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Lahti City ry verkostojen laajentajana ja informaation välittäjänä

Lahti City ry on keskustan kehittämisyhdistys, joka sitouttaa
kaupungin ohella keskustan yrittäjiä, kiinteistönomistajia ja yhteisöjä yhteiseen keskustan kehittämiseen sekä ideoi, koordinoi,
toteuttaa tapahtumia ja tempauksia sekä luo verkoston eri toimijoiden välille.

•

Lahti Cityn vuotta 2021 väritti globaali pandemia. Tilanteesta
huolimatta yhdistyksen talous on saatu pidettyä vakaana, jäsenmäärä on pienessä kasvussa sekä toiminnan ohella kehitetty
myös lisätulonlähteitä mm. konseptoimalla Yhen illan juttu -ostoskampanja valtakunnalliseksi.

Lahti City ry:n toiminta kohti myönteisempää ja vetovoimaisempaa keskustaimagoa
•
•
•

Lahti City ry oli vuonna 2021 pää- tai osatuottajana yli 20:ssä
eri tapahtumassa/kampanjassa.
Rajoituksista huolimatta keväällä 2021 tapahtumia ei jouduttu perumaan vaan niitä tuotettiin uusilla digitaalisilla
tavoilla tai kampanjoilla.
Lahti City ry:n järjestämä Lahden keskustan joulunavaus
keräsi marraskuussa lähes 10 000 kävijää ja syksyn Yhen
illan juttu-ostoskampanjaan osallistui yli 50 yritystä. Yhen
illan juttu laajensi medianäkyvyyden valtakunnalliseksi.

•

Yhdistys järjesti keskustan toimijoille yhteisen aamukahvitilaisuuden 11 kertaa. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia keskustan kehittämisen aiheita. Tilaisuuksiin osallistui
yli 400 toimijaa.
Yhdistys viestii ajankohtaisista asioista varsinaisten jäsentensä lisäksi kaikille tahoille, jotka osallistuvat toimintaan
yhdistyksen piirissä vähintään kerran kuussa.

Lahti City ry toiminta yhdyselimenä keskustan kehittämistoiminnan rahoituksen hankkimisessa
•

Vuonna 2021 tämä näkyi mm. syksyllä Dikkaa -hankkeen
kautta, jossa Lahti Cityn päävastuulla on uusien toimintamallien ja liiketoiminta/palvelukonseptien kehittäminen
kivijalkaympäristöön

Lahti City ry ideoi ja edesauttaa uusien toimintojen ja palvelujen syntymistä keskustaan
•

•

Vuonna 2021 mm. kiinteistöfoorumissa keskityttiin kiinteistö- ja liiketilanomistajien että yrittäjien edustajien kera
kivijalkatilojen käytön tehostamiseksi tilapäiskäytön mahdollisuuksiin, vaikutuksiin ja saavutettavuuteen
Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui harkitusti eri foorumeihin, työpajoihin, koulutuksiin jotta yhdistys pysyy
ajan hermolla sekä kansallisesta että globaalista kehittymisen suunnasta, ja signaaleista.
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• Kerää tarvittaessa keskitetysti keskustan yritysten näkemyksiä esim. kaupungin käyttöön.

1.2. Jäsenet
Lahti City ei rajaa keskustaa jäsenpohjan kannalta maantieteellisesti. Yhdistykseen on perinteisesti hyväksytty jäseneksi
kaikki yritykset ja muut yhteisöt, jotka ajattelevat toimivansa
keskustassa tai jotka toimivat keskustan hyväksi.
Keskustan kehittämisyhdistyksen merkitys jäsenyhteisöille on
siinä, että yhdistys noudattaa toiminnassaan jäseniensä näkemyksiä ja palvelee heidän tavoitteitaan. Kaupungin kannalta on
arvokasta, että yhdistys välittää keskustan toimijaperustaista
tietoa kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Kehittämisyhdistyksen muodostavat yritykset, yhteisöt, kiinteistöt ja kaupunki. Jäsenistön heterogeenisuus mahdollistaa
moniulotteisten ja laaja-alaisten näkemysten keruuta ja jakamista keskustan eri toiminnalle ja toimijoille.

