
TAMPEREEN
POLKUPYÖRÄILIJÖIDEN

UUTISKIRJE 1/2022

Tervehdys TaPolaiset!
Tässä viimeisimpiä kuulumisia.
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Vuoden 2022 hallitus järjestäytyi
Uusi hallitus kokousti tammikuussa ensimmäisen kerran ja valitsi keskuudestaan henkilöt eri
vastuutehtäviin. Vastuutehtävät ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
https://tarakka.fi/yhteystiedot/

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut on lähetetty
Laskut lähetettiin keskiviikkona 2.2. Jos et löydä laskua niin tarkista sähköpostisi
roskapostikansio. Laskua maksaessasi huomioi että yhdistyksen tilinumero on muuttunut
viime vuonna. Osa on maksanut laskun yhäkin vanhalle tilille. Huomioi myös että
viitenumero muuttuu joka vuosi ja että jäsenmaksuja on nostettu tälle vuodelle:

“TaPon vuoden 2021 syyskokous päätti yhdistyksen jäsenmaksun korotuksesta vuodelle
2022. Jäsenmaksu nousee 20 euroon. Alennettua jäsenmaksua korotettiin 12 euroon.
Muutoksen tavoitteena on rahoittaa osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaus.”

https://tarakka.fi/yhteystiedot/


Ajankohtaista vaikuttamisesta

Yhteistyö kaupungin ja Infran kanssa talvikunnossapitoon liittyen
Tampereen polkupyöräilijät ry on käynnistämässä yhteistyötä Tampereen kaupungin ja
Tampereen Infran kanssa talvikunnossapidon kehittämiseksi. Aiheen tiimoilta on järjestetty
ensimmäinen tapaaminen ja seuraava on maaliskuussa. Tahtotila kunnossapidon
parantamiseksi tuntuu löytyneen, mutta käytännön tasolla mahdolliset muutokset näkyvät
pääosin vasta ensi talvikaudella.

Mielipidekirjoitus talvikunnossapitoon liittyen
Varapuheenjohtajamme kirjoitti talvikunnossapitoon liittyen Tamperelaiseen:
talvikunnossapito on ihmisten liikkumisen mahdollistava palvelu, ei keino välttää
korvausvastuuta.
https://www.tamperelainen.fi/paakirjoitus-mielipide/4458921

Liikenneryhmän kuulumiset
Mielipiteitä ja muistutuksia olemme jättäneet joulukuussa 2 kpl, tammikuussa 6 kpl sekä
helmikuun alussa jo 5 kpl.

Tampereen Uimalankatuun aiemmin jättämämme mielipide tuotti tulosta ja Teiskontien
suuntainen pyörätie suoristettiin suunnitteluohjeen mukaisesti suoraksi 20m matkalle ennen
risteystä. Pieneltä kuulostava detalji, mutta sujuvoittaa pyöräilyä ja auttaa
väistämisvelvollista autoilijaa hahmottamaan pyöräilijän etenemissuunnan. Tietysti
toivomme, että meidän ei jatkossa tarvitsisi huomauttaa vastaavista yksityiskohdista, joihin
valtakunnalliset suunnitteluohjeet antavat vastauksen.

Vahvaakin kritiikkiä olemme joutuneet jättämään muun muassa Erkkilänkadun ja Kalevan
baanan suunnittelmista. Kummassakin on pohjimmiltaan ongelmana, ettei noudateta
uusimpien suunnitteluohjeiden ajatuksia ja mitoituksia. Erkkilänkadulle suunnitellaan

https://www.tamperelainen.fi/paakirjoitus-mielipide/4458921


kaksisuuntaista järjestelyä, joka liittyy huonosti muuhun alueeseen. Kalevan baanan osalta
taas kyseenalaistimme koko baanakäsitteen käytön, kun mitoituksessa ei käytännössä
noudateta missään baanan ohjeita. Jäämme odottelemaan miten nämä suunnitelmat
kehittyvät.

Lisäksi yritämme vaikuttaa erityisesti kahteen meneillään olevaan hankkeeseen
Kaleva-Hakametsä eli ns. Prisman alue sekä jo edellisessä kirjeessäkin mainittu
Rongakatuun. Kummassakin mielipiteet on jätetty jo aiemmin, mutta tässä vaiheessa
vaikutustyötä tehdään kontaktoimalla päättäjiä ja pitämällä asiaa eri yhteyksissä esillä.

Näissä kohteissa Kaleva-Hakametsässä esitetyt ratkaisut huonontaisivat pyöräliikenteen
pääreitin olosuhteita kohtuuttoman paljon. Esimerkiksi nykyinen Kalen prisman puoleinen
Hervannan valtaväylän pyörätie poistuisi ja pyöräliikenne ohjattaisiin kiertämään Rieväkadun
kautta. Rongankadun suunnitelmassa taas isoin ongelmakohta on Pellavatehtaankadun
risteyksen väistämisvelvollisuudet ja pyörätien linjaus. Toivotaan että näihin saadaan vielä
muutosta!

Lähetyt mielipiteet tulevat muutaman päivään viivellä sivuillemme www.tarakka.fi
Liikenneryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille, nostamme tärkeimpiä keskusteluun
facebookiin mutta mukaan saa tulla myös mielipiteitä kirjoittelemaan ja viimeistelmään. Jos
tämä kiinnostaa, ota yhteyttä liikenneryhmän puheenjohtajaan tuomo.pollari@tarakka.fi

Tapahtumat

Tapahtumien suunnittelu toimintavuodelle 2022 on käynnissä

Kiinnostaako sinua olla mukana järjestämässä TaPon tapahtumia? Haluatko innostaa
ihmisiä pyöräilemään tai kuulla kiinnostavia puheenvuoroja pyöräliikenteestä? Onko sinulla
jokin hieno tapahtumaidea, joka olisi toteuttamista vailla valmis?

Oli tapahtumaidea rento pyöräretki, seminaari, esittelytilaisuus tai jotain muuta, niin voit olla
matalalla kynnyksellä yhteydessä tapahtumavastaavaan Jenny Vaaraan
jenny.vaara@tarakka.fi. Vapaaehtoiseksi kannattaa ilmoittautua, vaikka pieneksi hetkeksi.
Kaikki apukädet ovat tarpeen ja lisäksi vapaaehtoistyö on vielä mukavaakin! Jos et ehdi
mukaan tapahtumia järjestämään, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan TaPon
tapahtumiin.

Toiveena on, että toukokuussa vietetään jo suhteellisen normaalisti pyöräilyviikkoa
6.-15.5.2022.

http://www.tarakka.fi
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Jäsenille

Jäsenedut
Yhdistyksen ajantasaiset jäsenedut löydät osoitteesta: https://tarakka.fi/jasenedut
Yhdistyksen jäsenkortti toimitetaan 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.

Bikesterin alennuskoodin toimitus ei tänä vuonna ole vielä sujuvaa, vaan tapahtuu
manuaalisesti jäsenvastaavan toimesta. Pyrimme siihen että ensi vuonna koodi tulisi
automaattisesti jäsenkortin kanssa heti jäsenmaksun maksettuasi.

Helmikuisin terveisin,
Tampereen polkupyöräilijät ry
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