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T O I M I N T A S U U N N I T E L M A VUODEKSI  2 0 1 9 

“22 vuotta eläviä kaupunkikeskustoja Suomeen” 

 
1. TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET 

 
Yhdistyksen tavoite on olla keskustakehittäjien vetovoimaisin ja monipuolisin yhteistyöverkosto 
Suomessa. Tätä tavoitetta edistääkseen: 
 
- Yhdistys vahvistaa elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä kaikilla tasoilla. 
 
- Edistää jokaisen jäsenkaupunkinsa keskustan kehittymistä mm. parhailla esimerkeillä. 
 
- Toimii kaupunkikeskustojen yhteisenä valtakunnallisena edunvalvojana. 
 
Vuonna 1997 perustettu yhdistys on kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallisena 
kattojärjestö. Tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskustojen jatkuva kehittäminen eläviksi, 
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. 

 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen Strategia 2020:n mukaisesti.  

 



 
2. VUODEN 2019 YKKÖSKÄRKI ON VERKOSTOMME AKTIVOIMINEN EDELLEEN  

 
Vuoden 2019 ykköskärki on yhdistyksen verkoston aktivoiminen siten, että oman elinvoimalukunsa 
laskentaan ja sen päivittämiseen osallistuu yhteensä 40 keskustaa. Porin konferenssiin osallistuu elokuussa 
yhteensä 150 rekisteröityä osallistujaa.  
 
Syksyllä 2019 voidaan päätetään toimintavuoden 2020 uusista ykköskärjestä tai –kärjistä. 
 

 
3. YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ HIOTAAN EDELLEEN 

 
Tiedottamista kehittämällä ja omien tapahtumien vaikuttavuutta lisäämällä saadaan laajempaa 
medianäkyvyyttä syventämään yhteistyötä. Näin mahdollisuudet esim. lisäprojektirahoitukseen vahvistuvat 
ja saadaan mukaan uusia yhteistyökumppaneita. 
 
Vuoden 2019 neljä valtakunnallista medialähtöä ovat: 

- helmikuussa keskustapalkinnon 2019 julkistaminen 
- 24.5. valtakunnallisten elinvoimatietojen julkistaminen 
- 29.8. Porin konferenssin medianäkyvyys 
- 23.11. yhteisjoulunavauksen nro ”3” mediajulkisuus    

 
Omaa jäsenistöä palvelevan sähköisen viestintäalustan tai viestintäalustojen luominen esim. kotisivujemme 
yhteyteen ja/tai kotisivujäsennys aktiivisine päivityksineen. 
 

 
4. YHDISTYKSEN TÄRKEIMMÄT KOKOONTUMISET 2019 

 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään Helsingissä 11.4 2019 tutkimusseminaareineen  
ja syysvuosikokous Helsingissä Kuntatalolla 28.11.2019 sopivine jälkialustuksineen. 
 
Hallitus kokoontuu ainakin seuraavina kokoustorstaina Helsingissä klo 10.30 – 12.30: 
- kevätkaudella 7.2., 7.3., 6.6.  
- syyskaudella 28.8.(Porissa varauksella), 26.9., 7.11., (28.11. varauksella)  
 
Valmisteluvaliokunta, joka valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen kokouksessa 7.2.2019 
puheenjohtajineen, kokoontuu alustavasti ainakin 13.5., 18.9. ja 17.10. 
 
Tutkimus- ja kehittämisryhmä kokoontuu noin kolme kertaa. 
 
Toiminnanjohtajatorstai on 14.2. Tampereella. 
 
Alueellisten (Suomessa yhteensä kolme aluetta) keskustayhdistysten toiminnanjohtajatapaamisiin 
kannustetaan tapaamiseensa maaliskuun loppuun mennessä ja toisen kerran syyskaudella viimeistään 
lokakuussa. Kutsujina alueittain voivat olla vanhemmat toiminnanjohtajat, jotka ovat 2019 hallituksessa tai 
ovat olleet hallituksessa aiemmin. Vähintään viiden toiminnanjohtajan toivotaan osallistuvan kerralla 
jokaiseen alueelliseen tapaamiseen. 
 
