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TAMPERE TUNNETUKSI RY:N VUOSIKERTOMUS 1.1.–31.12.2021 
 
 
Yleistä  
Tampere Tunnetuksi on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäsenmäärä 31.12.2021 oli 182 yritystä ja 
yhteisöä. Jäseninä on suuri joukko Tampereen keskustassa toimivia pien- ja palveluyrityksiä, kiinteistöjä sekä 
lähes kaikki merkittävimmät palvelualan yritykset, tavaratalot ja kauppakeskukset, vakuutusyhtiöt ja pankit. 
Jäsenlista on yhdistyksen nettisivulla www.tamperetunnetuksi.fi. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on Tampereen keskustan kehittäminen ja elävöittäminen yhteistyössä yritysten, 
kiinteistöjen ja kaupungin kanssa. Yhdistys haluaa pitää Tampereen kaupunkikeskustan elävänä, kaupallisesti 
sekä matkailullisesti houkuttelevana ja vilkastuttaa keskustan elinkeinoelämää. Yhdistys on kaupungille päin 
merkittävä kolmikantayhteistyökumppani jäsenyritystensä ja kiinteistöjäseniensä kautta sekä aktiivinen 
Tampereen keskustan kehittäjä. 
 
Toimintavuotta varjosti suuresti Korona -pandemia, mutta yhdistys pystyi organisoimaan toimintansa 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhdistys järjesti toimintavuonna Kesä Tampere ja Joulu Tampere -
kampanjat, Joulun avaus toritapahtuman ja on mukana Vuoden Tamperelainen -äänestyksen 
järjestämisessä. Yhdistys toteuttaa myös mobiilista Tampere Tunnetuksi Passia ja vuokraa Kuninkaankatua 
sekä Keskustorilla sijaitsevaa Ratikkaterassia.  
 
Yhdistyksen jäseniä on mukana monessa eri kehittämistyöryhmässä, joiden kaikkien tavoitteena on tavalla 
tai toisella edistää elävän kaupunkikeskustan asiaa. 
 
Hallitus 
Toimintavuoden aikana hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia työpaikkavaihdoksista johtuen. 
Toimintavuoden alussa yhdistyksen hallitukseen kuului 14 jäsentä, joista yksi Tampereen kaupungin 
nimeämänä. 
 
Hallituksen puheenjohtaja; Erika Hilden, Hilden Oy 
Varapuheenjohtaja; Karoliina Lehtonen, Tampereen Teatteri 
 
Ari-Pekka Lehtonen, Sponda 
Reeta Thure, Citycon 
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Noora Heino, Visit Tampere 
Marko Laaksonen, K-Supermarket Ratina (valittu ylim. Kokous 15.6.2021) 
Marko Mäkelä, Maiostoimisto Värikäs 
Tarja Sara, Tampereen seudun Osuuspankki 
Antti Marttila, Finnpark 
Sami Lappalainen, Vinoteca 
Mako Hurme, Uros LIVE 
Timo Antikainen, Tampereen kaupunki 
   
Eronnut 18.2.2021: Ville Inkilä, Pirkanmaan osuuskauppa 
Eronnut 25.3.2021: Mikko Salmia, K-Supermarket Kuninkaankulma 
Eronnut 6.5.2021: Juuso Liljeroos Sanoma 
Eronnut 7.10.2021: Seija Heikkilä, Sanoma (valittu ylim. Kokous 15.6.2022) 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Riikka Töytäri, Thisway Connection. Kesä ja Joulu Tampereen sekä Tampere Tunnetuksi 
Passi asioissa esittelijänä toimi tuotantokoordinaattori Salla Kytöharju. Yhdistyksen toiminnan laajuudesta 
johtuen mukana olevien hallitusten jäsenten runsas työpanos on välttämätön.  Hallituksen jäsenille ei 
makseta kokouspalkkioita. 
 
 
Yhdistyksen talous 
Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 23 075,15 ylijäämää, mikä johtuu toiminnanjohtajan ja tuottaja -
varauksesta, jota ei käytetty; jäsentilaisuuksien vähyydestä sekä siitä että aluehallinnan tuloja ei investoitu. 
 
Tampereen kaupunki tuki yhdistyksen toimintaa määrärahalla. Kaupungille raportoitiin 
kolmikantasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa.  
 
