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1. TOIMINNAN TAVOITTEET  
 
Yhdistyksen toiminnan päätavoitteet ovat: 
 

1. Toimia suomalaisten kaupunkikeskustojen valtakunnallisena edunvalvojana. 
2. Edistää  jäsenkaupunkiensa keskustojen kehittymistä. 

 
Vuonna 1997 perustettu yhdistys toimii kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallisena 
kattojärjestönä, jonka jäsenten tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva 
kehittäminen elinvoimaisimmiksi, viihtyisimmiksi ja kilpailukykyisimmiksi. Yhdistys välittää 
keskustakehittämisen tietotaitoa ja kokemusta kuntien, kiinteistönomistajien, palvelujen 
tuottajien ja muiden toimijoiden kesken. Yhdistys myös hankkii keskustojen kehittämistyölle 
julkisuutta ja osallistuu sekä vauhdittaa omalta osaltaan keskustojen kehittämistyötä. 
 
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on edistää erityisesti jäsenkaupunkien keskustojen 
kehittämisen pääosapuolten välistä yhteistyötä (pub./priv.). Yhteistyötä tehdään mm. 
yhdistyksen eri toimielinten kokouksissa, seminaareissa ja projekteissa.  
 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. 
 
2. STRATEGIAN 2010 - 2015 TOTEUTTAMINEN 
 
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 26.11.2009 yhdistykselle strategian vuoteen 2015 
saakka. Strategia otetaan käyttöön kehittämällä asteittain yhdistyksen toimintaa.  
 
Strategian kärkenä vuonna 2011 oli kehityskuvan luominen kaupunkikeskustoille. Näin 
voidaan mitata yksittäisen kaupunkikeskustan kehittymistä ja suhteuttaa sitä muiden 
keskustojen kehitykseen. Kehityskuvalla saadaan syvennettyä yleistä tietoa 
kaupunkikeskustoista. Kehityskuva jatkohankkeineen lisää yhdistyksen tunnettuutta ja 
tehostaa uusjäsenhankintaa, mikä vahvistaa yhdistyksen verkostoa.  
 
Seuraavana vaiheena on yliopistoyhteistyön vahvistaminen sekä tiedottamisen ja 
tapahtumien vaikuttavuuden lisääminen ja sitä kautta laajemman medianäkyvyyden 
saavuttaminen. Näin mahdollisuudet projektirahoitukseen edelleen vahvistuvat ja saadaan 
mukaan myös uusia yhteistyökumppaneita. 
 
3. KEHITYSKUVAT KAUPUNKIKESKUSTOILLE  
 
Elävä Kaupunkikeskusta -yhdistyksen, Tekesin, osallistuneiden kaupunkien (9 kpl) sekä 
elinkeinoelämän toimijoiden kanssa 2011 toteutetun pilottihankkeen pohjalta jatketaan 
kaupunkikuvan kehittymisen seurantaa pilottiprojektin kokemuksia hyödyntäen. Selvitetään  
 
 



 
 
 
 
toimivia tapoja seurata kaupunkikeskustojen kehityskuvaa ja toteutetaan niitä yhteistyössä 
jäsenten ja muiden toimijoiden kanssa. 
 
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 2012 
 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään Helsingissä 12.4.2012 ja syysvuosikokous 
Helsingissä Kuntatalolla 29.11.2012 
  
Hallitus kokoontuu ainakin seuraavina torstaina Helsingissä klo 10.30 – 12.00: 
- kevätkaudella 2.2., 1.3., (12.4.), 7.6.  
- syyskaudella 6.9., 4.10., 1.11., (29.11.)  
 
Valmisteluvaliokunta, jonka hallitus valitsee 2.2., kokoontuu noin kymmenen kertaa vuoden 
aikana.  
 
Kehityskuvahankkeen työryhmät kokoontuvat niin usein kuin on tarvetta. 
 
TOIMINNAN  PAINOPISTEET 2012 
 
5. KESKUSTAPALKINTO 2012  
 
Keskustapalkinnon voittaja 2012 julkistetaan voittaneella paikkakunnalla helmi-maaliskuun 
aikana. Elokuussa 2011 julkistettu kilpailu on finaalivaiheessa alkuvuonna 2012 ja 
palkintoraati valitsee voittajan huolellisesti punnituin perusteluin ja palkitsemisohjetta 
noudattaen. 
 
