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1. TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET 
 
Yhdistyksen toiminnan kolme päätehtävää ovat: 

 

o Edistää jokaisen jäsenkaupunkinsa keskustan kehittymistä. 
 

o Toimia kaupunkikeskustojen yhteisenä valtakunnallisena edunvalvojana. 
 

o Vahvistaa elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä kaikilla tasoilla. 
 

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, 

kaupunkien/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, projekteissa ja konferenssissa. 

 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen päivitetyn Strategia 2020 mukaisesti.  

 
 



2. YKKÖSKÄRKI 2017 ON OMAN VERKOSTOMME AKTIVOIMINEN  
 
Vuoden 2017 ykköskärki on yhdistyksen verkoston aktivoiminen siten, että oman elinvoimalukunsa 2017 mittaamiseen 

osallistuu yhteensä 30 keskustaa  

sekä  elokuun konferenssissa on 200 osallistujaa. 

 

Elinvoimaluvun laskentaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille keskustoille järjestetään tarvittaessa maaliskuussa 

”teemasessio”. Se toteutetaan sähköisesti etänä. 

  

Tavoitteena on, että vuonna 2017 saadaan mukaan elinvoimalaskentaan (1.5.2017 mennessä kartoitettuna) seuraavat 

vielä puuttuvat, keskeiset kaupunkimme kuten Espoo, Vantaa, Oulu, Kuopio ja Joensuu.   

 

Koska yhdistyksemme toimii hyvin muuttuvassa ympäristössä, valitaan syksyllä seuraavan toimintavuoden 2018 

ykköskärki tai –kärjet, jotta voidaan toteuttaa Strategia 2020:n mukainen idea usean vuoden toimintakaudesta:  

 

• elinvoimalukujen laskentaan lisää uusia keskustoja?  

• kaupunkikeskustojen asiakaskokeminen? 

• tekniset elävyyslaskennat?  

• kaikki mediaosumamme?  

• keskustojen tapahtumallisuus? 

 

3. YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ KEHITETÄÄN EDELLEEN 
 

Tiedottamista kehittämällä ja tapahtumien vaikuttavuutta lisäämällä saadaan laajempaa medianäkyvyyttä. Näin 

mahdollisuudet lisäprojektirahoitukseen vahvistuvat ja mahdollisuudet saada mukaan uusia yhteistyökumppaneita 

kasvavat. 

 
 

4. YHDISTYKSEN TÄRKEIMMÄT KOKOUKSET 2017 
 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään Raahessa 11.5 2017 PIKE-seminaareineen  

ja syysvuosikokous Helsingissä Kuntatalolla 30.11.2017 perinteisine EKK-iltapäivineen päättyen 

toiminnanjohtajatapaamiseen.  

Hallitus kokoontuu ainakin seuraavat torstait Helsingissä klo 10.30 – 12.00: 

- kevätkaudella 9.2., 2.3., 8.6.  

- syyskaudella 28.9, 2.11., (30.11. varauksella)  

 

Hallituksen jäsenistä koostuva valmisteluvaliokunta puheenjohtajineen valitaan hallituksen kokouksessa 9.2.2017.  

Valmisteluvaliokunta kokoontuu aina tarvittaessa vuoden 2017 aikana.  

Toiminnanjohtajia kannustetaan kokoontumaan kevään 2017 aikana itsenäisiin alueellisiin tapaamisiin, joihin 

osallistuu vähintään viisi toiminnanjohtajaa. 

 

5.   KESKUSTAPALKINNON 2017 JULKISTAMINEN  
 
Keskustapalkinnon voittaja 2017 julkistetaan voittaneella paikkakunnalla alkuvuodesta. Elokuussa 2016 avattu kilpailu 

on finaalivaiheessa viimeistään alkuvuonna 2017. Palkintoraati valitsee voittajan ehdokkaista huolellisesti punnituin 

perusteluin ja palkitsemisohjeitaan noudattaen. 

 

Vuosikonferenssin yhteydessä Helsingissä 30.8.2017 julkistetaan haettavaksi vuoden 2018 keskustapalkinto. Kilpailun 

hakuaika päättyy 30.10.2017. Palkintoraati 2018 alkaa jo loppuvuodesta seuloa finalisteja mm. tutustumalla paikan 

päällä keskustapalkintoa hakeneiden kehittämishankkeisiin. Hallitus nimeää 8.6.2017 keskustapalkinto 2017 voittajan 

täydentämään palkintoraatia vuodeksi 2018.   

