TAMPERE TUNNETUKSI RY

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.–31.12.2016
YLEISTÄ	
  
Vuonna 1965 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Tampereen keskustan kehittäminen ja
elävöittäminen yhteistyössä yritysten, kiinteistöjen ja kaupungin kanssa.
Yhdistyksen visiona on, että Tampereen kaupungin keskusta on Suomen paras paikka, ja että
Tampereen kaupungin keskusta on elämää ja ihmisiä täynnä.
Yhdistys toteuttaa kolmikantayhteistyötä kasvattamalla keskustan kaupallista vetovoimaa.
Tavoitteena on, että kaikki keskustassa toimivat yritykset, kiinteistöt ja taloyhtiöt olisivat
yhdistyksen jäseniä.
Kolmikantayhteistyömallin mukaisesti yhdistys edustaa Tampereen elinkeinoelämää ja kiinteistöjen
omistajia Tampereen keskustan kehittämistä koskevassa Tampereen kaupungin suunnittelussa ja
päätöksenteossa.
Yhdistys toteuttaa tapahtumia, jotka elävöittävät Tampereen keskustaa ja hyödyttävät yhdistyksen
jäsenistöä. Yhdistys toteuttaa ja vie eteenpäin yhteistyötä Tampereen kaupungin keskustan
markkinoinnissa.
Yhdistys jatkaa ja kehittää yhteistyötään muiden keskustan kehittämisen ja elävöittämisen puolesta
toimivien sidosryhmien kanssa.

Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa jäsenistöä kattavasti edustava 10-13 jäsenestä koostuva hallitus,
jonka yksi jäsen on Tampereen kaupungin nimeämä. Operatiivista toimintaa johtaa
toiminnanjohtaja. Yhdistyksen johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
erikseen nimetyt hallituksen asiantuntijajäsenet ja toiminnanjohtaja. Yhdistyksen kirjanpitoa,
taloutta ja maksupalvelua hoitaa hallituksen valitsema tilitoimisto ja tilintarkastajat.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään 8 kertaa. Hallitustyöskentely edellyttää
kaikkien hallitusten jäsenten aktiivista osallistumista ja talkootyötä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet
jatkavat aktiivisesti omien vastuualueidensa eteenpäin viemistä ja kehittämistä. Yhdistyksen
työryhmien puheenjohtajina toimivat pääsääntöisesti yhdistyksen hallituksen jäsenet. Yhdistyksen
toimintakausi ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulee toimia taloudellisesti tehokkaasti. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.
Yhdistyksen talous rahoitetaan jäsenmaksuilla, aluevuokrauksesta saaduilla tuotoilla, Tampereen
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kaupungin kolmikantasopimuksen mukaisella määrärahalla sekä tapahtuma- ja ilmoitustuotoilla.
Yhdistys pyrkii aktiivisesti laajentamaan jäsenkuntaansa ja laajentamaan myös rahoituspohjaansa.

Viestintä
Yhdistyksen nettisivuja www.tamperetunnetuksi.fi päivitetään aktiivisesti ja uutiskirje lähetetään
jäsenille noin kerran kuukaudessa. Ulkoista tiedottamista hoidetaan tiedotteilla, järjestämällä
lehdistötilaisuuksia sekä ilmoituksilla. Tampere Tunnetuksi ry:n tapahtumat näkyvät erilaisissa
tapahtumakalentereissa.
Tampere Tunnetuksi ry viestii aktiivisesti kaupunkikeskustan toimijoiden kanssa ja järjestää
erilaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Yhdistys jatkaa Kaupunkikeskustan
aamukahvitilaisuuksia tai muita keskustan teemoihin liittyviä työpajoja vuonna 2016. Yhdistys
tekee myös 1-2 kertaa vuodessa jäsenkyselyn ajankohtaisista teemoista.