Yhdistyksen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy. Tampereen Kirjanpitotoimisto 
Oy hoiti yhdistyksen tilitoimistopalvelut huhtikuun loppuun ja toukokuusta alkaen kirjanpidon hoiti Econia 
Yrityspalvelut Oy. Vuoden aikana kirjanpitäjä vaihdettiin, alkuvuode vastuuhenkilönä toimi Margit Sinisalo ja 
vaihdoksen jälkeen yhdistyksen vastuullinen kirjanpitäjä on Heidi Törhönen. Yhdistyksen toiminta on 
arvonlisäverovelvollista.  
 
  
Kolmikantayhteistyö ja keskustan kehittäminen 
Kolmikantayhteistyö tarkoittaa liike-elämän, kiinteistöjen ja kaupungin vuorovaikutusta, jossa yhdistys on 
toimiva elin. Yhdistyksen jäseninä kiinteistöt ja liike-elämä pyrkivät vaikuttamaan kaupungin kanssa 
merkittäviin keskustan kehittämiseen liittyviin asioihin. Yhdistyksellä on kolmikantasopimus kaupungin 
kanssa 2019-2021.   
 
Tampere Tunnetuksi ry:n tavoitteena on Kuninkaankadun kävelykadun elävöittäminen, varainhankinta 
myyntipisteiden vuokrauksesta yhdistykselle sekä Kuninkaankadun infrastruktuurin parantaminen 
viihtyisyyttä ja vilkasta katuelämää tukemaan.  
 
Raitiotien rakentaminen saatiin keskustan alueella päätökseen kuluneena vuonna. Ratitiotieallianssin ja 
Tampereen raitiotie Oy:n kanssa järjestettiin elokuussa 2021 avajaisjuhlallisuuksia. Ratiikka-viikkoa juhlittiin 
yrityksien somisteilla, streamatulla torijuhlalla ilman yleisöä ja yritysten tarjouksilla. 
 
 
Kolmikanta -työryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Jäsenet 2021: Puheenjohtaja: Ari-Pekka 
Lehtonen, Sponda; Kai Niinimäki, Varma / Finlaysonin alue; Raino Pesu, Pirkanmaan osuuskauppa; Mari 
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Laaksonen, Citycon; Mikko Siitonen, Tampereen kaupunki; Timo Antikainen, Tampereen kaupunki; Erika 
Hilden, Tampere Tunnetuksi puheenjohtaja; Tomi Järvelin, Järvelin Design; Jaakko Kurikka, Lahtiset Yhtymä; 
Antti Marttila, Finnpark; Hanna Saario, Suomen Yliopistokiinteistöt; Päivi Itkonen-Melartin, Stockmann. 
Työryhmän tehtävänä on keskustella korkeammalla tasolla Tampereen kehityksestä, erityisesti kiinteistöjen 
näkökulmasta. Kolmikantatyöryhmä peilaa myös yhdistyksen ja kaupungin välisen sopimuksen validiutta 
laajemmasta näkökulmasta. Kuluneena vuotena kolmikantatyöryhmä kommentoi myös valmistelussa ollutta 
Tampereen ydinkeskustan pysäköinnin suunnitelmaa sekä toimi asiantuntijaraatina Läntisen keskustan 
kaupallisen konseptointityössä. 
 
Keskustan kaupan työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jäsenet 2021: Puheenjohtaja: Reeta 
Thure, Citycon; Taru Heinänen, Seele; Merikukka Salmi, Trevian / Tullintori; Panu Raipia, Komediateatteri; 
Erika Hilden, Hilden;  Mervi Ahola, Ratina; Mikko Salmia, K-Supermarket Kuninkaankulma / Marko Laaksonen, 
K-Supermarket Ratina; Mikko Korpela, Sokos.  
Keskustan Kauppa –työryhmä koostuu kaupan alan toimijoista; kaikilla isoilla tavarataloilla / ostoskeskuksilla 
on paikka työryhmässä. Lisäksi mukaan haetaan muutamia pienempiä toimijoita. Yhdistyksen puheenjohtaja 
on myös jäsen. Käsiteltävät asiat koostuvat kaupan alan teemoista; ajankohtaisista asioista, mahdollisista 
yhteistempauksista, kuulumisista. 
 