Juhlavuosikonferenssin yhteydessä Tampereella 29.8.2012 julkistetaan haettavaksi vuoden 
2013 keskustapalkinto. Kilpailun hakuaika päättyy 30.9.2012 ja palkintoraati 2013 alkaa jo 
loppuvuodesta seuloa finalisteja mm. tutustumalla paikan päällä keskustapalkintoa 
hakeneisiin kehittämishankkeisiin. 
 
6. KAUPUNKIKESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN –KOULUTUS 
  
Yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutussäätiön (KIINKO) kanssa järjestetään asiantuntija-, 
koordinointi- ja johtajuuskoulutusohjelma ”Kaupunkikeskustojen kehittäminen – Urban 
Environment Development Program (15 opintopistettä) koostuen noin kuudesta 
opetusjaksosta. Se käynnistetään mielenkiinnon mukaan joko keväällä 2012 tai syksyllä 
2012. 
 
7. KEVÄTSEMINAARI HELSINGISSÄ  
 
Kevätseminaari pidetään 12.4.2012 Helsingissä. Esillä on ajankohtaisia ja mielenkiintoisia 
keskustojen kehittämisaiheita ja -hankkeita. Samalla järjestetään kaupunkikeskustojen 
toiminnanjohtajien tapaaminen. 
 
8. VALTAKUNNALLINEN KÄVELYKATUVIIKONLOPPU  
 
Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu järjestetään 24.- 26.5.2012. Seremoniallinen 
avaustapahtuma on esim. Jyväskylän kävelykadulla. Tavoitteena on pirteällä 
katujulkistamisella saada mediajulkisuutta kaikille toimiville suomalaisille kävelykaduille. 
Samalla muutkin kävelykatukaupungit liittyvät mukaan kävelykatuviikonloppuun 
kiinnostuksensa mukaan. Yhdistys toimittaa graafiset materiaalit viimeistään noin kuukausi 
ennen tapahtumaa.    
 



 
 
 
9. KONFERENSSIKAUPUNGIN 2013 VAHVISTAMINEN 
 
Vahvistetaan kesään 2012 mennessä Mikkelin alustava valinta vuoden 2013 
vuosikonferenssikaupungiksi, jotta Mikkelin ennakkomarkkinointi voidaan käynnistää  
vuosikonferenssissa Tampereella 29.8.2012. 
 
10. 15-VUOTISJUHLAVUOSIKONFERENSSI TAMPEREELLA  
 
Juhlavuosikonferenssi järjestetään 29. - 30.8.2012 Tampereella. Konferenssiesitteen tulee 
olla valmis painettavaksi kesäkuun alussa ja markkinointi meiliversiolla alkaa toukokuussa.   
Vuosikonferenssin tavoitteena on elämyksellinen kaksipäiväinen tapahtuma, jossa esitellään 
Tampereen kaupunkikeskustan kehittämistä, kuullaan ytimekkäitä ammatillisia luentoja eri 
näkökulmista unohtamatta sosiaalisia verkottumistilanteita ja tavoiteltavaa hallittua 
medianäkyvyyttä. Tampereen omiin, vaikuttaviin kehittämishankkeisiin tutustutaan paikan 
päällä etenkin toisena konferenssipäivänä. 
 
11. LOKAKUUSSA OPINTOMATKA 
 
Ulkomaisena opintomatkan kohde selviää kevään 2012 aikana. 
Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Kesäkuussa otetaan vastaan sitovat ilmoittautumiset. 
 
12. VIESTINTÄ JA MUU TOIMINTA 
 
Yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa. Ulkoinen 
tiedottaminen kytkeytyy yhdistyksen kulloiseenkin tapahtumaan, jolla on uutisarvoa. 
  
Yhdistyksen 15-vuotis juhlahistoriikista tehdään sähköinen nettiversio ja painatetaan 
pienpainos. Yhdistyksen kotisivut pidetään ajan tasalla. 
 
Uusjäsenhankintaa tehdään koko vuoden ajan – tavoitteena on hallittu, jatkuva vuotuinen 
jäsenmäärän nettolisäys.  
 
Toiminnanjohtaja tekee virallisia kaupunkivierailuja tarpeen mukaan ja keskimäärin 
korkeintaan kahteen kaupunkiin kuukaudessa. 
 
13.  POHJOISMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA -YHTEISTYÖ 
 
Yhdistys pitää yhteyttä Ruotsin sisarjärjestöön Svenska Stadskärnor rf:ään sekä seuraa 
muiden kaupunkikeskustoja kehittävien ulkomaisten yhdistysten toimintaa. 


