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Tapulikaupunki – Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
VISIO
Tapulikaupunki – Seuran toiminnan tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti
mielenkiintoinen, hyvin hoidettu, turvallinen, toimiva ja monipuoliset palvelut tarjoava
Tapulikaupunki. Seura toimii maauimalan saamiseksi Tapulin urheilupuistoon.
VUODEN TEEMA
Seuran toiminnan painopisteenä vuonna 2022 on Puistolan asemanseudun kaupunkikuvan
vaaliminen ja palveluiden turvaaminen sekä kaupunginosan yleiseen siisteyteen ja kulkuväylien
turvallisuuteen vaikuttaminen. Lisäksi seura tuo asukkaita yhteen yksinäisyyden tunteen
vähentämiseksi.
TOIMINTAMUODOT
Jos vuonna 2020 alkanut koronaepidemiatilanne helpottuu, seura järjestää seuraavat
tilaisuudet.
Yleisötilaisuudet
Kevätkaudella järjestetään:
1) Siivoustalkoot Kaupunkiympäristötoimialan talkooaikana
2) Laulutilaisuus
3) Kaavakävely
Syyskaudella järjestetään:
1) Tapuli tutuksi – kävely
Jäsentilaisuudet
Vuoden aikana järjestetään neljä jäsenille tarkoitettua tilaisuutta:
1) Tehdään metroretki
2) Käydään elokuvissa, teatterissa tai konsertissa
3) Järjestetään kaavakoulutus
4) Käydään Heurekassa
5) Kokoonnutaan jouluglögille
Safety – toiminta
Hyvin hoidettu ympäristö lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja ehkäisee rikoksia. Asukkaiden välinen
vuorovaikutus (kommunikaatio) voimaannuttaa sekä vähentää yksinäisyyden tunnetta ja lisää
elämän hallinnan tunnetta. Tämän seurauksena turvallisuuden tunne kasvaa.
Seura kannustaa asukkaita yhdistystoiminnan ja harrastusten pariin mm. ylläpitämällä
nettisivuillaan listaa Tapulikaupungin harrastusmahdollisuuksista.
Töhryistä, hylätyistä autoista, roskatuista paikoista yms. ilmoitetaan nopeasti sille taholle, joka
voi vaikuttaa asiaan.
Jäsenille lähetetään jäsenkirjeen yhteydessä yhteystietoja, ja jäseniä kannustetaan
ilmoittamaan havainnoistaan asianomaisille tahoille.
Seura kannustaa ja opastaa kaikkia alueella toimivia tekemään vikailmoituksia.
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Puistolan aseman ja asematunnelin sekä Maatullinaukion valaistus- ja siisteystilannetta
seurataan tiiviisti. Seura ottaa yhteyttä kiinteistöjen omistajiin sekä kaupunkiin siisteyden ja
valaistuksen tehostamiseksi.
Tapulikaupungin radanvarren näkymän siistiytymiseksi toimitaan edelleen.
Pimeiden kulkuväylien valaistuksen parantamiseksi ollaan yhteydessä
Kaupunkiympäristötoimialaan.
Tapulikaupungin asemakaavoihin vaikuttaminen
Asemakaavamuutoksia tarkkaillaan ja niihin vaikutetaan, jotta Tapulikaupunki on
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti mielenkiintoinen, turvallinen, toimiva ja monipuoliset
palvelut tarjoava kaupunginosa.
Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, että 1) Tapulikaupungin kerrostaloalueen
rakennustehokkuutta ei lisätä nykyisestään, 2) olemassa olevat liikehuoneistot palvelevat
alueen asukkaita ja 3) lähipuistot ja metsät pysyvät virkistyskäytössä. Koronaepidemia on
osoittanut näiden asioiden merkityksen entistäkin selvemmin.
Virkamiestapaamiset
Virkamiehiä kutsutaan vierailulle.
Yhteistyö alueen yrittäjien kanssa
Seura kannustaa Tapulin yrittäjiä edelleen mukaan Tapulin kehittämistoimintaan.
Seura antaa tunnustusta katukuvaa kaunistaville toimille.
Seuran kokoukset
Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään helmi - maaliskuussa (kevätkokous) ja loka joulukuussa (syyskokous).
VIESTINTÄ
Vuoden aikana lähetetään kolme jäsenkirjettä (yksi keväällä ja kaksi syksyllä). Jäseniä
kannustetaan laatimaan kirjoituksia, jotka kertovat Tapulikaupungista, naapuriavusta, siisteyden
merkityksestä jne.
Seura tiedottaa Tapulikaupungissa järjestettävistä mielenkiintoisista tapahtumista ja ylläpitää
Tapulikaupungin nettisivuja Helkan julkaisujärjestelmän avulla.
Tapulikaupungin kotikaupunkipolkua päivitetään mahdollisuuksien mukaan.
Seura lähettää juttuvinkkejä sekä tekstejä alueen lehtiin.
Joulukortteja lähetetään yhteistyötahoille.
Seuran edustaja osallistuu Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA) sekä muiden
sidosryhmien tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

