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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 (1.1.-31.12.2022)
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) toimia Tapiolan alueen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta;
2) osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan Tapiolaa koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun sekä edistää asukkaiden
etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista;
3) edistää alueen asukkaiden yhteisiä ja yleisiä asumiseen, palveluihin, vapaa-ajantoimintoihin sekä
liikennejärjestelyihin liittyviä etuja;
4) edistää asuinympäristön laatua, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä, vaalia kulttuuriperintöä, sekä edistää
ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua;
5) toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämällä asukkaiden
kotiseututuntemusta ja -kiintymystä, viihtyvyyttä ja paikallishenkeä; sekä
6) kehittää alueen yhteisöllisyyttä
YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai kannattajajäsenenä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy henkilö- ja
kannattajajäsenet. Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan.
VUOSIKOKOUS 2022
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään huhtikuun 19. pvä klo 18 Hyten salissa Kauppamiehentie 6.ssa..
JÄSEN- JA ASUKASTILAISUUDET
Tavoitteena on järjestää asukastilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja myös jäsenille suunnattuja
tapahtumia.
Kevätkaudella järjestetään RKY-seminaari 5.5.2022 Tapiolan koulun auditoriossa, samoin osallistutaan
Tapiolan vappuaaton ohjelman järjestämiseen, järjestetään asukastilaisuus ”Tapiolan historia” Kino
Tapiolassa 2.5.2022. Suunnitteilla on myös siivoustalkoiden järjestämisiä esim. Vallihaudoilla.
Espoo 1972-2022 juhlavuoden merkeissä on suunniteltu järjestettävän Tapiola-seminaari. Lisäksi
osallistutaan muistojen keräämiseen 50-vuoden takaisesta Tapiolasta Espoon perinneyhdistyksen kanssa.
TAPIOLAN KEHITTÄMINEN
Tapiolan kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen on jo kestänyt vuosikausia ja jatkuu. Tavoitteena on
käynnistää keskustelu Tapiolan kokonaisuuden muodostumisesta, kun kaavoitus etenee tontti kerrallaan.
Killan hallitus seuraa aktiivisesti toimialueensa kehityshankkeita ja tuo proaktiivisesti asukasyhdistyksen
näkökulmaa, ehdotuksia ja esityksiä esiin Espoon virkamiehille ja luottamushenkilöille tapaamisissa,
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tilaisuuksissa, kirjallisilla kannanotoilla ja mielipiteillä. Kilta kuuntelee jäsentensä mielipiteitä lausuntoja ja
mielipiteitä laatiessaan, mihin sähköiset välineet antavat hyvän mahdollisuuden usein nopeallakin
aikataululla. Killan tavoitteet 2020-luvulle ovat nähtävissä kohteittain Killan verkkosivuilla
https://www.tapiolankilta.fi/tapiola/tapiolan-killan-tavoitteet-2020-luvulla/tapiolan-killan-tavoitteet-2020luvulla/.
MINIGOLFALUEEN UUSIMINEN JA MONIPUOLISTAMINEN
Otsolahden rannan minigolfalue on tarkoitus uudistaa kohtaamispaikaksi kaikenikäisille tapiolalaisille ja
rantaraitin kulkijoiden levähdyspaikaksi. Uudella kioskirakennuksella on jo rakennuslupa ja
rahankeräyslupa. Minigolfin lisäksi alueelle tulee pihapelejä asukkaiden ajanvietteeksi. Maanrakennustyöt
pyritään aloittamaan syksyllä 2022, mutta haasteena hankkeen etenemiselle on ollut pandemia ja hiljattain
muuttunut maailmantilanteen epävarmuus talous- ja turvallisuusasioissa. Projektiryhmä jatkaa hankkeen
eteenpäinviemistä, markkinointia ja varainkeruuta tilanteen mukaan.
Tapiola-viirien myyntituotto käytetään tähän, samoin on tarkoitus järjestää esim. konsertti ym tilaisuuksia
varojen keräämiseksi. Killan pihakilpailupalkinnot, kaksi patsasta, myydään myös hankkeen
rahoittamiseksi. Patsaiden myymistä koskee ylimääräisen kokouksen päätös, 4.12.2019. Minigolfalueen
vuokrasopimus kaupungin kanssa on nyt vuoden 2022 loppuun, uudistamisen jälkeen tehdään kaupungin
kanssa pitkäaikainen vuokrasopimus.
STIPENDIT
Myönnetään stipendit toukokuussa tapiolalaisille peruskouluille ja lukioille, jotka jakavat stipendin
kouluyhteisön hyväksi tehdystä työstä aktiiviselle ja positiiviselle oppilaalle.
TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Painopiste siirtyy lisääntyvästi edelleen sähköiseen tiedotukseen. Paperisia jäsenkirjeitä lähetetään
edelleen yhdenvertaisen tiedottamisen mahdollistamiseksi jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet
sähköpostiosoitettaan. Sähköpostitiedotusta jäsenille käytetään kutsujen, hallituksen kokousten päätösten
tai kannanottojen, ajankohtaisten asioiden tms. nopeaan tiedottamiseen. Espoon kaupungin avointa dataa
lähteenään käyttävä automaattinen hanketiedottaja pyritään saamaan jälleen täydentämään
sähköpostitiedotusta Tapiolan vireillä olevista kaava- ja rakennushankkeista, kunhan kaupungin wwwsivujen uudistus sen jälleen mahdollistaa. Nämä viestit lähetetään kaikille Killan postituslistalle
ilmoittautuneille henkilöille. Lisäksi Tapiolan Killan jäsenet saavat jäsenetuna automaattista postia Tapiolan
pikku-uutisista hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti.
Internet-sivustolle Tapiolankilta.fi sivuille lisätään edelleen Tapiolaa koskevaa yleistä aineistoa ja
dokumentteja. Tapiolankilta.fi on julkinen tietolähde ja arkisto Killan hallituksen mielipiteistä, lausunnoista ja
muista kannanotoista.
Tapiolan Kilta -facebook-ryhmässä on n. 3600 jäsentä. Ryhmässä keskustellaan Tapiolaa koskevista
asioista.
Twitter @tapiolankilta.fi osoitteesta twiitataan edelleen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
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YHDISTYKSEN ARKISTO JA DIGIARKISTO
Yhdistyksen arkistoaineisto pyritään edelleen täydentämään puuttuvilta osin aluksi sekä paperisena
arkistona että viimeiset vuodet sähköisessä muodossa. Tapiolan Lämmön tiloissa on arkistokaappi, jonne
pääosa Killan arkistosta on sijoitettu, nyt myös osa arkistosta on HyTen tiloissa Killan kaapissa.
IRTAIN OMAISUUS
Killan irtaimen omaisuuden luettelo tarkastetaan vuosittain ja esitetään sääntömääräisessä
vuosikokouksessa.
YHTEYDENPITO MUIHIN SIDOSRYHMIIN JA KOULUTUS
Jatketaan yhteydenpitoa aiempaan tapaan Espoon kaupunkiin ja muihin asukasyhdistyksiin,
asukasaktiiveihin. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja osallistuvat tarpeen mukaan muiden sidosryhmien
tapaamisiin ja koulutuksiin. esim. EKYL ry. sääntömääräisiin kokouksiin ja koulutuksiin ja muuhun
toimintaan.
JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ
Tapiolan Kilta ry. on EKYL ry:n eli Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n sekä HyTe Uusimaa ry:n
(Hyvinvointi /Terveys) (entinen EJY ) jäsen. HyTe tarjoaa kokoontumistiloja ja varastotilaa ym palveluja
jäsenilleen Kauppamiehentie 6:ssa
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