
 

 

Elävät Kaupunkikeskustat ry, Levande Stadskärnor rf 

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A VUODEKSI  2 0 1 8 

“Jo 21 vuotta eläviä kaupunkikeskustoja Suomeen” 

 
1. TOIMINNAN PÄÄTEHTÄVÄT 

 
Yhdistyksen toiminnan kolme päätehtävää ovat: 

 

Edistää jokaisen jäsenkaupunkinsa keskustan kehittymistä. 
 
Toimia kaupunkikeskustojen yhteisenä valtakunnallisena edunvalvojana. 
 
Vahvistaa elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä kaikilla tasoilla. 

 

Vuonna 1997 perustettu yhdistys toimii kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallisena 

kattojärjestönä. Tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen elinvoimaisiksi, 

viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi. 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 

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. Yhdistys myös seuraa 

kaupunkisuunnittelun kehittymistä erityisesti keskustojen osalta ja välittää ajanmukaista tietoa jäsenistölle. 

 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen päivitetyn strategia 2020:n mukaisesti.  

 
 

 



 
2. YKKÖSKÄRKI 2018 ON EDELLEEN VERKOSTOMME AKTIVOIMINEN  

 
Vuoden 2018 ykköskärki on yhdistyksen verkoston aktivoiminen siten, että oman elinvoimalukunsa 

laskentaan ja niiden päivittämiseen osallistuu yhteensä 30 keskustaa sekä elokuun konferenssissa 

Lappeenrannassa on yhteensä 150 osallistujaa. Unelmana on, että vuonna 2018 saadaan 

elinvoimalaskentaan (1.5.2018 mennessä sähköisesti päivitettynä) kaikki jäsenkeskustamme.   

 

Syksyllä 2018 voidaan valita seuraavan toimintavuoden 2018 uusi ykköskärki tai –kärjet, jotta voidaan 

toteuttaa strategia 2020:n mukainen idea useiden vuosien toimintakausista:  

 

elinvoimalukujen laskentaan jokainen Suomen oikea kaupunkikeskusta?  

kaupunkikeskustojen asiakaskokeminen? 

tekniset elävyyslaskennat eli laskurit?  

mediaonnistumiset?  

tapahtumallisuus keskustoissa? 

keskustojen systemaattinen kehittäminen (KeMa17 -projekti)? 

     

 

3. YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ HIOTAAN EDELLEEN 
 

Tiedottamista kehittämällä ja omien tapahtumien vaikuttavuutta lisäämällä saadaan laajempaa 

medianäkyvyyttä ja syvennetään yhteistyötä. Näin mahdollisuudet lisäprojektirahoitukseen vahvistuvat ja 

mahdollisuudet saada mukaan uusia yhteistyökumppaneita kasvavat. 

 
 

4. YHDISTYKSEN TÄRKEIMMÄT KOKOONTUMISET 2018 
 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään Porvoossa 12.4 2018 kevätseminaareineen  

ja syysvuosikokous Helsingissä Kuntatalolla 29.11.2018 perinteisine EKK-iltapäivineen päättyen 

toiminnanjohtajatapaamiseen. 

  

Hallitus kokoontuu ainakin seuraavina kokoustorstaina Helsingissä klo 10.30 – 12.00: 

- kevätkaudella 8.2., 8.3., 7.6.  

- syyskaudella 27.9., 11.10., (29.11. varauksella)  

 

Valmisteluvaliokunta, joka valitaan hallituksesta hallituksen kokouksessa 8.2.2018 puheenjohtajineen, 

kokoontuu aina tarvittaessa vuoden 2018 aikana. 

 

Alueellisten (yhteensä kolme aluetta) keskustayhdistysten toiminnanjohtajatapaamisiin kannustetaan 

kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella viimeistään lokakuussa. Kutsujina alueittain voivat olla 

vanhemmat toiminnanjohtajat, jotka ovat 2018 hallituksessa tai olleet hallituksessa aiemmin. Vähintään 

viiden suositellaan osallistuvan kerralla jokaiseen alueelliseen tapaamiseen.     