1. YLEISTÄ

Jäsenet 2021
9%

2 %1 %

24 %

64 %

1.1. Toiminta

kivijalat

Vuosi 2021 oli Lahti City ry:n (ent. Lahden keskustaeheytys ry)
24. toimintavuosi. Vuonna 1998 rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tarkoitus on vahvistaa Lahden keskustan kaupallista
vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa keskustasta ostos-, palvelu- ja vierailualueena.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• Sitouttaa kaupungin ohella keskustan yrittäjiä, kiinteistönomistajia ja yhteisöjä keskustan kehittämiseen sekä ideoi, koordinoi, toteuttaa tapahtumia ja tempauksia sekä luo verkoston
eri toimijoiden välille.
• Toimii yhdyselimenä keskustan kehittämistoiminnan rahoituksen hankkimisessa.
• Ideoi ja koordinoi keskustasta tiedottamista ja luo myönteistä
ja vetovoimaista keskustaimagoa.
• Ideoi ja edesauttaa uusien toimintojen ja palvelujen syntymistä
keskustaan.
• Tuo esiin keskustan ongelmia ja etsii niihin ratkaisuja.
• Tekee esityksiä ja aloitteita eri sidosryhmien; kaupungin,
yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden mielipiteet huomioon ottaen.

ei kivijalat

kiinteistöt

tori

henkilö

Lahti City ry:n jäsenistä yli 50 % on kivijalassa toimivia yrittäjiä.

2.1. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2021
yrittäjä Petra Kärkinen, Valmennus Gongi.
Hallituksen muita jäseniä olivat:
• toiminnanjohtaja Hanna Koskela, Kiinteistöliitto Päijät-Häme
• yrittäjä Marianne Pyysing, Teerenpeli Yhtiöt
• toimialajohtaja, Minna Kainulainen, Hämeenmaa
• projektipäällikkö Riitta Niskanen, Lahden kaupunki
• elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki
• kauppakeskuspäällikkö Saara Viento, Citycon/Trio
• tutkijatohtori, Tero Rantala, LUT
Varajäsen:
• yrittäjä, Arto Korhonen, Kinos Property Investment
Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

2.2. Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä oli kuukausipalkkainen toiminnanjohtaja. Tehtävää hoiti Pipsa Wirtanen, joka aloitti tehtävässään 1.8.2018.
Toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta
sekä toimi hallituksen kokouksissa sihteerinä ja valmisteli kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa.
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2.3. Yhteistoimintasopimus
Lahti City solmi yhteistoimintasopimuksen Lahden kaupungin
kanssa, jossa määriteltiin yhdistyksen vastuut keskusta-alueen
toimenpiteistä, vuoden erityiset painopistealueet ja kaupungin
avustuksen suuruus maksupäivineen.
Yhteistoimintasopimus edellyttää myös, että yhdistyksen hallitukseen jäseniksi nimetään vähintään kaksi kaupungin organisaation edustajaa.
Vuoden 2021 kaupungin avustuksen suuruus oli 65 000€. Muut
yhdistyksen tulot kertyivät jäsenmaksuista ja syksyn Yhen illan
juttu -konseptin käyttöluvista.

2.4. Kokoukset

2. HALLINTO
JA TALOUS

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen kokoukset pidettiin kaikki etänä verkossa.
Yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 14.4.2021 oli
mahdollisuus osallistua poikkeusajan vuoksi sekä Dooroomissa
että etänä verkossa.
Sääntömääräinen syyskokous 24.11.2021 pidettiin koronatilanteesta johtuen kokonaan etänä verkossa.

2.5. Työryhmät
Yhdistystoimintaan on jalkautunut myös 3 työryhmää, joissa
keskitytään tarkemmin eri teemoihin.
Katu, kiinteistö ja kaavoitus -työryhmässä käsiteltiin mm. kaavoitukseen liittyviä lausuntopyyntöjä ja ajankohtaisia katutöihin ja kaavoitukseen liittyviä muita asioita.
Tapahtuma, viestintä ja markkinointi -työryhmässä käytiin läpi
mm. keskustan tapahtumia ja niiden markkinointia.
Strategia, talous ja tulevaisuus -työryhmässä aiheena oli mm.
uusi hanke ja muut kehittämisprojektit.

2.6. Talous
Yhdistyksen talous säilyi vakaana, vaikka tulos olikin n. 17 000
€ alijäämäinen. Edellisiltä vuosilta oli ylijäämäkertymää. Tuotot
muodostuivat kaupungin avustuksen lisäksi jäsenmaksuista ja
käyttöluvista. Suurimmat kulut kohdistuivat henkilöstökuluihin, tapahtumiin ja markkinointiin.
Yhdistyksen taloushallinnosta ja maksuliikenteestä vastasi toiminnanjohtaja apunaan lahtelainen tilitoimisto Euroaccount
Oy.

