
 
  
 

 

 

 

 

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018   

 

Tarkoitus Luomme edellytyksiä kehittyvälle ja elävälle, tiiviille sekä ihmisläheiselle 

kaupunkikeskustalle niin kotina kuin kauppa- ja palvelupaikkana. 

Kaupunkikeskustamme on houkutteleva ja siellä viihdytään. 

 

Teemme työtämme jäsenistömme, kaupunkikeskustan yritysten ja yhteisöjen, sen 

asukkaiden, kiinteistönomistajien, siellä työskentelevien sekä siellä vierailevien 

matkailijoiden hyväksi - Hämeenlinnan hyväksi. 

 

Keskustan kehittämistyön keskeinen edellytys on toimiva yhteistyö 

kiinteistönomistajien, liike-elämän, asukkaiden ja kaupungin välillä. 

 

Keskusta-alueella tarkoitetaan tässä yhteydessä Hämeenlinnan kaupallista keskusta-

aluetta, huomioiden myös rautatieasema, Verkatehtaan seutu, moottoritien kate ja 

ranta-alueet Hämeen Linnan suuntaan. 

 

Visio Hämeenlinna on kehittyvä, elävä, tiivis, ekologinen sekä ihmisläheinen niin kotina kuin 

kauppa- ja palvelupaikkana.  

 

Strategia ja toiminta 

 

Strategisesti yhdistys keskittyy vuoteen 2018 seuraaviin merkittäviin asioihin: 

 keskustan kaupallisen vetovoiman ja viihtyvyyden lisääminen niin asukkaiden kuin 

vierailijoiden näkökulmasta 

- valmistuneen keskustan liikenne- ja pysäköintistrategian edistäminen 

- hyväksytyn keskustavision toteutumisen edistäminen ja tukeminen 

- painotetaan keskitetyn pysäköintiratkaisun tärkeyttä varsinkin keskustan 

kiinteistöjen kehittämisen ja työpaikkojen pysäköintiongelmien 

ratkaisemisessa  

- vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen ja kaupungin yleisilmeeseen 

(sisääntuloliikenne, kevytliikenne, opasteet, somistus, lasten huomioiminen 

keskustassa) 

- keskitytään parantamaan tapahtumien laatua, ei määrää, ja tuomalla uusia 

elävöittämisaktiviteettejä keskustaan 

 yhdistyksen aseman ja talouden turvaaminen toiminnan jatkumisen ja kehittymisen 

takaamiseksi 

- suositaan toimintamalleja, joilla hankitaan suoria tuloja yhdistykselle, jotta 

toiminta ei olisi niin riippuvaista ulkopuolisesta ja julkisen sektorin 

rahoituksesta 

- panostetaan laadukkaaseen ja näkyvään toimintaan imagon vahvistamiseksi. 

Tavoitteena on olla kaikille sidosryhmille halutuin yhteistyökumppani 

Hämeenlinnan keskustaan liittyvissä asioissa ja tuottaa arvokkaita palveluita 

ja etuja jäsenistölle. 

 parannetaan ja myös fokusoidaan toimintaa mm. seuraavien tahojen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa: 

- kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 

- kaupungin yhtiöiden ja liikelaitosten johto 

- Linnan Kehitys Oy 

- Hämeenlinnan Pysäköinti Oy 

- tiedotusvälineet  

- Elävät kaupunkikeskustat ry 

- Hämeenlinnan Yrittäjät ry 

- Hämeen kauppakamari 
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- Kiinteistöliitto Kanta-Häme ry 

- Hämeenlinnan Torikauppiaat ry 

- Asukas- ja kotiseutuyhdistykset 

- Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 

- oppilaitokset 

 

Vuoden 2018 tärkeimmät painopisteet ovat: 

1. Strategian päivittäminen vuosiksi 2019–2021 

2. Torin ja kävelykadun toiminnan kehittäminen 

- saada ympärivuotiseen torikauppaan liittyvät prosessit sujuviksi, parantaa 

tiedotusta ja tehostaa markkinointia 

- luoda markkinoiden sähköinen varausjärjestelmä 

- kuukausimarkkinoiden kiinnostavuuden lisääminen niin kauppiaiden kuin 

kävijöiden keskuudessa 

- järjestää torilla säännöllisesti aktiviteettejä kuten teemapäiviä, lauluiltoja, 

kirpputoreja 

- toritapahtumien kehittäminen monipuolisiksi tapahtumiksi, jossa käydään 

kauppaa, tavataan tuttuja, nautitaan musiikista ja muista esityksistä sekä 

myös saadaan interaktiivisia kokemuksia 

- yhdistyksen muiden järjestämien tapahtumien laadun parantaminen (mm. 

