Elävät Kaupunkikeskustat ry, Levande Stadskärnor rf
TOIMINTASUUNNITELMA 2015
1. TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET
Yhdistyksen toiminnan kaksi päätehtävää ovat:
Edistää jokaisen jäsenkaupunkinsa keskustan kehittymistä.
Toimia kaupunkikeskustojen yhteisenä valtakunnallisena edunvalvojana.
Vuonna 1997 perustettu yhdistys toimii kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallisena
kattojärjestönä. Tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen elinvoimaisimmiksi,
viihtyisimmiksi ja kilpailukykyisimmiksi. Yhdistys välittää keskustakehittämisen tietotaitoa ja kokemusta
elinkeinoelämän, kuntien, kiinteistönomistajien, palvelujen tuottajien, asiantuntijoiden ja muiden
toimijoiden kesken. Yhdistys myös hankkii keskustojen kehittämistyölle julkisuutta ja osallistuu omalta
osaltaan keskustojen kehittämistyön vauhdittamiseen.
Yhdistyksen keskeisin tehtävä on edistää jäsenkaupunkiensa keskustojen kehittämisen
pääosapuolten (julkinen hallinto / elinkeinoelämä) välistä yhteistyötä. Tätä yhteistyötä tehdään
käytännössä mm. yhdistyksen eri kokouksissa, seminaareissa ja projekteissa.
Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen strategian mukaisesti.

2. PÄIVITETÄÄN UUSI STRATEGIA 2020
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 26.11.2009 yhdistykselle strategian vuoteen 2015 saakka.
Strategiaa on otettu käyttöön kehittämällä sen mukaisesti yhdistyksen toimintaa. Nyt käynnistetään
strategia 2010 – 2015:n kehittämistyö.
Strategia 2010 – 2015:n kärkenä on ja oli oman kehityskuvan vahvistaminen kaupunkikeskustoille.
Kehityskuvan avulla voidaan arvioida yksittäisen kaupunkikeskustan kehittymisastetta ja verrata sitä
myös muihin kaupunkikeskustoihin.

3. KAUPUNGEILTA PERUSTIEDOT KESKUSTOJENSA ELÄVYYDESTÄ
Jokaiselta kaupungilta toivotaan EKK-elävyysluvun perustietoja eli kuinka monta lauantaiyritystä sekä
tyhjää liikehuoneistoa rajautuvassa elävässä keskustassa on. Otetaan keskitetysti tiedot vastaan ja
tulokset julkistetaan syksyllä.
Laajemmalla yhdistyksen omalla EKK-elävyysluvulla saa syvennettyä yleistä tietoa
kaupunkikeskustoista, mikä myös edistää yhdistyksen jäsenverkoston laajentamista täysin kattavaksi.
EKK-elävyysluku toi ja tuo myös uuden työvälineen keskustakehityksen jatkuvaan seurantaan. Asian
suhteen aktiivisia kaupunkeja odotetaan päivittävän EKK-elävyyslukutietonsa toimintavuoden 2015
aikana.

4. YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ KEHITETÄÄN EDELLEEN
Tärkeää on myös yliopistoyhteistyön vahvistaminen, jotta voidaan edistää kaupunkikeskustoja
koskevaa yleistä tutkimusta. Tohtoriklubin luomat tutkimusaiheemme aktivoivat yhteistyötä yliopistojen
kanssa.

Tiedottamista kehittämällä ja tapahtumien vaikuttavuutta lisäämällä saadaan laajempaa
medianäkyvyyttä. Näin mahdollisuudet lisäprojektirahoitukseen vahvistuvat ja mahdollisuudet saada
mukaan uusia yhteistyökumppaneita kasvavat.

5. YHDISTYKSEN TÄRKEÄT KOKOUKSET 2015
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään Mäntässä torstaina 23.4.2015
ja syysvuosikokous Helsingissä Kuntatalolla 26.11.2015 EKK-iltapäivineen.
Hallitus kokoontuu ainakin seuraavina torstaina Helsingissä klo 10.30 – 12.00:
- kevätkaudella 5.2., 5.3.,4.6.
- syyskaudella 3.9., 1.10., 5.11., (26.11. varauksella)
Valmisteluvaliokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuoden aikana.
Hallitus valitsee valmisteluvaliokunnan puheenjohtajineen kokouksessa 5.2.2015.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015
6. KESKUSTAPALKINNON 2015 JULKISTAMINEN
Keskustapalkinnon voittaja 2015 julkistetaan voittaneella paikkakunnalla helmi-maaliskuun aikana.
Elokuussa 2014 avattu kilpailu on finaalivaiheessa viimeistään alkuvuonna 2015. Palkintoraati valitsee
voittajan huolellisesti punnituin perusteluin ja palkitsemisohjeitaan noudattaen.
Vuosikonferenssin yhteydessä Hyvinkäällä 26.8.2015 julkistetaan haettavaksi vuoden 2016
keskustapalkintoa. Kilpailun hakuaika päättyy 30.9.2015. Palkintoraati 2016 alkaa jo loppuvuodesta
seuloa finalisteja mm. tutustumalla paikan päällä keskustapalkintoa hakeneisiin kehittämishankkeisiin.
Hallitus nimeää 4.6.2015 keskustapalkinto 2015 voittajan edustajan palkintoraatiin 2015 korvaamaan
Kuopion (voittaja 2014) edustajan.