Lahti Cityn hallituksen jäseniä Ravintola Taivaanrannassa.
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3.2. Elinvoimalaskenta
Keskustan elinvoimalaskentaa on suoritettu vuodesta 2015 lähtien. Laskenta Lahdessa on tehty aina helmikuun aikana.
Keskustan elinvoimaisuus viittaa keskustassa toimivien yritysten määrään. Laskentamallin mukaan mitä enemmän keskusta-alueella on kauppoja, kahviloita, ravintoloita ja muita kuluttajapalveluyrityksiä, sen elinvoimaisempi keskusta on.
Elinvoimalaskenta teetettiin yhdessä Lahden kaupungin kanssa
ja sen tuotti maantieteilijä Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:stä.
Laskentaa ja All In City Appia hyödynnetään monissa asioissa yhdistyksen toiminnassa. Mm. välitämme tietoa tyhjien
liiketilojen sijainnista eri sidosryhmien tarpeisiin tai liiketiloja
etsivien yrittäjien tarpeisiin.

3. KESKUSTA
KEHITTYY

3.1. Keskustan kehittämisryhmä
Lahden kaupungin keskustan kehittämisryhmä kokoaa yhteen
keskustayrittäjiä ja kaupunkiorganisaation lisäksi eri toimijoita
ja tahoja. Kehittämisryhmän lisäksi toiminnanjohtaja osallistui
moniin kaupungin organisoimiin keskustan työryhmien toimintaan.
Toiminnanjohtajan lisäksi kehittämisryhmään kutsuttiin Lahti
Cityn hallituksen jäseniä.
Keskustan kehittämisryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa. Neljännen kokoontumisen peruuttamiseen vaikutti
kaupunginvaltuuston uusi päätös keskustan liikennesuunnitelmista. Ryhmän pääaiheina olivat mm. kaupungin strategian kärkihankkeet, korona-aikaiset tukitoimet ja keskustavisio 2030.
Kehittämisryhmässä käytiin läpi Keskustavision 2030 neljän
teeman mukaisia kehittämisprojekteja
Myös 100 toimenpidelista oli asialistalla. Se on jaoteltu kolmeen
ryhmään. Keskustan kehittämisen hyväksi toteutettiin muitakin listan ulkopuolisia asioita ja tekoja.
Kehittämisryhmän kokoukset olivat 19.2., 21.5. ja 3.9.

Tyhjien liiketilojen osuus nousi koronavuonna vain 4:llä Lahdessa. Niitä oli Lahden keskustassa helmikuussa 87 kpl. Yli 20%
tyhjinä olevista tiloista sijaitsee kauppakeskus Triossa.
Kauppaliikkeiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2016
lähtien. 5 vuoden aikana niitä on hävinnyt Lahden keskustasta
lähes 40 kpl. Tilalle on tullut runsaasti arkiyrityksiä (57 kpl).
Arkiyritysten määrän nousua voi selittää myös se, että palveluyrityksistä osa on vain tarvittaessa tai ajanvarauksella auki
myös lauantaisin. Digitaaliset alustat mahdollistavat liikkeiden
joustavat aukioloajat.
Myös liiketiloja remontoitiin huomattavan paljon (17 kpl), joka
voisi kertoa sekä kaupan murroksesta, digitalisaation kasvun
tuomista muutoksista tai tilojen käytön muutostarpeista, mutta
myös erityisesti se voisi kertoa toiveikkuudesta ja optimismista
tulevaisuuteen.
Koronan vuoksi tilapäisesti suljettuina oli 16 liiketttä.
Lähde: www.allincityapp.com

TOIMINTAKERTOMUS 2021

3.3. Keskustavisio
Toiminnanjohtaja osallistui keskustan vision 2030 ydintiimin,
ohjausryhmän, työryhmän ja viestintäryhmän kokouksiin. Kokouksia ja työryhmiä johti Lahden kaupunki.
Ryhmät kokoontuivat vuoden aikana peräti 27 kertaa.
Näkökulmia Lahden keskustan kehittämiseen-video

3.4. Kaupunkikuva, taide ja viihtyisyys
Kaupunkikuvaa voidaan elävöittää sekä pienillä että isoilla teoilla. Elävöittämistoimenpiteillä luodaan kauniimpaa keskustaa,
jotta siellä asioivat, asuvat ja toimivat viihtyisivät paremmin.
Viihtyisyys työryhmä, jossa toiminnanjohtaja oli mukana, kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Ryhmää johti kaupungin projektipäällikkö ja Lahti Cityn hallituksen jäsen Riitta Niskanen.
Työryhmän viihtyisyyden kehittämiskohteita oli useita.