KESKUSTAYHTEISTYÖ	
  	
  
Vuoden 2016 keskeisiä painopisteitä keskustayhteistyössä ovat:
• Aluehallinnoinnin kehittäminen
• Tampere Tunnetuksi Passin kehittäminen
• Kiinteistönomistaja-yhteistyö
• Näkyvä toimijuus kaupungissa
• Jäsenyhteistyö
Aluehallinnoinnin kehittäminen ja katualueiden elävöittäminen
Hoidetaan Kuninkaankadun alueen sekä Hämeenkadun itäpään uuden jalkakäytäväalueen
vuokrausta erilaisille myyjille ja tapahtumille siten, että alueet kehittyvät entistä elävämmiksi ja
viihtyisämmiksi paikoiksi. Järjestetään alueita elävöittäviä tapahtumia ja vaikutetaan etenkin
Kuninkaankadun toiminnallisuuden kehittämiseen. Saatujen kokemusten perusteella tutkitaan
Tampereen kaupungin kanssa mahdollisuuksia ja toimintatapaa siihen, miten yhdistys voisi toimia
mahdollisesti myös muiden määriteltyjen alueiden elävöittäjänä ja tilapäisten myyntipisteiden
vuokraajana.
Hämeenkadun itäpään kokeilualue loppuu vuoden 2016 lopussa. Yhdistys kerää alueen käytöstä,
mahdollisuuksista ja toimijoiden kokemuksista palautetta kadun jatkokäytön suunnittelun tueksi.
Tampere Tunnetuksi Passi
Toteutetaan toista kertaa Tampereen keskustan parhaat tarjoukset kokoava vihko eli Tampere
Tunnetuksi Passi, jonka tavoitteena on markkinoida kaupungin keskustan monipuolista tarjontaa ja
tuoda asiakkaille esille hyviä uusia vaihtoehtoja. Passi toteutetiin ensimmäistä kertaa vuonna 2015.
Passin uusi versio tulee myyntiin alkuvuodesta 2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. Passi
toteutetaan suomeksi ja englanniksi, jotta se palvelee sekä suomalaisia kuluttajia että ulkomaisia
turisteja. Vuonna 2016 Passista tehdään myös mobiilisovellus.
Kiinteistönomistaja-yhteistyö
Tiivistetään yhteistyötä kaupunkikeskustassa toimivien kiinteistönomistajien kanssa, mm.
keskustan pysäköinti-, huolto- ja infraratkaisuissa sekä entistä viihtyisämmän ja toimivamman
kaupallisen
keskustan
aikaansaamiseksi.
Selvitetään
kiinteistönomistajien
ja
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kiinteistösijoitusyhtiöiden toiveet ja tahtotila sekä osallistuminen keskustayhteistyöhön. Toimitaan
vuorovaikutuskanavana kiinteistönomistajien ja Tampereen kaupungin kanssa. Toimitaan
aktiivisesti mm. Kunkun parkki -työryhmässä ja Tulli teamissa.
Näkyvä toimijuus kaupungissa
Kerrotaan sekä jäsenille että suurelle yleisölle yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Toimitaan
aktiivisessa roolissa kaupungin erilaisissa hankkeissa ja tarvittaessa voidaan antaa lausuntoja.
Jäsenyhteistyö
Suunnitellaan ja toteutetaan uusia tapoja tuoda jäsenille hyötyä ja uusia tapoja myös
jäsenhankintaan. Tavoitteena on mahdollisimman laaja jäsenpohja kaupunkikeskustan
kaupallisista toimijoista, mm. kaupoista, kahviloista, ravintoloista sekä kiinteistönomistajista.

TAPAHTUMAT	
  	
  
Tampere Tunnetuksi ry:n järjestämien tapahtumien tarkoituksena on elävöittää Tampereen
kaupunkikeskustaa, tuoda ihmisiä keskustaan ja lisätä kävijöitä keskustan kaupoissa ja
palveluissa. Kullakin tapahtumalla on oma aktiivinen ja ideoiva työryhmänsä.