Jäsentyöryhmä. Vuonna 2021 jäsentilaisuuksien järjestäminen ei ollut järkevää, joten työryhmä oli 
passiivisena koko vuoden.   
Jäsenet 2021: Sami Lappalainen (pj), Vinoteca; Tarja Sara, OP; Sanna Rinne, Joutsen shop Tampere; Jonna 
Numminen, Ravintola Vanha Monttu; Iiro Suokko, Suokko; Sami Välimäki, Clas Ohlsson.  
 
Kuninkaankatu -työryhmä. Työryhmä ei kokoontunut kertaakaan vuoden 2021 aikana.  
Jäsenet 2021: Antti Marttila (pj), K-Supermarket Kuninkaankulma; Isännöitsijä Kari Hokkanen 
Pyöräkauppa Keskiö, Juhana Suoniemi; Torimyyjä: Jouni Kopra. 
Työryhmän tehtävänä on koollekutsua Kuninkaankadun yrityksiä, niin jäseniä kuin myös mahdollisti tulevia 
jäseniä samoin kuin torimyyjä-näkökulma. Työryhmä voi ohjata Kuninkaankadulle haluttavia toimenpiteitä; 
markkinointia, rakenteita, tapahtumia. 
 
Tampere Tunnetuksi Passi  
Tampere Tunnetuksi Passi toimi samoin periaattein kuin vuosina 2019 ja 2020 sijaiten Tampere.Finland -
sovelluksessa. Tarjouksia oli vuoden aiknaa tarjolla reilu 100 kappaletta. Tampere Tunnetuksi Passia 
käytettiin Ratikka-viikon sekä Kesä ja Joulu Tampere -kampanjoissa. Koodauksesta vastaa kaupungin 
tilauksesta Geniem Oy. 
 
Passin markkinoinnissa suunnattiin panostusta jälleen sosiaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median päivityksistä 
vastasi Pink(SKY) Salla Kytöharju. Passi näkyi aktiivisesti somemainoksina sekä erilaisissa julkaisuissa. 
https://www.facebook.com/tamperetunnetuksipassi  
 
Muuta  
Tampere Tunnetuksi ry on ollut aktiivinen mm. Tulli Teamissa, Pirkanmaan Festivaalit ry:ssä sekä Elävät 
Kaupunkikeskustat –yhdistyksessä. Yhdistys on myös Tampereen Kauppakamarin jäsen. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui aktiivisesti kaupungin työryhmiin, joista vuonna 2021 olivat aktiivisina Läntisen 
keskustan kaupallisen konseptin profiloimisen ohjausryhmä, Asiointitutkimuksen ohjausryhmä, Joulutorin 
ohjausryhmä sekä Kulttuurikehä -työskentely.  
 
Yhdistyksen jäsenmaksut lähetettiin jäsenille elokuussa 2021. Jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä eroavia 
jäseniä oli muutamia ja jäsenmaksunsa maksamatta jättäviä oli 9. Jäsenlaskutuksen myötä jäsenrekisteristä 
poistettiin yritykset, joita ei enää ollut olemassa. Yhteensä jäseniä poistui vuonna 2021 35 kappaletta. Jäseniä 
liittyi vuoden 2021 aikana 26 kappaletta. 
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Tampere Tunnetuksi ry:n nettisivuja www.tamperetunnetuksi.fi sekä yhdistyksen some-kanavia päivitettiin 
säännöllisesti. Tiedotusvälineisiin pidettiin yhteyttä eri tapahtumista ja palkitsemisista kertovien 
lehdistötiedotteiden, lehdistötilaisuuksien ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla.  Uutiskirje jäsenille 
lähettiin mailchimp -palvelun kautta 12 kertaa.  
 
 
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat 
 
Vuoden Tamperelainen 
Vuoden Tamperelainen 2021 -äänestyksen voitti huumekoira XY (äksy). Kilpailu järjestettiin 19. kerran. Sen 
järjestävät yhteistyössä Tampere Tunnetuksi ry ja Kaupunkilehti Tamperelainen.  
 
Vuoden Jäsenyritys 
Vuoden jäsenyritykseksi valittiin Finlaysonin alue, Kai Niinimäki. 
 
Kukkaispormestari 
Kukkaispormestariksi kutsuttiin Särkänniemen toiminnanjohtaja Miikka Seppälä. Kukkaispormestarin 
verkostoitumistilaisuus järjestettiin istuvan Kukkaispormestarin tiloissa marraskuussa 2021. Tilaisuudessa 
verkostoiduttiin Tampereen kaupungin ylimmän johdon kanssa ja vaikutetaan keskustan ajankohtaisiin 
asioihin. 
 