3.9. Kaikkien kaupunki -kampanja
Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoitteena oli pyrkiä lisäämään
ymmärrystä päihteiden käytön taustalla olevista yhteiskunnallisista ilmiöitä sekä herättämään keskustelua päihteistä yhteisöissä ja paikallistoimijoiden keskuudessa, joissa ei yleensä ole
totuttu puhumaan päihteistä. Eri lähtökohdista olevien ihmisten on helpompi kohdata yhteisessä kaupunkitilassa, kun ymmärrys kasvaa.
Kampanja tuki Lahti Cityn turvallisuusaamukeskusteluja ja
keskustan yleistä huumekeskustelua. Kampanjan organisointi
oli Lahden kaupungilla. Toiminnanjohtaja osallistui kampanjan
sekä suunnitteluryhmään että paneelikeskusteluun kaupungin
kirjastolla 29.9. Ryhmä kokoontui 3 kertaa.

3.5. Keskustan valaistus
Keskustan valaistuksen työryhmässä käsiteltiin monien katujen yleisvalaistuksen parantamisia ja kunnostamisia, aukioiden
ja kiinteistöjen valaistuksia sekä kausivalaistuksia. Keskustan
valaistustöryhmää johti Riitta Niskanen. Ryhmä kokoontui 6
kertaa.

3.6. Keskustafoorumit
Keskustafoorumeita järjestettiin yhdessä Lahden kaupungin
kanssa vuoden aikana kaksi. Foorumien ”Mistä lisää elinvoimaa” teemaa käsiteltiin keväällä mm. elinvoimalaskennan
tuloksien kautta. Tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Timonen.
Syksyn foorumissa kuultiin Turun kokemuksia ja esiteltiin
Lahden keskustan visioon liittyviä tilaisuuksia ja kyselyitä.

Julkisen taiteen kierros Jujut valtasi keskustan kesällä.
Kierros oli Lahden keskustassa 10.6. - 4.7.
Malvan, Lahden uuden visuaalisten taiteiden museon, ympäristöaiheinen näyttely
toteutettiin ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi.

3.7. City as a Service -hanke
Toiminnanjohtaja oli kutsuttuna City as a Service -hankkeen ohjausryhmään, joka kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. City as a
Service- projektissa kehitettiin ja pilotoitiin Lahden kaupungin
yrityksille suunnattuja palveluja, erityisesti sijoittumiseen, lupapalveluihin sekä tapahtumajärjestämiseen liittyen. Projektin
toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden kaupunki.
Hankkeen loppuseminaaria vietettiin 11.11.

3.8. EXIT -ohjelma
Lahden kaupunki perusti EXIT-työryhmän suunnittelemaan ja
ideoimaan Lahden keskustan lyhyen tähtäimen koronasta selviytymissuunnitelmaa. Tavoitteena oli useilla pienillä toimilla
houkutella asiakkaita takaisin keskustaan. Työryhmässä oli mukana kaupungilta kehitysjohtaja Olli Alho, tapahtumapäällikkö
Inkeri Määttä, hankepäällikkö Riitta Niskanen ja elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen. Toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen oli
ryhmän viides jäsen.

LAB ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suunnitelema Lahen Lava alue
Lahen torilla oli yksi Exit-planin ohjelmaa.
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Maaliskuu, teams:
- Pipsa Wirtanen – Lahti Cityn toiminnanjohtajan kalenteri kevät-kesä 2021 ”mitä mä oikein teen”
- Anna Huttunen, Lahden kaupunki – kaupunkipyörät ja park
letit
- Henrik Saari, Lahden kaupunki – ajankohtaisia asioita #omalahti
Huhtikuu, teams:
- Lahti Cityn ajankohtaisia (mm. exit-plan, korkeakouluyhteistyö, Keskustateko-kilpailu)
- Tuulia Tuomi, Lahden kaupunki – uusi museonjohtaja esittäytyy
- Paula Korte, Lahden kaupunki – keskustan taideprojekteja osa
1 (mm. jujut)
- Anu Miettinen, Lahden kaupunki – keskustan taideprojekteja
osa 2 (mm. Matkakeskuksen muraali)
- Ulla Saarela, LAB sekä Sitowise-tiimi; Iida Suominen, Kaisa
Savola & Matias Halmeenmäki – Design Sprint Green Design
Weekillä

4. VUORO
VAIKUTUS

Toukokuu, teams:
- Pipsa, Lahti Cityn ajankohtaisia (mm. kesäkauden avaus, kävelykatuviikonloppu, keskustateko-kilpailu, elinvoimalaskennan
tulokset)
- Inkeri Määttä, Lahden kaupunki – keskustan kesätapahtumat,
vai onko niitä?
- Riitta Niskanen, Lahden kaupunki – keskustan kehittämistoimenpiteiden seurantamittarit
- Aatu Männistö, Miika Keihänen, Biketaxi Oy – Biketaxit saapuivat Lahteen