Kaupunki ja tutkimus kohtaavat -päivä on 11.4. 
 
 

5. JÄSENKYSELY HETI ALKUVUONNA 
 
Yhdistys teettää jäsenkyselyn tammi-helmikuussa siten, että sen tuloksia voidaan esitellä hallitukselle 7.3. 
Jäsenkyselyllä selvitetään mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelman toimivuutta.  
 
Samalla haetaan ideoita Porin konferenssin sisältöihin ja mahdollisiin työpajoihin. Testataan myös 
yhteisjoulunavauspäivän 23.11.2019 toimivuutta nyt ja tulevaisuudessakin.      
 

 



6. ENSIMMÄINEN TOIMINNANJOHTAJATORSTAI 14.2. TAMPEREELLA 
  
Historiallinen ensimmäinen toiminnanjohtajatorstai järjestetään 14.2. Tampereella aikaikkunassa kello 10-
16. Lähtökohta on, että vähintään noin 15 toiminnanjohtajaa pääsee mukaan. Unelma on yli 20.  
 
Yhdistyksemme tarjoaa tilat ja lounaan kahveineen (mutta kukin maksaa itse omat matkansa). 
Perustavoitteena on, että kaikki toiminnanjohtajat oppivat tuntemaan toisensa henkilökohtaisesti.  
 
Yhdessä kuullaan paikallisista onnistumisista (ehkä yksi epäonnistuminenkin?) noin 10 minuuttia 
keskustayhdistystä kohden sekä muita ajankohtaisia esim. koulutuksellisia asioita. Mahdollisessa työpajassa 
voidaan käyttää ulkopuolista ohjaajaa.  
 
Tulevaisuuden tavoite on, että helmikuussa on aina yksi toiminnanjohtajatorstai ja lokakuussa toinen. 
Toiminnanjohtajatorstaiden yksi keskeinen koulutuksellinen perustehtävä on tukea uusia 
toiminnanjohtajia, aktivoida alueellisia kokoontumisia sekä kuulla aian uusista onnistumisista.  
 
Hallituksen 2019 toiminnanjohtajajäsenet ovat keskiössä koordinoimaan toiminnanjohtajatorstain sisältöä 
tammikuun 2019 loppuun mennessä. 
    

 
7. KESKUSTAPALKINNON VOITTAJAN JULKISTAMINEN 

  
Keskustapalkinnon voittaja 2019 julkistetaan voittavalla paikkakunnalla alkuvuodesta todennäköisimmin 
helmikuussa. Elokuussa 2018 avattu kilpailu on loppuvaiheessa viimeistään alkuvuonna 2018. Palkintoraati 
valitsee voittajan ehdokkaista huolellisesti punnituin perusteluin omia vuodesta 1999 kehittämiään 
palkitsemisohjeitaan noudattaen. 
 
Vuosikonferenssin yhteydessä Porissa 28.8.2019 avataan vuoden 2020 uusi keskustapalkintokilpailu. 
Hakuaika päättyy 30.10.2019. Palkintoraati 2020 alkaa loppuvuodesta seuloa finalisteja mm. tutustumalla 
paikan päällä keskustapalkintoa hakeneisiin kehittämishankkeisiin. Hallitus nimeää voittajan 2019 edustajan 
palkintoraatiin 2020 vaihtona.   
 

 
8.  TUTKIMUS JA KEHITTÄMISRYHMÄ 

 
Toista vuotta toimivan tutkimus- ja kehittämisryhmän päätehtävänä on vahvistaa yhteistyötä yliopistoihin 
kaupunkikeskustatutkimuksessa, välittää sopivia tutkimusaihioita maisteritason opinnäytetöihin sekä 
esittää valmisteluvaliokunnan kautta hallitukselle lupaavien opinnäytetöiden palkitsemista stipendeillä. 
 
Hallitus asettaa tutkimus- ja kehittämisryhmän. Toiminnanjohtaja toimii ryhmän sihteerinä. 
 