33. Kukkaisviikot
Tampereen 33. Kukkaisviikot järjestetään 26.–31.7. Keskustorilla ja mahdollisesti muilla keskustaalueilla. Tavoitteena on tehdä Keskustorista elävä ja viihtyisä tori, johon on helppo poiketa, sekä
houkutella keskustaan uusia kävijöitä.
Keskustorin Kukkaislavan mielenkiintoinen ohjelmisto on yleisölle maksutonta. Tapahtumapäivät
teemoitetaan ja joillekin päiville hankitaan päivän isäntäyritykset. Kukkaislava on käytössä joinakin
päivinä. Kukkaisterassit ja torikahvila vastaavat torin tarjoiluista.
Kukkaisviikkojen tavoitteena on tehdä kukkaisviikoista enemmän nimensä mukaiset eli lisätä
kukkien avulla tuotettua näyttävyyttä kaupungilla yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
Tavoitteena on edelleen innostaa jäsenyrityksiä laittamaan kukkaruukkuja ja -somisteita
liikeyrityksiensä edustalle ja/tai liiketiloihinsa Kukkaisviikkojen ajaksi ja järjestämään
Kukkaisviikkojen teemaan sopivia markkinointitempauksia ja ohjelmaa. Jäsenyrityksille tarjotaan
myös Kukkaisviikko-somistusta.
Osana tapahtumaa järjestetään katuruokatapahtuma Tampere Food Fest ja sambakulkue.
Kukkaistyttö-kilpailu pyritään järjestämään yhdessä Aamulehden Moro-liitteen kanssa keväällä.
Kukkaispormestari julkistetaan perinteisesti kesäkuussa. Tampereen Viinikylä Frenckellin
pihamaalla tarjoaa viinejä, ruokaa ja mukavaa tunnelmaa. Koukkuniemen vanhainkodin
kesäjuhlassa valitaan Kukkaiskuninkaalliset. www.kukkaisviikot.fi

Joulu Tampere - Tampereen joulun avaus
Tampereen keskustan yhteinen joulun avaus, Joulu Tampere -tapahtuma toteutetaan 19. kerran
marraskuussa 2016 Keskustorilla. Tapahtuma on kaikkien tamperelaisten ja lähiseudun
asukkaiden yhteinen mukava joulunavaus. Ohjelma on suunnattu erityisesti lapsiperheille. Joulun
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avauksesta alkaa Joulu Tampere -tapahtumaketju, jota kehitetään ja markkinoidaan yhdessä eri
keskusta-alueen toimijoiden kanssa.
Joulun avauksen lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään myös muuta ohjelmaa ja katutiloja elävöittävää
toimintaa joulu-teeman ympärille. www.joulutampere.fi

Rakas Tampere
Tampereen keskustan yhteinen shoppailutapahtuma Rakas Tampere järjestetään kolmatta kertaa
vuonna 2016. Tapahtuma järjestetään toukokuussa. Tapahtuman tavoitteena on tuoda Tampereen
keskustan ostostarjontaa esille uudella raikkaalla tavalla sekä lisätä yritysten asiakasmäärää ja
kauppaa. Tapahtuman aikana tuodaan esille mukana olevien yritysten kampanjatarjouksia ja –
tapahtumia, järjestetään yhteinen katumyyntipäivä, tuodaan yhteisiä somisteita liikkeisiin ja
panostetaan tapahtuman tunnetuksi tekemiseen. Myös yhdistyksen hallinnoimia katualueita
pyritään hyödyntämään tapahtumassa. www.rakastampere.fi

Muut tapahtumat
Kuninkaankadun kävelykadulla välillä Hämeenkatu-Satakunnankatu sekä Hämeenkadun itäpään
uudella jalkakäytäväalueella järjestetään erilaisia tapahtumia vuonna 2016. Esimerkkeinä voivat
olla kirpputori, erilaiset markkinat ja lastentapahtumat. Tapahtumilla halutaan elävöittää katualueita
ja saada yritykset huomaamaan katualueiden mahdollisuudet. Tapahtumia on 1-3 kpl vuoden
aikana. Lisäksi halutaan kannustaa muita tapahtumanjärjestäjiä ja järjestöjä järjestämään omia
tapahtumiaan kävelykadulla ja Hämeenkadulla.

Vuoden Tamperelainen
Vuoden alussa järjestetään perinteinen Vuoden Tamperelainen -kilpailu yhteistyössä kaupunkilehti
Tamperelaisen kanssa.

Tampereella 25.9.2015
TAMPERE TUNNETUKSI RY
Hallitus

	
  

4	
  