4.1. Aamukahvit
Yhdistys järjesti keskustan toimijoille yhteisen aamukahvitilaisuuden vuoden 2021 aikana 11 kertaa. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia keskustan kehittämisen aiheita. Lahti Cityn
tapahtumien lisäksi tiedotettiin muista tapahtumista. Tilaisuuksiin osallistui koronasta huolimatta yhteensä yli 400 hlöä.
Keskustan yritysten lisäksi paikalla oli yleensä sekä yhteistyökumppaneita että kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöedustajia. Myös medialle tiedotettiin tilaisuuksista.
Aamukahvien paikat, aiheet ja esittelijät:
Tammikuu, teams:
- Pipsa Wirtanen – Lahti Cityn lähiajan tapahtumat ja muut
ajankohtaiset
- Milla Bruneau – Ympäristöpääkaupunkivuosi starttaa perjantaina 15.1. ja mitä muuta luvassa
- Inkeri Määttä, Riitta M. Niskanen – kaupungin tapahtumat ja
muut merkittävät tapahtumat sekä mm. kaavaillat
- Raija Forsman – Lahden seudun tapahtumat
- Timo Arasola – torin tapahtumat
Helmikuu, teams:
- Pipsa Wirtanen – Lahti Cityn lähiajan tapahtumat ja muut
ajankohtaiset
- Joel Pirinen – Innovaatiokilpailu ja sen haasteet, Ympäristöpääkaupunki 2021
- Leevi Jäkälä & kumppanit – Local Joe, alusta paikallisten yrittäjien ja kuntalaisten kaupankäynnille, Nordmont Softwares
- Joanna Vihtonen – Digimarkkinoinnin Taskukoulu pk-yrittäjille, LAB

Kesäkuu, teams:
- Lahti Cityn WIB (walk-in-business) – työharjoittelijoiden tuotokset, 5 esittelyä
- Sitowisen Design Sprintin tuotoksia, 4 esittelyä
- Sähköpotkulautayritys Tier Mobility kertoi kokemuksistaan ja
kaupunkiliikkumisen muutoksesta
Elokuu, teams:
- Lahti Cityn kuulumisia ja syksyn suunnitelmia, Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja, Lahti City ry
- Kaikkien kaupunki -kampanja, Marja Mikola, Ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön koordinaattori, Lahden kaupunki
- Miten menee Lahen torilla, Timo Arasola, tori-isäntä
Syyskuu, teams:
- Lahti Cityn ajankohtaiset, Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja,
- Digitaalisuus keskustan kivijalkatilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen – hanketiimiläisten
esittely, tavoitteet syksylle 2021 / LUT – Satu Parjanen, Hilkka
Laakso ja Tero Rantala / Lahti City – Pipsa Wirtanen / LAB –
Sara Ikävalko
- Mitä tekemistä taiteella ja kulttuurilla on keskustan elinvoiman kanssa, Anne Pässilä, erikoistutkija LUT yliopistosta sekä
hankkeen ohjausryhmän jäsen
- Mitä tekemistä kaupunkimuotoilulla on keskustan elinvoiman
kanssa, Sara Ikävalko, lehtori LAB ammattikorkeakoulusta
Lokakuu, teams, Arnolds:
- Arnolds esittäytyy, Raija Sunell, yrittäjä
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4.4. Edustus

- Lahti Cityn ajankohtaiset, mm. Kiinteistöfoorumi, Dikkaa -hanke ja Joulukauden avaus ja muut keskustan tulevat tapahtumat,
Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja, Lahti City ry
- Keskustavisio – viestintä ja vuorovaikutus, Riitta Niskanen,
keskustan kehittämisen projektipäällikkö, Lahden kaupunki
- Taidelainaamon yritysilta, Minna Kähkönen ja Janika Salonen,
Lahden Taiteilijaseura

Toiminnanjohtaja valittiin varsinaiseksi jäseneksi Lahden keskustan kumppanuuspöytään sekä hallituksen jäseneksi Keski-Lahden asukasyhdistykseen.

Marraskuu, teams, ravintola Popot:
- Popotin kuulumisia, Kati Onnela
- Lahti Cityn ajankohtaiset, , Pipsa Wirtanen
- Loppuvuoden isot tapahtumat, Ympäristöpääkaupungin ja
Lahden kaupungin edustajat

Vuoden aikana toiminnanjohtaja osallistui Lahti Cityn hallituskokouksien lisäksi lukuisiin eri työryhmien kokouksiin ja palavereihin.

Toiminnanjohtaja toimi lisäksi Lahden Keski-Lahden seurakunnan aluetyöryhmän jäsenenä.

