat
Vuoden	
  aikana	
  pyrittiin	
  tuomaan	
  The	
  Good	
  City	
  -‐näyttely	
  Kööpenhaminasta	
  Suomeen.	
  Hanke	
  kuitenkin	
  
jäädytettiin	
  rahoituksen	
  puutteessa.
Voimavaroja	
  suunnattiin	
  asiantuntijavierailuihin,	
  joita	
  järjestettiin	
  yksi	
  kun	
  hollantilainen	
  Herbert	
  Tiemens	
  
vieraili	
  Tampereella.
6.8.	
  Satu	
  Vuorinen,	
  ystävyyskaupunkikoordinaattori	
  /	
  Tampereen	
  kaupunki	
  /	
  Tapaaminen
23.8.	
  Rene	
  Semebland	
  ja	
  Ritva	
  Ojala	
  /	
  Pohjoismainen	
  kulttuuripiste	
  ja	
  Tanskan	
  suurlähetystö
5.-‐6.11.	
  Herbert	
  Tiemensin	
  (Hollanti)	
  vierailu	
  Tampereella
15.1.2014	
  Satu	
  Sepänniitty-‐Valkama	
  /	
  Tampereen	
  koulujen	
  ystävyyskaupunkikoordinaattori
Liikenneryhmä
Liikenneryhmä	
  tapasi	
  muutamia	
  kertoja	
  vuoden	
  aikana.	
  Ryhmä	
  on	
  kommentoinut	
  aktiivisesti	
  
katusuunnitelmia	
  ja	
  kaavoja	
  (kaikkiaan	
  11	
  katusuunnitelmamuistutusta	
  ja	
  kolme	
  kaavamielipidettä),	
  
tavannut	
  liikenneinfraan	
  vaikuttavia	
  tahoja	
  ja	
  poliittikoja	
  ja	
  herätellyt	
  julkista	
  keskustelua.	
  Lisäksi	
  on	
  
kommentoitu	
  rakennusjärjestysehdotusta	
  ja	
  kerätty	
  jäsenistöltä	
  ehdotuksia	
  poistettaviksi	
  pyöräteiksi	
  sekä	
  
uusiksi	
  pyöräkaistoiksi	
  ja	
  -‐taskuiksi.	
  Ehdotukset	
  lähetettiin	
  kaupungin	
  liikennesuunnittelijoille.
Tavatut	
  	
  yhteistyökumppanit	
  ja	
  	
  muut	
  tahot	
  2013-‐2014:
21.3.2013	
  Tampereen	
  kaupunki	
  /	
  	
  Apulaiskaupunginjohtaja	
  Pekka	
  Salmi	
  	
  /	
  Pyöräilyn	
  yleinen	
  tilanne
8.4.2013	
  Tampereen	
  kaupunki	
  	
  /	
  Kunnossapidon	
  ja	
  suunnittelupuolen	
  virkamiehiä	
  /	
  Pyöräteiden	
  
talvikunnossapito
27.5.2013	
  Pirkanmaan	
  ELY-‐keskus	
  /	
  Kunnossapidon	
  tilaajia	
  ja	
  urakoitsijoita	
  	
  /	
  Pyöräteiden	
  talvikunnossapito
6.6.	
  Tampereen	
  kaupungin	
  keskustan	
  pysäköintisuunnitelmaan	
  liittyvä	
  haastattelu	
  /	
  Yhdessä	
  Kaupin	
  
kanuunoiden	
  kanssa
18.6.	
  Tampereen	
  ratikka	
  /	
  Ville-‐Mikael	
  Tuominen	
  /	
  Ratikka	
  &	
  pyöräily	
  keskusteluja
30.9.	
  Tampereen	
  kaupungin	
  pysäköintityöpaja
30.9.	
  Pekka	
  Tahkola	
  (Trafico)	
  Ylöjärven	
  pyöräilyn	
  ja	
  kävelyn	
  yleissuunnitelman	
  tiimoilta
1.10.	
  Asemanseudun	
  yleissuunnitelmien	
  kommentointi	
  /	
  Timo	
  Seimelä	
  &	
  Antti	
  Haukka	
  (konsultti)
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8.11.	
  A-‐insinöörit	
  (ELYn	
  konsultti)	
  /	
  Markus	
  Ventola	
  /	
  Teiskontien	
  katujärjestelyt
8.11.	
  Tampereen	
  kaupungin	
  liikennesuunnittelu	
  /	
  Timo	
  Seimelä	
  /	
  Ajankohtaiset	
  pyörätiehankkeet
14.11.	
  SITO	
  &	
  Tampereen	
  kaupungin	
  liikennesuunnittelu,	
  TKL,	
  Tampereen	
  taksit	
  /	
  konsultit,	
  Timo	
  Seimelä,	
  