Jäsentilaisuudet 
Jäsenille järjestettiin marraskuussa kaksi saman sisältöistä tilaisuutta, jotka keräsivät yhteensä 90 
osallistujaa. Aiheena aamukahvitilaisuudessa oli avattava Tampereen kannen areena ja ensitietoja jääkiekon 
MM-kisojen järjestelyistä yritysten haastekampanjan näkökulmasta.  
 
Jäsenille pidettiin afterwork -tyyliset pikkujoulut 1.12. ravintola Inezissä. Osallistujia oli 25 henkeä. 
 
Kesä Tampere  
Kesä Tampere yhteiskampanja piti sisällään vuonna 2021 laadukkaan printtijulkaisun, runsaan 
valtakunnallisen markkinoinnin sekä näyteikkunakampanjan.  
 
Kesällä 2021 näyteikkunakampanja järjestettiin ensimmäisen kerran. Näyteikkunakampanja suunniteltiin 
korona turvalliseksi niin ettei se kannustanut liikkeisiin sisään. Kampanjassa tarkoituksena oli bongata 
Supermarsu -hahmoa ja löytää kirjaimia ja muodostaa niistä sana. Täyttämällä yhdistyksen kesätampere - 
sivuilla pystyi osallistumaan arvontaan. Bongaus oli suunnattu lapsiperheille ja siihen osallistui 72 yritystä. 
 
Kesä Tampere -julkaisua tuettiin yhdistyksen varoista, jotta lehdestä saatiin laadukas julkaisu. 
Tapahtumajärjestäjät eivät kyenneet pitämään tapahtumia, joten ilmoittajien määrä oli rajallinen. 
 
Valtakunnallinen markkinointi toteutettiin yhdessä Visit Tampereen kanssa. Visit Tampereen Kesä 
Tampereen tahtiin -sivuston sisältö oli osoite, johon vierailijat ohjattiin.  
 
Tuottajana Kesä Tampere -kokonaisuudessa toimi Salla Kytöharju, Pink (SKY). 
	
www.kesatampere.fi  
https://www.facebook.com/KesaTampereJaKukkaisviikot/  
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Joulu Tampere 
Tampereen virallinen joulun avaus saatiin järjestettyä vuoden tauon jälkeen sunnuntaina 28.11.2021. 
Tapahtuman ohjelmassa oli jouluparaati Hämeenpuistosta Kauppakadun kautta Keskustorille. Ohjelma ja 
puheet järjestettiin Keskustorilla Vanhan Kirkon vierestä, jolloin järjestelyt pysyivät väljinä. Osallistujia oli 
runsaasti keskustassa. 
 
Joulu Tampere -julkaisu ja valtakunnallinen yhteismarkkinointi onnistuivat hyvin. Lehden kansikuvaan 
pyydettiin Santtu-Matias Rouvali.  Moron välissä kotitalouksiin jaeltu, 5. yhdistyksen julkaiseman joululehden 
painosmäärä oli 171 000 kappaletta. Julkaisupäivä oli torstai 18.112021. 
 
Kaunein Jouluikkuna -kilpailu järjestettiin ja se keräsi yhteensä 82 osallistujaa ympäri keskustaa. Kilpailun 
tavoite oli saada ihmiset liikkeelle kaupunkiin pienissä porukoissa ja äänestää kauneinta ikkunaa netissä. 
Palkintoina oli lahjakortteja mukana oleviin yrityksiin. Voittajayritys toisena vuotena peräkkäin oli Vintage 
Garden Tammelasta. 
 
Joulu Tampere -kokonaisuutta markkinoitiin runsaasti. Liikennettä ohjattiin Joulutampere.fi -sivustolle 
Sanomien klikkipohjaisella bannerimainonnalla, jonka kohderyhmänä oli 35-55 vuotiaat perheelliset naiset. 
 
Tuottajana Kesä Tampere -kokonaisuudessa toimi Salla Kytöharju, Pink (SKY). 
 
www.joulutampere.fi  
https://www.facebook.com/joulutampere  
 
 
Tampereella 17. maaliskuuta 2022 
TAMPERE TUNNETUKSI RY 
Hallitus 