Alkuvuoden 2019 päätehtävä on viimeistellä kevätseminaarina 11.4. toimivan Kaupunki ja tutkimus 
kohtaavat -päivän ohjelma.  
 

 
9. TUTKIMUSSEMINAARI HELSINGISSÄ KEVÄTVUOSIKOKOUKSINEEN   

 
Kaupunki ja tutkimus -päivä on Helsingissä 11.4. noin klo 10 - 15.30. Päänäkökulmana on 
kaupunkikeskustojen tulevaisuus tutkimuksen eri näkökulmista. Suomen johtavat tiede- ja 
tutkimusyhteisöjen edustajat ovat alustajina ja valmistellut kommenttipuheenvuorot sopivista 
kohdekaupungeista.  
 
Teemana voi olla kaupunkikeskustojen tulevaisuus Suomessa osana kaupungistumista, kaupunkimainen 
tulevaisuuden elämäntapa sekä elävien keskustojen tehtävä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä 
tulevaisuuden liikenneratkaisut kuten kaupan aseman vahvistaminen keskustoissa. 
 
 
 
 

 



10.  KÄVELYKATUVIIKONLOPPU ELINVOIMAJULKISTUKSINEEN ALKAA JOENSUUSTA   
 
Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu (jo 12. kerta) on 24.- 26.5.2019. Seremoniallinen avaustapahtuma 
on Joensuussa 24.5.2019 (varalla on Vaasa). Tavoitteena on noin puoliltapäivin pirteällä katujulkistamisella 
saada valtakunnallista mediajulkisuutta kaikille suomalaisille kävelykaduille julkaisemalla päivitetyt 
elinvoimaluvut noin 40 jäsenkeskustastamme. 
 
Yhdistys toimittaa kävelykatuviikonlopun graafiset aineistot sähköisesti viimeistään noin kuukausi ennen 
tapahtumaa osallistujille.  
 
Yhteismediamateriaali toimitetaan sähköisesti ko. jäsenistölle maanantain 20.5. aikana paikallisille 
yhteyshenkilöille paikallisjulkistamisen laadukasta valmistelua varten.    
 
 

11.  KONFERENSSIKAUPUNKI 2020 VALITAAN KESÄKUUSSA 
 
Alkuvuodesta haettavaksi tuleva vuosikonferenssikaupunki 2020 valitaan hallituksessa 6.6.2018, jotta 
valitun kyseisen kaupungin ennakkomarkkinointi voidaan käynnistää jo Porin 28.8.2019 konferenssin 
yhetydessä. Erinomaisia vaihtoehtoja vuoden 2020 konferenssikaupungiksi voivat olla esim. Hämeenlinna, 
Pietarsaari, Porvoo, Tornio/Haaparanta, Turku, Vantaa ja Espoo. Niissä ei koskaan ole ollut 
konferenssiamme.  
 
 

12. KONFERENSSI ON PORISSA ELOKUUN LOPUSSA  
 
Rento toiminnanjohtajatapaaminen on jo Porin konferenssin aattona 27.8. klo 17.00-21.00 sopivassa 
paikassa Porin keskustaidyllissä.  
 
Konferenssi on 28.8. - 29.8.2019 Porissa. Konferenssiesite on valmis painettavaksi kesäkuun alussa 
hallituksen kokouksen 7.6. jälkeen. Ennakkomarkkinointi meiliversiolla voi alkaa toukokuun lopussa.   
 
Päätavoitteena on saada mukaan 150 rekisteröityä osanottajaa, saavuttaa valtakunnallista 
medianäkyvyyttä ja kokeilla ensimmäistä kertaa ”insertaktioita” sekä sopivaa paneelikeskustelua. 
 
Vuosikonferenssin ohjelma hiotaan Lappeenrannan 2018 palautteen pohjalta valmiiksi toukokuun puoleen 
välin mennessä. Ohjelma on perinteisesti ollut raikas, monipuolinen, elämyksellinen, jopa yllätyksellinen.  
 