Ari	
  Vandell	
  ja	
  muita	
  henkilöitä	
  /	
  Hämeenkadun	
  muuttaminen	
  kävely-‐	
  ja	
  joukkoliikennekaduksi
27.11.	
  Rantatunnelin	
  allianssi	
  ja	
  Timo	
  Seimelä:	
  tunnelin	
  päiden	
  pyöräilyjärjestelyt
16.1.2014	
  Ylöjärven	
  kävely-‐	
  ja	
  pyöräilysuunnitelmien	
  esittelytilaisuus
Tapo	
  on	
  ollut	
  vuoden	
  aikana	
  mukana	
  kommentoimassa	
  Liikenneviraston	
  uudistuvaa	
  kävelyn	
  ja	
  pyöräilyn	
  
suunnitteluohjetta	
  yhdessä	
  muiden	
  pyöräilyjärjestöjen	
  kanssa.	
  Ohjeen	
  piti	
  valmistua	
  jo	
  kesällä	
  2013,	
  mutta	
  
se	
  on	
  edelleen	
  julkaisematta.
Yhteistyötä	
  muiden	
  pyöräilyjärjestöjen,	
  Helsingin,	
  Oulun,	
  Turun	
  polkupyöräilijöiden	
  ja	
  Jyväskylän	
  
pyöräilyseuran	
  kanssa	
  on	
  vuoden	
  aikana	
  tehty	
  tiiviisti.	
  Oulun	
  ja	
  Turun	
  järjestöt	
  syntyivät	
  vuonna	
  2013	
  ja	
  näin	
  
suomalainen	
  pyöräilynedistämistyö	
  levisi	
  maantieteellisesti	
  yhä	
  laajemmalle.
Suomen	
  Pyöräilyunionin	
  liikennevaliokunnan	
  puitteissa	
  on	
  osallistuttu	
  Tieliikennelainuudistamistyöhön.	
  
Yhdistysyhteistyö
Toimintakautena	
  2013-‐2014	
  Tapo	
  jatkoi	
  jäsenyyttään	
  Suomen	
  Liikenneliitossa,	
  Kaupin	
  kanuunoissa,	
  
Ekokumppanit	
  Klubi	
  ry:ssä	
  ja	
  Pyöräilykuntien	
  verkostossa,	
  jonka	
  vuosikokous	
  pidettiin	
  24.4.	
  Tampereella.	
  
Lisäksi	
  Tapo	
  päätti	
  liittyä	
  takaisin	
  Suomen	
  Pyöräilyunion	
  jäseneksi	
  ja	
  Tapolta	
  oli	
  myös	
  edustaja	
  SPU:n	
  
vuosikokouksessa.	
  
Ekokumppanit	
  Klubi	
  ry:n	
  toiminta	
  pistettiin	
  keväällä	
  2013	
  jäihin,	
  vaikkei	
  yhdistystä	
  varsinaisesti	
  lopetettu.
Tapo	
  päätti	
  myös	
  hakea	
  jäsenyyttä	
  European	
  Cyclist	
  Federationissa.	
  Hakemuksen	
  hyväksyttäneen	
  
huhtikuussa	
  2014	
  ECF:n	
  vuosikokouksessa	
  Dublinissa.
Viestintä
Yhdistyksen	
  sisäinen	
  tiedotus	
  hoidettiin	
  pääsääntöisesti	
  yhdistyksen	
  omien	
  sähköpostilistojen,	
  yhdistyksen	
  
kotisivujen	
  (www.tarakka.fi)	
  sekä	
  yhdistyksen	
  facebook-‐ryhmän	
  kautta.	
  Lähes	
  kaikki	
  Tapon	
  jäsenet	
  kuuluvat	
  
Tapon	
  sähköpostilistoille	
  ja	
  suuri	
  osa	
  myös	
  facebook-‐ryhmään.	
  Facebook-‐ryhmässä	
  oli	
  tammikuussa	
  2014	
  
noin	
  300	
  jäsentä	
  eli	
  200	
  enemmän	
  kuin	
  vuosi	
  sitten	
  ja	
  yli	
  kaksi	
  kertaan	
  enemmän	
  kuin	
  Tapossa	
  on	
  jäseniä.	
  