7. KEVÄTSEMINAARI MÄNTÄSSÄ
Kevätseminaari pidetään 23.4.2015 Mäntässä painottuen pienten keskustojen kehittämiseen. Esillä
voi olla muitakin erilaisia ajankohtaisia ja mielenkiintoisia keskustojen kehittämisaiheita ja -hankkeita.

8. VALTAKUNNALLINEN KÄVELYKATUVIIKONLOPPU LAHDESSA
Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu järjestetään 22.- 24.5.2015. Seremoniallinen avaustapahtuma
on Lahden Rautsikalla 22.5.2015. Tavoitteena on pirteällä katujulkistamisella saada mediajulkisuutta
kaikille suomalaisille kävelykaduille samalla kun julkistetaan 2015 päivitetty FM Martti Wilhelmsin
laatima valtakunnallinen kävelykatuselvitys. Näin muutkin jäsenkaupunkimme liittyvät mukaan
kävelykatuviikonloppuun kiinnostuksensa mukaan. Yhdistys toimittaa graafiset aineistot viimeistään
noin kuukausi ennen tapahtumaa osallistujille.

9. KONFERENSSIKAUPUNGIN 2016 VALINTA
Alkuvuodesta haettavaksi tuleva 2016 vuosikonferenssikaupunki valitaan hallituksessa 4.6.2015, jotta
valitun kyseisen kaupungin ennakkomarkkinointi voidaan käynnistää jo Hyvinkäällä 26.8.2015.

10. KAUPUNKIKESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN –KOULUTUS
Yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutussäätiön (KIINKO) kanssa pyritään järjestämään asiantuntija-,
koordinointi- ja johtajuuskoulutusohjelma esim. ”Kaupunkikeskustojen kehittäminen – Urban
Environment Development Program (15 opintopistettä) koostuen noin kuudesta opetusjaksosta. Se
käynnistetään mielenkiinnon mukaan syksyllä 2015, toteutumisehtona vähintään yhteensä 15
koulutukseen osallistujaa.

11. KONFERENSSI HYVINKÄÄLLÄ TOIMINNANJOHTAJATAPAAMISINEEN
Konferenssi järjestetään ke-to 26. - 27.8.2015 Hyvinkäällä. Konferenssiesitteen tulee olla valmis
painettavaksi kesäkuun alussa. Markkinointi meiliversiolla alkaa toukokuussa.
Vuosikonferenssin tavoitteena on elämyksellinen kaksipäiväinen tapahtuma, jossa esitellään
Hyvinkään kaupunkikeskustan kehittämistä ja modernin vehreää keskustauudistusta, kuullaan
ytimekkäitä ammatillisia luentoja eri näkökulmista unohtamatta sosiaalisia verkottumistilanteita ja
tavoiteltavaa hallittua medianäkyvyyttä. Hyvinkään omiin kehittämishankkeisiin tutustutaan paikan
päällä etenkin toisena konferenssipäivänä samalla osallistaen osallistujia esim. työpajalla. Hyvinkään
konferenssin osanottajatavoitteena on 150 henkilöä luennoitsijoineen ja järjestäjineen.
Toiminnanjohtajatapaaminen on konferenssin aattona 25.8. klo 20.00 Hyvinkään keskustassa.

12. LOKAKUUSSA OPINTOMATKA
Ulkomaisen opintomatkan kohde on 8. - 10.10.2015 Bratislava/Wien (alustavasti). Mukaan mahtuu
korkeintaan 30 henkilöä, toteutumisehtona on 20 osanottajaa.

13. PIENET KESKUKSET MUKANA
PIKE-kampanja jatkuu vähintään toisen vuoden. Järjestyksessään toinen valtakunnallinen PIKEkilpailu avataan toukokuussa. Hakemuksien sisäänjättö 12.6. mennessä yksi ehdotus maakuntaliittoa
kohden. Voittaja julkistetaan Hyvinkään konferenssissa 26.8.2015.

14. VIESTINTÄ JA MUU TOIMINTA
Yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa. Ulkoinen
tiedottaminen kytkeytyy yhdistyksen kulloiseenkin uutisarvoiseen tapahtumaan.
Yhdistyksen päivitetystä 18-vuotishistoriikista tehdään sähköinen nettiversio.
Yhdistyksen kotisivuja pidetään ajan tasalla.
Uusjäsenhankintaa tehdään koko vuoden ajan – tavoitteena on hallittu vuotuinen jäsenmäärän
nettolisäys.
Toiminnanjohtaja tekee virallisia kaupunkivierailuja tarpeen mukaan ja keskimäärin kahteen
kaupunkiin kuukaudessa. EKK-iltapäivä on syysvuosikokouksen yhteydessä 26.11.2015.

15. EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu kaupunkikeskustoihin liittyvään valtakunnalliseen arviointi- ja edunvalvontatyöhön.

16. POHJOISMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA -YHTEISTYÖ
Yhdistys pitää yhteyttä Ruotsin sisarjärjestöön Svenska Stadskärnor rf:än sekä seuraa muiden
kaupunkikeskustoja kehittävien ulkomaisten yhdistysten toimintaa.