Joulukuu, teams, Marian kammari:
- Joulukylä, Seppo Vesala, Lahden seurakunnat
- Seurakunnat, joulu-ohjelmat, Riku Suokas
- musiikkia, Miikka Kallio, Lahden seurakunnat
- Salppurin kisat, Tomi-Pekka Kolu, Skigames
Katukohtaisia aamukahvitilaisuuksia siirrettiin kuluvalta vuodelta kokonaan. Aluksi oli tavoitteena järjestää niitä liittyen keskustavisioon, mutta koronatilanteen ja vision suunnittelutyön
aikataulun vuoksi päätettiin siirtää katukahvit vielä myöhemmäksi.

4.2. Turvallisuusaamu
Ensimmäinen turvallisuuteen liittyvä aamutilaisuus pidettiin
Dooroomissa 16.1.2019, johon kutsuttiin jäsenyritysten ja kaupungin lisäksi poliisiin edustajia ennalta estävän toiminnan yksiköstä.
28.1.2021 järjestetyssä turvallisuusaamussa kerrattiin edellisten keskusteluiden aiheita. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola kertoi lokakuussa 2020
Lahdessa tehdystä hyvinvointi- ja turvallisuuskyselystä. Poliisin
edustaja Tero Seppänen kertoi puolestaan Lahden rikostilastoa
vuodelta 2020.

Lokakuussa käytiin aamukahvien merkeissä tututumassa uuteen torin laidalle
avattuun kahvila Arnoldsiin.

4.3. Yhteistyöverkostot
Vuorovaikutteiset yhteistyöverkostot ovat toimintamme edellytys. Yhteistyöryhmien jäsenet organisaationsa luonteesta riippuen tarjoavat verkoston hyväksi asiantuntemustaan, resurssejaan, tietolähteitä tai omia verkostojaan.
Yhteistyö Lahden kaupungin kanssa on aktiivista ja tiivistä.
Yhdistyksen johto kommunikoi suoraan kaupungin päättäjien,
johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Vuoden aikana kasvoi erityisesti yhteistyö LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT -yliopiston kanssa. Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyön kehittämishankkeisiin liittyviä haastatteluja, työpajoja
ja paneelikeskusteluja oli useita.
Lahti City on tehnyt usein yhteistyötä myös paikallisen taide- ja
kulttuuritoimijoiden kanssa etsien ja tarjoten mahdollisuuksia
tuoda toimintaansa esiin.

4.5. Ulkoinen tiedottaminen
Sosiaalisen median kanavina käytettiin Facebookia ja Instagrammia, joista löytyy yhdistyksen ja Yhen illan juttu-tapahtuman profiilit. Myös hankkeeseen liittyviä some kanavia avattiin
neljä.
Julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa oli yhteensä yli 500.
Suurimman medianäkyvyyden tavoitti jälleen Joulukauden avaus.
Toiminnanjohtaja seurasi aktiivisesti keskustan kehittämiseen
liittyviä tapahtumia, hankkeita ja muita mielenkiintoisia julkaisuja sosiaalisessa mediassa sekä jakoi niitä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui haastatteluihin radiossa kuusi kertaa. Paikalliset muut mediakanavat julkaisivat vuoden aikana useita uutisia yhdistyksen toiminnassa nousseista
aiheista ja tapahtumista.
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4.6. Sisäinen tiedottaminen

4.8. Koulutus

Yhdistyksen tehokas toiminta edellyttää suurta aktiivisuutta viestinnässä. Yhdistys viestii ajankohtaisista asioista varsinaisten jäsentensä
lisäksi kaikille tahoille, jotka osallistuvat toimintaan yhdistyksen piirissä.
Yleisin viestintäkanava jäsenille on ollut sähköposti, jonka kautta tiedotetaan tapahtumista, aamukahveista ja muista ajankohtaisista asioista.
Tiedotteita lähetettiin vähintään kerran kuukaudessa.
Aamukahvikutsuja lähetettiin joka kerta yli 200:lle, jotka muodostuivat
jäsenyrityksistämme, kaupungin päättäjistä ja virkahenkilöistä. Myös
yhteistyökumppaniverkosto ja media kutsuttiin aamukahveille.

Keskustan kehittämisyhdistyksen toiminnassa on tärkeää olla ajan
hengessä mukana. Mitä muissa kaupungeissa, mitä kaupan alalla, mitä
teknologian ja monen muun alueen tahoilla tapahtuu ja minne kehityspoluilla mennään ovat osa toiminnanjohtajan suunnanäyttäjiä ja toiminnan ohjaavia ajureita.
Toiminnanjohtaja osallistui moniin tilaisuuksiin, webinaareihin ja työpajoihin vuoden aikana.
Mm.