 
 

5.  KESKUSTAPALKINTO 2018 VOITTAJAN JULKISTAMINEN  
 
Keskustapalkinnon voittaja 2018 julkistetaan voittavalla paikkakunnalla alkuvuodesta. Elokuussa 2017 

avattu kilpailu on finaalivaiheessa viimeistään alkuvuonna 2018. Palkintoraati valitsee voittajan ehdokkaista 

huolellisesti punnituin perusteluin ja omia jo vuodesta 1999 kehittämiään palkitsemisohjeitaan noudattaen. 

 

Vuosikonferenssin yhteydessä Lappeenrannassa 29.8.2018 avataan vuoden 2019 keskustapalkintokilpailu. 

Hakuaika päättyy 30.10.2018. Palkintoraati 2019 alkaa loppuvuodesta seuloa finalisteja mm. tutustumalla 

paikan päällä keskustapalkintoa hakeneisiin kehittämishankkeisiin. Hallitus nimeää 7.6.2018 

keskustapalkinto 2018 voittajan edustajan täydentämään palkintoraatia 2019.   

 
 

 

 

 



6.  KAUPUNKIKESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN -KOULUTUS ALKAA 2018 
  
Yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutussäätiön (KIINKO) järjestetään (varauksella) asiantuntija-, koordinointi- ja 

johtajuuskoulutusohjelma esim. ”Kaupunkikeskustojen kehittäminen – Urban Environment Development 

Program (15 opintopistettä) koostuisi noin viidestä opetusjaksosta. Se käynnistetään keväällä 2018 

toteutumisehtona vähintään noin 15 osallistujaa. KIINKOn yhteyshenkilö on Anu Karvonen. 

 

 
7.  CITYKLAAVIN PERUSTAMINEN TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISEEN 

 
Cityklaavi on uusi yhdistyksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Sen tehtävänä on mm. avata yhteistyötä 

kaupunkikeskustatutkimuksessa eri yliopistojen kanssa. Se kokoontuu vähintään yhden kerran keväällä ja 

toisen kerran syksyllä. Kokoonkutsujana on TkT Aulis Tynkkynen ja siihen voi kuulua yhteensä noin viisi 

jäsentä yhdistyksestämme: Kauko Aronen, Jaana Nevalainen, Janne Viitamies ja Mikko Virkamäki. 

Cityklaavin sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Syksyllä mietitään Cityklaavin tulevaisuus – vuosi 

2018 käynnistetään ja 2019 kokeillaan sen kehittämistä.    

 
 
8. KEVÄTSEMINAARI PORVOOSSA KEVÄTVUOSIKOKOUKSINEEN   

 
Kevätseminaari pidetään 12.4.2017 Porvoossa tutustumalla paikallisen keskustan kehittämistyöhön ja 

tuleviin keskustauudistuksiin mm. Taidetehtaaseen. Esillä on muita erilaisia ajankohtaisia ja mielenkiintoisia 

keskustojen kehittämisaiheita ja -hankkeita. 

 

 

9.  KÄVELYKATUVIIKONLOPPU ALKAA MIKKELISTÄ   
 

Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu (jo 11. kerta) on 25.- 27.5.2018. Seremoniallinen avaustapahtuma 

on Mikkelissä 25.5.2018. Tavoitteena on puoliltapäivin pirteällä katujulkistamisella saada mediajulkisuutta 

kaikille suomalaisille kävelykaduille julkaisemalla päivitetyt elinvoimaluvut jäsenkeskustoistamme. 

 

Yhdistys toimittaa graafiset aineistot viimeistään noin kuukausi ennen tapahtumaa osallistujille sähköisesti. 

Yhteismediamateriaali toimitetaan jäsenistölle muutama päivä ennen elinvoimatietojen paikallista 

mediajulkistamista.    
 