Kaksipäiväisessä tapahtumassa tutustutaan paikalla myös Porin kaupunkikeskustan kehittämiseen ja 
keskustauudistuksiin. Samalla kuullaan ytimekkäitä ammatillisia alustuksia hyvin erilaisista näkökulmista 
unohtamatta yhteisöllisiä verkottumistilanteita sekä myös paikallista medianäkyvyyttäkin. Alustuksia voi 
olla yli 20 useissa erilaisissa, jopa yllätyksellisissä, tilaympäristöissäkin.  
 
Porin vuosikonferenssin osanottajatavoitteena on yli 150 rekisteröityä henkilöä sisältäen luennoitsijat ja 
järjestäjien oman kiintiön (korkeintaan noin 20 henkilöä). 
 
Palautetta konferenssin jälkeen otetaan vastaan sopivalla sähköisellä järjestelmällä, mutta ei aivan täysin 
nimettömästi.  
 
 

13. LOKAKUUSSA AMMATILLINEN OPINTOMATKA HAMPURIIN 
 
Syysopintomatkamme numero ”14” on 3. - 5.10.2019. Lähtö on torstaina aamulennolla, paluu lauantai-
iltana. Lentoyhtiönä on mieluiten Finnair liityntälentojen vuoksi. Mukaan mahtuu korkeintaan 35 
keskustakehittäjää sitovassa ilmoittautumisjärjestyksessä sähköpostitse aloittaen hallituksen jäsenistä ja 
omien jäsenyhteisöjemme edustajista. Toteutumisehtona on 25 osanottajaa, jonka mukaan laaditaan 
opintomatkan talousarvio. Ohjelmarunko julkaistaan viimeistään kesäkuun alkupuolella.  
Tekninen matkanjärjestäjää vastaa vähintään majoituksesta ja lentokenttäkuljetuksista. 
Opintomatkojemme avainsanat ovat: keskustauudistukset, poikkiammatillisuus, verkottuminen.  
 
 



 
14. KOLMAS VALTAKUNNALLINEN YHTEISJOULUNAVAUS ALKAA 23.11.- (Black Friday 29.11.) 

 
Ensimmäinen valtakunnallinen yhteisjoulunavaus oli 24.- 26.11.2017. Tapahtuma sai ”Suomi 100” -
luokituksen. Päätavoite oli ja on nyt voimistaa kestävästi suomalaista yhteisjoulunavausperinnettä, joka 
mm. vahvistaa Suomea Joulupukin maana maailmalla, ainoana oikeana sellaisena.  
 
Mukana yhteistapahtumassa 2019 on aktiivisesti vähintään noin 30 kaupunkikeskustaa omine yksilöllisine 
perinteineen – vanhimmat niistä jo 1940-luvulta.  
 
Tavoitteena on näkyvä valtakunnallinen medianäkyvyys, unelmana jopa kansainvälinen medianäkyvyys.  
 
Yhdistyksen tehtävänä on kolmannen 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    

 
 
15. VIESTINTÄ JA MUU TOIMINTA 

 
Yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköpostilla vähintään kerran kuukaudessa. Ulkoinen tiedottaminen 
kytkeytyy yhdistyksen aina sen hetkiseen uutisarvoiseen tapahtumaan. 
 
Yhdistyksen päivitetystä 22-vuotishistoriikista tehdään sähköinen verkkoversio. 
 
Yhdistyksen kotisivuja pidetään koko ajan ajan tasalla. 
 
Toteutetaan mahdollisesti uusi viestintäalusta tai uudet viestintäalustat palvelemaan jäsenistöä.  
 
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. 
 
 
 
 

http://www.svenskastadskarnor.se/


 
18. KESKUSTOJEN HUOLTOLIIKENNESUOSITUS JULKISTETAAN 

 
Yhdistys julkaisee alkuvuodesta medialle valmistuneen/valmistuvan keskustojen yleispätevän ja 
yksinkertaisen liikennesuosituksen peruskäsitteineen. Sen päätehtävänä on turvata jokaisen keskustan 
kaupallinen kilpailukyky alueella sekä harmonisoida liikennettä. 