 

 

 



6.  PIKE-KEVÄTSEMINAARI RAAHESSA KEVÄTVUOSIKOKOUKSINEEN   
 
Kevätseminaari pidetään 11.5.2017 Raahessa painottuen pienten keskustojen kehittämiseen. Esillä voi olla muitakin 

erilaisia ajankohtaisia ja mielenkiintoisia keskustojen kehittämisaiheita ja -hankkeita. 

 

Tilaisuutta ennakkomarkkinoidaan PIKE-symposiumin yhteydessä helmikuussa Mikkelissä, jossa esitellään osallistuville 

maakunnille mahdollisuutta liittyä mukaan pienten keskustojen kehittämiskäsikirjaan PIKEpookiin (vrt. kuin Citybook 

´14),  ja sen rahoittamiseen.  

 

Tavoitteena on julkaista n. 50-sivuinen nelivärinen kuvitettu kirja. Yhdistyksemme on mukana koordinoimassa 

toteutettavaa julkaisua. Sen toteutus 2017 riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta ja maakuntaliittojen sitoutumisesta 

osallistumaan siihen.    

 

 

7.  VALTAKUNNALLINEN KÄVELYKATUVIIKONLOPPU ALKAA KOKKOLASTA   
 

Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu järjestetään 26.- 28.5.2017. Seremoniallinen avaustapahtuma on Kokkolassa 

26.5.2017. Tavoitteena on pirteällä katujulkistamisella saada mediajulkisuutta kaikille suomalaisille kävelykaduille 

julkaisemalla samalla päivitetyt ja uudet elinvoimaluvut noin 30 keskustasta, joiden tietojen viimeinen sisäänjättö on 

1.5.  

 

Yhdistys toimittaa graafiset aineistot viimeistään noin kuukausi ennen tapahtumaa osallistujille, sekä muutama päivä 

ennen elinvoimatietojen perustiedot myös paikallisia samanaikaisia mediajulkistamisia varten. Kaupunkien omat 

ohjelmasisällöt valtakunnallista yhteistiedottamista varten on toimitettava toiminnanjohtajalle 20.5. mennessä.  

 
 

8.  KONFERENSSIKAUPUNKI 2018 VALITAAN KESÄKUUSSA 
 
Alkuvuodesta haettavaksi tuleva 2018 vuosikonferenssikaupunki valitaan hallituksessa 8.6.2017, jotta valitun kyseisen 

kaupungin ennakkomarkkinointi voidaan käynnistää jo juhlakonferenssissa Helsingissä 30.8.2017. Alustavasti aiheesta 

kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Lappeenranta ja Pori.  

 

 

9.  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 2017 

toteutumisehtona vähintään 15 koulutukseen osallistujaa. 

 

 

10.  JUHLAKONFERENSSI HELSINGIN ALUEELLA ELOKUUN LOPUSSA  
 
Juhlakonferenssi järjestetään kotipaikkakunnallamme 30.8. - 31.8.2017 Helsingissä sekä Tikkurilassa ja Tapiolassa. 
Esite on valmis painettavaksi kesäkuun alussa, ja markkinointi meiliversiolla alkaa etukäteen  toukokuussa.   

 

Juhlakonferenssin tavoitteena on monipuolinen, elämyksellinen kaksipäiväinen tapahtuma, jossa esitellään Helsingin 

kaupunkikeskustan kehittämistä ja moderneja keskustauudistuksia maanalaisine maailmoineen, sekä kuullaan 

ytimekkäitä ammatillisia luentoja (paikka: Ympäristöministeriö) eri näkökulmista unohtamatta sosiaalisia 

verkottumistilanteita ja hallittua medianäkyvyyttä.  

 

Helsingin konferenssin kunnianhimoisena osanottajatavoitteena on 200 rekisteröityä henkilöä luennoitsijoineen ja 

järjestäjineen.  

 

Toiminnanjohtajatapaaminen on  juhlakonferenssin aattona 29.8. klo 18.00 – 21.00 Tikkurilan keskustassa.  
Tapiolan keskustan kehittämiseen tutustutaan ”kakkospäivänä”  31.8. 



11.  PIENTEN KESKUSTOJEN KILPAILU  
 

PIKE-kampanja jatkuu neljättä vuotta. Järjestyksessään neljäs valtakunnallinen PIKE-kilpailu avataan mahdollisesti 

(varauksella) toukokuussa. Sisäänjättö on 15.6.2017 mennessä yksi ehdotus osallistuvaa maakuntaliittoa kohden. 

Voittaja julkistetaan Helsingin juhlakonferenssin yhteydessä 30.8.2017.  

