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Syyskokouksen kuulumiset
Hallitus vuodelle 2022
Tampereen polkupyöräilijät ry:n syyskokous 24.11.2021 valitsi Heikki Kerppilän jatkamaan
puheenjohtajana myös ensi vuonna.
Hallitukseen valittiin viisi varsinaista jäsentä, jotka ovat Tommi Nummelin, Lauri Nevanperä,
Jenny Vaara, Ellen Ojala ja Joonas Olli. Varajäseniksi valittiin Sami Haapaniemi, Joel

Lindholm (ei kuvassa), Jyrki Lipponen (ei kuvassa), Karri Raatikainen, Jouko Makkonen,
Teemu Piispanen sekä Ilpo Lehtinen.

Yhdistyksen jäsenmaksu muuttuu
TaPon syyskokous päätti yhdistyksen jäsenmaksun korotuksesta vuodelle 2022.
Jäsenmaksu nousee 20 euroon. Alennettua jäsenmaksua korotettiin 12 euroon. Muutoksen
tavoitteena on rahoittaa osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaus.

Joulumyynti pe 17.12. Ja ma 20.12.
TaPo järjestää mahdollisuuden ostaa I CYCLE TRE sekä Tampereen polkupyöräilijät -paitoja
ja yhdistyksen lippiksiä lahjaksi tai itselle. Tuotteiden myyntitapahtumat ovat perjantaina
17.12. Klo 17-18 ja maanantaina 20.12. klo 17-18 Pienteollisuustalon sisäpihalla osoitteessa
Yliopistonkatu 58. Sisäpihalle pääsee sekä Yliopistonkadun että Pinninkadun puolelta.
Paidat maksavat 15e ja lippis 5e. Paitoja on rajoitettu määrä. Vain korttimaksu.

Tule mukaan leikkimieliseen kilometrikisaan!
Tampereen polkupyöräilijät on jälleen mukana kilometrikisassa. Talvikilometrikisa poljetaan
jälleen 1.1.-28.2. Joukkueeseen pääset liittymään koodilla Tapotalvi2022 osoitteessa
https://kilometrikisa.fi
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Ajankohtaista vaikuttamisesta
Kannanotto Hämeenkadun toiminnallista ongelmista
TaPo kirjoitti yhteistyössä Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kanssa kannanoton
Hämeenkadun toiminnallista ongelmista. Kannaotto välitettiin tiedoksi
yhdyskuntalautakunnalle, jonka lisäksi se julkaistiin mielipidekirjoituksena Aamulehdessä
sunnuntaina 12.12. Lue mielipidekirjoitus Aamulehden sivuilta: linkki.

Adressi pyöräteiden talvisuluista luopumiseksi
TaPon adressi talvisuluista luopumiseksi nostettiin isosti esille Yle Tampereen toimesta.
Yhdistyksen puheenjohtajistoa haastateltiin Yle Tampeen taajuuksilla sekä tv:n
paikallisuutisiin. Adressista julkaistiin myös juttu Ylen sivuille (linkki). Tällä hetkellä adressilla
on allekirjoituksia jo yli 600 kappaletta! Allekirjoita adressi ja edistä talvisulkujen luopumista!
(linkki)

Liikenneryhmän kuulumiset
Liikenneryhmä on jatkanut nähtävillä olevien kaavojen ja katusuunnitelmien seurantaa ja
kommentointia. Syyskuusta lähtien TaPo on jättänyt Tampereelle 12 kpl sekä Ylöjärvelle,
Nokialle ja Kangasalle kullekin yksi kappale mielipiteitä. Lisäksi olemme tavanneet
Tampereen kaupungin liikennesuunnittelua ajankohtaisten pyöräliikenteen asioiden tiimoilta
syyskuussa ja marraskuussa.
Tällä hetkellä varsinkin Rongankadun suunnitelmat puhuttavat ja emme ole lainkaan
tyytyväisiä esillä olleeseen suunnitelmaan. Kokonaisuutena suunnitelma on toki parannus
nykytilaan, muttei sellainen esimerkillinen pyöräilyn pääväylä keskustan läpi kuin luvattu.
Osassa detaljeissa mennään Rongankadulla jopa huonompaan suuntaan. Jatkamme
vaikuttamistyötä vielä eri kanavissa. Muistutuksen katusuunnitelmasta pääset lukemaan
täältä (linkki).

Pyöräilytalven kuulumiset
Kampanjan avaus ja Loistava pyöräretki
#Pyöräilytalvi -kampanjanviikon aikana Tampereen polkupyöräilijät jakoivat paikallisessa
avaustapahtumassa pyöränvaloja sekä lämmintä mehua Rongantunnelilla. Lisäksi Loistava

pyöräretki tutustutti valotaiteeseen Tuula Koistisen vetämänä. Marraskuiselle pyöräretkelle
osallistui 15 henkeä! Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin ja
Pyöräliiton kanssa.

#Pyöräilytalvi podcast
Miten tehdään parempia pyöräilykaupunkeja – ympärivuotisesti? Tutustu Pyöräliiton,
Rambollin ja Helsingin kaupungin sekä Radio Helsingin tuottamaan pyöräilytalvi podcastiin,
joka jatkuu läpi talven. Löydät jaksot helpoiten Spotifystä (linkki).

Jäsenille
Jäsenmäärä
TaPon jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 450 henkilöä. Vuodelle 2022 on asetettu
tavoitteeksi jäsenmäärän kasvattaminen 20%:lla. Jokainen uusi jäsen antaa lisää painoarvoa
muistuksille ja kannanotoille sekä mahdollistaa paremmin sekä yhdistyksen että Pyöräliiton
toiminnan.

Jäsenedut
Olemme aloittaneet työn jäsenetujen saattamiseksi näkyville. Joistain pyöräliikkeistä on jo
aikaisemminkin saanut alennusta yhdistyksen jäsenyydellä, mutta kattavaa ja selkeää tietoa
näistä ei ole ollut saatavilla. Jatkossa jäsenedut ovat päivitettyinä ja listattuna osoitteessa:
https://tarakka.fi/jasenyys/jasenedut
Yhdistyksen jäsenkortti toimitetaan nykyään sähköisessä muodossa. Jäsen voi ladata kortin
itse kirjautumalla jäsenrekisteriin osoitteessa
https://www.flomembers.com/tampereen-polkupyorailijat/
Jos kirjautuminen ei onnistu, ota yhteyttä info@tarakka.fi.
Jouluisin terveisin,
Tampereen polkupyöräilijät ry