 

10.  KONFERENSSIKAUPUNKI 2019 VALITAAN KESÄKUUSSA 
 
Alkuvuodesta haettavaksi tuleva 2018 vuosikonferenssikaupunki valitaan hallituksessa 7.6.2018, jotta 

valitun kyseisen kaupungin ennakkomarkkinointi voidaan käynnistää jo Lappeenrannassa 29.8.2018. 

Kiinnostuksensa vuodesta 2019 on ilmaissut Pori.  

 

 

11. VUOSIKONFERENSSI ON LAPPEENRANNASSA ELOKUUN LOPUSSA  
 
Toiminnanjohtajatapaaminen on juhlakonferenssin aattona 28.8. klo 17.00-21.00 Lappeenrannan keskustan 

idyllisissä puitteissa.  

 

Vuosikonferenssi on 29.8. - 30.8.2017 Lappeenrannassa. Konferenssiesite on valmis painettavaksi kesäkuun 

alussa hallituksen kokouksen 7.6. jälkeen. Ennakkomarkkinointi meiliversiolla voi alkaa toukokuun lopussa.   

 

Vuosikonferenssin tavoitteena on raikas, monipuolinen, elämyksellinen, yllätyksellinen kaksipäiväinen 

tapahtuma, jossa esitellään mm. Lappeenrannan kaupunkikeskustan kehittämistä ja keskustauudistuksia, 

jotka palvelevat etenkin venäläisiä ostosmatkailijoita. Samalla kuullaan ytimekkäitä ammatillisia alustuksia 

hyvin erilaisista näkökulmista unohtamatta yhteisöllisiä verkottumistilanteita sekä hallittua 

medianäkyvyyttäkin.  

 

Vuosikonferenssin kunnianhimoisena osanottajatavoitteena on yli 150 rekisteröityä henkilöä sisältäen 

luennoitsijat ja järjestäjien oman kiintiön korkeintaan 20 henkilöä.  

 



 

12. CITY BOOK ´18  
 

City Book ´14 julkaistiin vuonna 2015 niin sähköisesti kuin painettuna. Siinä esiteltiin viisi viimeisintä 

keskustapalkintovoittajaa sekä kehityskuvamme. Ympäristöministeriö tuki julkaisua kuten mukana olevat 

viisi kaupunkia. City Book ´18 toteutettaisiin samalla periaatteella.  

 

Tavoitteena on julkaista nelivärinen kuvitettu painettu kirja noin 75 sivua Lappeenrannan konferenssin 

yhteydessä. Yhdistyksemme on mukana koordinoimassa toteutettavaa julkaisua. Lopullinen toteutus 

riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta ja kyseisten kaupunkien osallistumiskiinnostuksesta ja -

mahdollisuuksista.    

 
 

13. LOKAKUUSSA AMMATILLINEN OPINTOMATKA PARIISIIN 
 

Syysopintomatka on 4. - 6.10.2018. Lähtö on torstaina aamulennolla, paluu lauantai-iltana. Mukaan mahtuu 

korkeintaan 30 keskustankehittäjää sitovassa ilmoittautumisjärjestyksessä aloittaen hallituksen jäsenistä. 

Toteutumisehtona on 25 osanottajaa. Ohjelmarunko julkaistaan kesäkuun aikana. Kohteena on Pariisin 

mielenkiintoisimmat keskustauudistukset pääoppaana tohtori Liisa Väisänen. Teknisenä matkanjärjestäjänä 

toimii OK-matkat. 

 

 

14. TOINEN VALTAKUNNALLINEN YHTEISJOULUNAVAUS 24.- 25.11. 
 
Valtakunnallinen ensimmäinen yhteisjoulunavaus oli 24.- 26.11.2017. Tapahtuma sai ”Suomi 100” -

luokituksen. Päätavoite oli ja on vahvistaa kestävästi suomalaista yhteisjoulunavausperinnettä, joka mm. 

vahvistaa Suomea Joulupukin maana maailmalla, ainoana oikeana sellaisena.  