Facebook:
https://www.facebook.com/lahticityry
https://www.facebook.com/Yhenillanjuttu

- Kaupan Tutkimuspäivä 28.1.
- Ympäristöpääkaupungin yritysseminaari 9.3.
- Yhteisöt kasvualustana-seminaari 18.3.
- Digiloikka-webinaari 21.4.
- Elävät kaupunkikeskustat ry:n Tutkimustorstai 22.4.
- LABin online event Ecology is Economy 27.4.
- Kiinteistöliiton webinaari 28.4.
- Ympäristöpääkaupungin kaupunkimuotoilun -seminaari 6.5.
- Suomen Estetiikan Seura ry:n Kauneuden kirjo kaupungissa -seminaari 18.5.
- Ydinkeskustan valoisa tulevaisuus -webinaari 20.5.
- Lahden museoiden Rakennussuojelu on ympäristöteko-seminaari 28.5.
- WSP:n Kuntien menestystekijät-webinaari 26.10.

Instagram:
https://instagram.com/lahticityry
https://instagram.com/yhenillanjuttu_lahti

Lahden kaupunki järjesti vuoden aikana monia tilaisuuksia, joissa käsiteltiin mm. keskustan kaavahankkeita. Toiminnanjohtaja oli tilaisuuksissa aktiivinen osallistuja.

Jäsenille tiedotettiin myös muista ajankohtaisista ja kiinnostavista tapahtumista, hankkeista ja tilaisuuksista.
Lahti Cityn kotisivut:
https://www.lahticity.fi/
Yhen illan juttu kotisivut:
https://yhenillanjuttu.fi/

Hankkeen alussa oli myös Uudenmaan Liiton aloituskoulutus, jota järjestettiin neljänä päivänä.

4.7. Harjoittelijat ja työkokeilija

Erilaisia tietoteknisiä ohjelmakoulutuksia vuoden aikana oli kaksi.

Kevään 2021 kiinteistöfoorumiin saimme mukaan LAB-ammattikorkeakoulun palvelu- kokemusmuotoilun opiskelijoita. Foorumin jälkeen
viisi opiskelijaa jatkoivat työharjoittelua koko kevään ajan yhdistyksessämme. Kutsuimme harjoittelujaksoa WIB - walk in businesses.
Harjoittelun ajan kokoonnuimme koronasta johtuen kahden viikon välein verkossa.
Yhden opiskelijaparin tehtävänä oli selvittää Lahden keskustasta vuokraavien yrittäjien liiketiloja, saavutettavuutta ja asiakaspolkua uuden
liiketilan etsinnässä ja vuokrauksessa. Toinen opiskelijapari keskittyi
kaupunkikokemukseen, jota tarkasteltiin sekä paikallisen kokemuksen
että muutaman muun kaupunkien asukkaiden kautta.
Kolmas aihe harjoittelussa liittyi myös liiketilojen saavutettavuuteen.
Markkinoinnin tueksi opiskelija kehitti AR-teknologiaa hyödyntävä n
mallin tilasta.
Syksyllä Digitaalisuus keskustan kivijalkatilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen -hankkeeseen liittyen aloitti
työharjoittelussa vielä kaksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa.
Tehtävänä on olla mukana kehittämässä ja viemässä eteenpäin hankkeen vierailuviikkko -konseptia, joka brändättiin nimellä Lokal to Lokal - Suomi.
Harjoittelijoille ei maksettu palkkaa. Mutta heille tarjottiin ainakin
kerran lounas.
Syyskuun alusta joulukuun loppupuolelle yhdistyksessämme toimi
myös työkokeilija Noste ry:n kautta. Työkokeilija auttoi monissa eri
tehtävissä ja avasi yhdistykselle TikTok- sivun ja jaulkaisi ensimmäiset
videot.
Myös työkokeilu oli palkaton, mutta kokeilija sai korvauksen TE-toimiston kautta.

Lab-ammattikorkeakoulun harjoittelijat Anni Tossavainen ja Lara Dawood.
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5.2. Yhen illan juttu
Lahti Cityn ideoima ja keksimä ostoskampanja Yhen illan on rantautunut moniin suomalaisiin kaupunkikeskustoihin.
Kevään Yhen illan juttua suunnitteli järjestävänsä 6 kaupunkia Lahden
lisäksi, mutta koronatilanteen pahentuessa kampanja peruttiin kaikissa kaupungeissa.
Syksyn Yhen illan juttu kuitenkin saatiin Lahden lisäksi järjestettyä
viidessä kaupungissa.

5. VALTAKUNNALLINEN
YHTEISTYÖ

Lahti City myy muille kaupungeille kampanjan tapahtumalupia asukasluvun mukaisin perustein. Maksua vastaan Lahti City tuottaa ja jakaa
tuotteita markkinointia varten sekä tarjoaa kampanjan kotisivut, jossa
kaupunkien Yhen illan jutut pääsevät esiin.