 
 

12.  LOKAKUUSSA OPINTOMATKA POHJOIS-ITALIAAN 
 

Syys opintomatka on ”aikaikkunassa” 4. -  7.10.2017. Mukaan mahtuu korkeintaan 30 henkilöä, toteutumisehtona on 

20 osanottajaa. Kohde ja ohjelmarunko julkaistaan kesäkuun aikana. Alustavana kohteena ovat Pohjois-Italian 

kaupunkiuudistukset akselilla Parma - Bologna - Pavia oppaana tohtori Liisa Väisänen. 

 

 

13.  ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN YHTEISJOULUNAVAUS 
 
Valtakunnallinen ensimmäinen yhteisjoulunavaus on  24.- 26.11.2017. Tapahtumalla on jo ”Suomi 100” -luokitus. 

Päätavoite on luoda kestävä yhteisjoulunavausperinne, joka mm. vahvistaa Suomea Joulupukin maana maailmalla, 

ainoana oikeana sellaisena.  

 

Juhlimme  näin ”Suomi 100 vuotta” ja ”EKK 20 vuotta” kaikkien aikojen ensimmäisellä valtakunnallisella 

yhteisjoulunavauksella, joka on pe 24.11.2017 – su 26.11.2017 eri paikkakunnilla ympäri Suomea.  

 

Mukana yhteistapahtumassa 2017 on vähintään ainakin 20 parasta kaupunkia omine yksilöllisine perinteineen – 

vanhimmat niistä jo vuodelta 1949.  

 

Vuoden 2016 kuvallista kaupunkikohtaista aineistoa hyödynnetään markkinointi- ja tiedotusmateriaalina varsinaisessa 

yhteisjoulunavauksessa 2017. Näin voidaan saavuttaa 2017 paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä 

medianäkyvyyttä.  

 

Yhdistyksen tehtävänä on ensimmäisen yhteisjoulunavauksen yhteistiedottamisen koordinointi valtakunnallisille 

medioille. 

 

Näin yhteisjoulunavauksista syntyy Suomeen tulevaisuudessa pysyvä perinne: 

 

- joka avaa keskustoissa aina vuosittain Suomen joulu- ja talvikauden 

- käynnistää näyttävästi myös Suomen talvimatkailukauden 

- vahvistaa samalla aidon joulupukkimme asemaa kansainvälisesti  

- tuo ko. kaupunkien asukkaille elämyksellisyyttä  

- lisää yhteisöllisyyttä ja verkottumista ko. kaupungeissa 

- vahvistaa ja tukee erikoiskaupan tärkeintä myyntikautta työllisyys- ja verovaikutuksineen alueella 

- vahvistaa kaikkien Suomen kaupunkitoimijoiden ja –kehittäjien  yhteistyöverkostoa 

- synnyttää uusia taloudellisia yhteistyökumppanuuksia ja -mahdollisuuksia    

 
 

14.  VIESTINTÄ JA MUU TOIMINTA 
 

Yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa. Ulkoinen tiedottaminen kytkeytyy 

yhdistyksen kulloiseenkin uutisarvoiseen tapahtumaan. 

 

Yhdistyksen päivitetystä 20-vuotishistoriikista tehdään sähköinen nettiversio sekä painotuote noin 250 kappaletta. 

 

Yhdistyksen kotisivuja pidetään ajan tasalla. 

 

Uusjäsenhankintaa tehdään koko vuoden ajan – periaatteena hallittu vuotuinen jäsenmäärän nettolisäys. Vuoden 2017 

tavoitteena on saada jäseniksi neljä uutta kaupunkia/kehittämisyhdistystä.  



 

Toiminnanjohtaja tekee virallisia kaupunkivierailuja tarpeen mukaan ja keskimäärin korkeintaan kahteen keskustaan 

kuukaudessa.  

 

 

15.  LAINSÄÄDÄNTÖ JA EDUNVALVONTA 
 

Yhdistys osallistuu lainsäädännön arviointi- ja edunvalvontatyöhön koskien esim. kaupanrakenteen ohjausta. 

 

 

16.  POHJOISMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA -YHTEISTYÖ 
 

Yhdistys pitää yhteyttä Ruotsin sisarjärjestöön Svenska Stadskärnor rf:än sekä seuraa muiden kaupunkikeskustoja 

kehittävien ulkomaisten yhdistysten toimintaa. 

 

 

17.  KESKUSTOJEN HUOLTOLIIKENNESUOSITUS 
 

Yhdistys valmistelee ja viimeistelee keskustojen yleispätevää ja yksinkertaista huoltoliikennesuositusta, jonka 

päätehtävänä on turvata kunkin keskustan kaupallinen kilpailukyky sekä liikenteen harmonisointi. 

 

 

 

  

 

 