 

Mukana yhteistapahtumassa 2018 on aktiivisesti vähintään noin 20 kaupunkikeskustaa omine yksilöllisine 

perinteineen – vanhimmat niistä jo 1940-luvulta.  

 

Vuoden 2017 kuvallista kaupunkikohtaista aineistoa hyödynnetään markkinointi- ja tiedotusmateriaalina. 

Tavoitteena on vahva valtakunnallinen medianäkyvyys, unelmana jopa kansainvälinen medianäkyvyys.  

 

Yhdistyksen tehtävänä on toisen valtakunnallisen yhteisjoulunavauksen yhteistiedottamisen koordinointi 

valtakunnallisille medioille. 

 

Näin yhteisjoulunavauksista on syntynyt Suomeen pysyvä, vahva perinne: 

 

- se avaa elävissä keskustoissa aina vuosittain Suomen joulu- ja talvikauden 

- käynnistää näyttävästi myös koko Suomen talvimatkailukauden 

- vahvistaa samalla aidon suomalaisen joulupukin asemaa kansainvälisesti  

- tuo kyseisten kaupunkien asukkaille laadukasta 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    

 

Tehdään taloudellinen varaus siitä, että jos vuoden 2018 tilinpäätös näyttää ylijäämäiseltä (mikä selviää 

välitilinselvityksessä 27.9.), hallitus voi tehdä päätöksen pienen valtakunnallisen mediakampanjan 

toteuttamiseksi vuoden 2018 arvioidulla ylijäämällä. 

 
 
15. VIESTINTÄ JA MUU TOIMINTA 

 

Yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa. Ulkoinen tiedottaminen 

kytkeytyy yhdistyksen aina sen hetkiseen uutisarvoiseen tapahtumaan. 

 

Yhdistyksen päivitetystä 21-vuotishistoriikista tehdään sähköinen verkkoversio. 



 

Yhdistyksen kotisivuja pidetään kuukausittain ajan tasalla. 

 

Uusjäsenhankintaa tehdään koko vuoden ajan – tavoitteena on pieni, hallittu vuotuinen jäsenmäärän 

nettolisäys.  

 

Toiminnanjohtaja tekee virallisia kaupunkivierailuja tarpeen mukaan ja keskimäärin korkeintaan kahteen 

keskustaan kuukaudessa.  

 

 

16. LAINSÄÄDÄNTÖ JA EDUNVALVONTA 
 

Yhdistys osallistuu lainsäädännön arviointi- ja edunvalvontatyöhön koskien esim. kaupanrakenteen 

ohjausta. 

 

 

17. POHJOISMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA -YHTEISTYÖ 
 

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

kaupunkikeskustoja kehittävien ulkomaisten yhdistysten toimintaa. 

 

 

18. KESKUSTOJEN HUOLTOLIIKENNESUOSITUS JULKISTETAAN 
 

Yhdistys julkaisee alkuvuodesta keskustojen yleispätevän ja yksinkertaisen liikennesuosituksen 

peruskäsitteineen. Sen päätehtävänä on turvata jokaisen keskustan kaupallinen kilpailukyky alueella sekä 

harmonisoida liikennettä. 

 

 

19. TUKI PAIKALLISYHDISTYKSILLE JULKISTETAAN AINAKIN SISÄISESTI 
 

Loppuvuodesta 2017 valmistunut suositus kaupunki- ja kuntakohtaisista veropohjaisista tuista paikallisille 

kaupunkiyhdistyksille annetaan tiedoksi ainakin yhdistyksen jäsentiedotteessa, jolloin kukin voi hyödyntää 

sitä tietoa paikallisesti. Suositus voidaan mahdollisesti tiedottaa myös valtakunnalliselle medialle, mistä on 

tehty alustavaa linjausta jo EKK-iltapäivässä 30.11.2017. 