Tapolle	
  laadittiin	
  uusi	
  logo	
  ja	
  visuaalinen	
  ilme	
  syksyllä	
  2013	
  sekä	
  sen	
  pohjalta	
  flyer-‐	
  ja	
  mainospohjat	
  sekä	
  
nettisivujen	
  layout-‐pohja.	
  Nettisivujen	
  sisältöä	
  ja	
  rakennetta	
  uudistettiin	
  loppuvuodesta	
  2013	
  ja	
  jäsenkortin	
  
visuaalisen	
  ilmeen	
  uudistaminen	
  aloitettiin	
  alkuvuodesta	
  2014.
Ulkoinen	
  tiedotus	
  tapahtui	
  tapahtumaflyereiden	
  ja	
  -‐julisteiden	
  avulla,	
  Tampereen	
  kaupungin	
  ja	
  Aamulehden	
  
menokalenterin	
  kautta	
  sekä	
  tiedottamalla	
  sähköpostitse	
  tapahtumakohtaisten	
  yhteistyökumppaneiden	
  
viestintäkanavien	
  ja	
  muiden	
  verkostojen	
  kautta.	
  Mediatiedotteita	
  lähetettiin	
  tavallisesti	
  Aamulehdelle,	
  
Tamperelaiselle	
  ja	
  Yle	
  Tampereelle.	
  Myös	
  Tapon	
  kotisivut	
  toimivat	
  ulkoisen	
  viestinnän	
  välineenä.
Medianäkyvyys
8.4.	
  YLE	
  Tampere	
  /	
  Matti	
  Koistisen	
  haastattelu
??.4.	
  Aamulehti,	
  mielipidekirjoitus	
  /	
  Matti	
  Koistinen	
  /	
  Selkeitä	
  katuja,	
  kiitos
??.4.	
  Hervannan	
  sanomat	
  /	
  Pompo	
  Stenberg	
  /	
  Kaukajärven	
  rantareitti
29.4.	
  YLE	
  	
  Puhe	
  /	
  Politiikkaradio	
  /	
  Matti	
  Koistisen	
  haastattelu	
  (http://areena.yle.fi/radio/1888787?ref=leiki-‐
rark)
16.9.2013	
  Radio	
  Moreeni	
  /	
  Matti	
  Koistinen	
  /	
  Korkeakoulujen	
  pyöränhuoltotapahtumat
12.10.2013	
  Aamulehti	
  /	
  Matti	
  Koistinen	
  /	
  Juttu	
  pyöräilijän	
  väistämissäännöistä
7.11.2013	
  Aamulehti	
  /	
  Herbert	
  Tiemens	
  ja	
  Pekka	
  Tahkola	
  /	
  Pyöräilylähettiläskin	
  voi	
  eksyä	
  Tampeeen	
  
pyöräteillä
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12.11.2013	
  YLE	
  Tampere	
  /	
  Matti	
  Koistinen	
  	
  /	
  Talvipyöräilykauden	
  avajaiset	
  	
  &	
  pyöräteiden	
  kunnossapito	
  
(http://yle.fi/uutiset/suolasta_ei_ole_sepelin_korvaajaksi_kevyen_liikenteen_alla/6929456)
16.11.2013	
  Aamulehti	
  /	
  Sanna	
  Karppinen	
  ja	
  Ilkka	
  Kyttälä	
  /	
  Valitse	
  pyörääsi	
  näkyvä	
  ja	
  kestävä	
  valo
Kalusto
Taakkapyörä	
  on	
  ollut	
  edelleen	
  vuokrattavissa	
  Tullikamarin	
  Klubilta.	
  Pyörää	
  on	
  vuokrattu	
  vuoden	
  aikana	
  noin	
  
40	
  kertaa.	
  Sekä	
  Klubi	
  että	
  Tapo	
  ovat	
  olleet	
  erittäin	
  tyytyväisiä	
  jo	
  vakiintuneeseen	
  yhteistyöhön.	
  Pyörää	
  
säilytetään	
  taivasalla	
  ravintolan	
  edustalla.
Tapon	
  työkalut	
  ovat	
  lainattavissa	
  ravintola	
  931:stä.	
  Niitä	
  lainattiin	
  vuoden	
  aikana	
  kymmenkunta	
  kertaa.	
  
Yhdistyksellä	
  on	
  Tullin	
  alueella	
  varastotila,	
  jossa	
  säilytetään	
  yhdistyksen	
  materiaaleja.
Talous
Yhdistyksen	
  talous	
  jatkui	
  varsin	
  vakavaraisena	
  suhteessa	
  toiminnan	
  määrään	
  ja	
  laatuun.	
  Tuloja	
  tuli	
  erityisesti	
  
Liikkujan	
  viikon	
  ja	
  Pyöräilyviikon	
  tapahtumien	
  myynnistä	
  Ekokumppaneille,	
  jäsenmaksuista,	
  avustuksista	
  
sekä	
  taakkapyörän	
  vuokrista.
Suurimmat	
  menot	
  ovat	
  olleet	
  tapahtumien	
  järjestelyt	
  ja	
  markkinointi,	
  varaston	
  vuokra	
  ja	
  jäsenyydet	
  muissa	
  
järjestöissä.
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