Kesänavaus, Syödään yhdessä, Härkätien Juhla, Joulunavaus ja 

Joulumarkkinat) 

- Raatihuoneenkadun kehittäminen kokonaisuutena keskustaa halkovaksi ja 

yhdistäväksi pääkaduksi 

3. Yhteistyön syventäminen Kauppakeskus Goodmanin kanssa 

4. Talouden turvaaminen 

- lisätä torilta, kävelykadulta ja eri tapahtumista saatavia tuottoja 

- laventaa varainhankintaa yhteistyökumppaneiden avulla 

- laventaa hallinnointialuetta ja – kohteita ja siten hankkia lisää tuottoja 

5. Tiedotuksen, viestikanavien ja markkinoinnin tehostaminen 

- säännöllinen ja tarkoituksenmukainen tiedotus eri sidosryhmille  

- kotisivun www.kaupunkikeskusta.fi ja muun sähköisen median jatkuva 

kehittäminen ja aktiivinen päivittäminen 

- sähköiset uutiskirjeet jäsenille 

- pyritään toimittamaan kolme yhdistyksen Aurinkoinen-liitettä Hämeen 

Sanomien välissä  

- palautekanavien kehittäminen 

- sidosryhmien yhteystietojen päivitys, monipuolistaminen ja käytön 

helpottaminen 

6. Jäsenmäärän lisääminen ja jäsenpalveluiden parantaminen 

7. Kaupallisen tiimin ja kiinteistö- ja liikennetiimin verkostoitumisen jatkuva 

parantaminen 

8. Hämeenlinnan kaupungin kanssa 31.12.2018 saakka jatketun torin ja kävelykatu 

Reskan hallinnointisopimuksen hyödyntäminen koko laajuudessaan tavoitteena 

keskustan kehittäminen tasapuolisesti kaikkiin suuntiin sekä sopimuksen 

optiovuosien 2019–2021 käytöstä sopiminen. 

 

Hankkeet ja tapahtumat 

 

Yhdistys järjestää vuonna 2018 kesän- ja joulunavaustapahtumat, Härkätien Juhlan 

elokuussa ja Joulumarkkinat joulukuussa. Muita tapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa 

järjestettävät Pimeän kaupan illat, torilla järjestettävät kuukausimarkkinat joka 

kuukauden ensimmäinen arkitiistai sekä tarkemmalta ajankohdaltaan määriteltävät 

teemapäivät, kesän lauluillat ja kirpputorit. Vuonna 2017 ensimmäisen kerran 

järjestetty syödään yhdessä -tapahtuma vakiinnutetaan toistuvaksi tapahtumaksi. 

 

Vuonna 2017 käynnistetty torin leikkipaikan rahankeräys saadaan päätökseen. 

 

http://www.kaupunkikeskusta.fi/
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Yhdistys toimii keskusta-alueella tapahtumien järjestäjien yhteistyötahona ja 

koordinoijana sekä pyrkii saamaan muiden järjestäjien tapahtumia mahdollisuuksien 

mukaan keskustaan.  

 

Varainhankinta 

 

1. Kaupunkikeskustayhdistyksen tärkein tulonlähde on kaupungin kanssa tehdyn 

hallinnointisopimuksen kautta tulevat markkinoiden, torin ja toritapahtumien 

tuotot sekä kävelykadun terassi- ja tilavuokrat. 

2. Toisen keskeisen osan muodostavat jäseniltä perityt jäsenmaksut.  

3. Vuoden 2018 lopussa päättyvä yhteistyösopimus Linnan Kehitys Oy:n kanssa 

pyritään neuvottelemaan vähintään hallinnointisopimuksen optiovuosien (2019–

2021) mittaiseksi. Yhdistys voi anoa rahoitusta keskustan kehittämisprojekteille 

mm. Linnan Kehitys Oy:ltä.  

4. Varainhankintaa pyritään kehittämään keskeisten toimijoiden kanssa solmittavilla 

kumppanuussopimuksilla. 