5.1. Keskustateko -kilpailu

5.3. Lokal to Lokal - Suomi

Yhteinen valtakunnallinen Keskustateko -kilpailu avattiin toukokuussa 2020. Kilpailu kehitettiin keskustakehittämisyhdistysten toiminnanjohtajien keskuudessa. Kilpailu tullaan järjestämään vuosittain.
Keskustateolla halutaan tuoda esille eri kaupunkien pieniä ja isoja kehittämisiä, tunnustamalla niitä ja osallistamalla asukkaita, yrityksiä,
kaupunkeja ja muita yhteisöjä arvioimaan uusien tekojen merkityksiä.
Keskustateolla halutaan myös tuoda esiin, miten monimuotoisesti kaupunkikeskustoja voidaan kehittää.
Toista kertaa järjestettävä valtakunnallinen kaupunkikeskustojen
Lahden Keskustateko 2021 -kilpailussa annettiin jälleen yli 1000 ääntä. Voittaja kestävän kuluttamisen ja kierrätyksen yritys Second Hand
Lahti Shop sai 28,3 % kaikista annetuista äänistä.
Voittaja julkistettiin Yhen illan juttu -ostoskampanjan yhteydessä 4.9.

Dikkaa-hankkeen yhtenä työpakettina on uuden markkinointimallin
konseptointi, jossa hyödynnetään lahtelaisen Tavata Global Oy:n alustaa Tavata Socialia.
Lokal to Lokal-Suomeksi nimetty valtakunnallinen verkosto on suljettu
ja siihen kutsuttiin mukaan yli kahdenkymmenen kaupungin keskustayhdistysten jäsenyrityksiä. Alusta toimii verkoston kohtaamispaikkana, jossa he voivat sopia yhteistyöstä ja matalan kynnyksen vierailuviikoista.

5.4. Työnohjaus
Toiminnanjohtaja osallistui yhteisökehittäjä, työnohjaaja Pipsa Wilhelmsin vetämiin työnohjauksiin viisi kertaa. Yhdessä kollegoiden
kanssa jaoimme ohjauksessa työssä jaksamiseen ja työhaasteisiin liittyviä tunteitamme.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

6.1. Ravintolakampanja
Ympäristöpääkaupungin avajaisviikon yhteyteen kutsuttiin keskustan
ravintoloita mukaan ympäristöystävällisten menuiden ravintolatapahtumaan 15.-24.1.
Lahti City oli mukana tapahtumassa yhteistyökumppanina keräämällä
ja jakamalla yhteystietoja sekä viestittämällä ravintolayrittäjille.
Mukana oli 33 keskustan ravintolayritystä.

6.2. Design Sprint
Osana Lahti Green Design Week -tapahtumaviikkoa järjestettiin Design Sprint 2021- Blockupy -haastekilpailu opiskelijoille. Haasteen aiheena oli tyhjillään olevien kivijalkaliiketilojen hyödyntäminen sekä
kaupunkikeskustan elävöittäminen.
Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden suunnitteluhaasteeseen ja
Sitowisen fasilitoimaan tapahtumaan valittiin mukaan hakemusten
perusteella 6 ryhmää eri Etelä-Suomen oppilaitoksista, jotka vuorokauden aikana ideoivat intensiivisesti haasteen parissa. Koronatilanteesta
johtuen osa osallistujista oli etänä ja osa sai käyttönsä tilat coworkingtila Dooromista.
Kilpailu tuotti monia hyviä ideoita ja konsepteja, joista monet olisivat
kokeilemisen arvoisia ja toteuttamiskelpoisia. Voittajatyö Alku District
konseptilla pyrittiin luomaan käyttöä tyhjille liiketiloille ja samalla parantamaan alueen työllisyystilannetta. Tiimin mukaan Alku Districtin
kautta halutaan antaa alku uudelle liiketoimintamallille, uusille liikeidoille, haaveiden toteutumisille, työllistymisille, tyhjien liiketilojen
uudelle elämälle, kohtaamisille ja kaupungin elävöitymiselle. Pähkinänkuoressa Alku olisi Lahden kaupunkikuvaa elävöittävä start up -kiihdyttämö.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja oli mukana kilpailun suunnitteluryhmässä ja tuomaristossa sekä sparrasi opiskelijoita aiheen pariin. Design Sprintin tuotokset ja kevään harjoittelijoiden työt esiteltiin Lahti
Cityn kesäkuun aamukahvitilaisuudessa.

6.3. Tapahtumatuki
Kolmas yhteistyö Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden kanssa oli
tapahtumatukihakemusten raatiin osallistuminen. Ympäristöpääkaupunki jakoi 200 000 € tukea erilaisiin tapahtumiin, joiden vaikuttavuutta ja merkityksiä raati arvioi YPK:n valintapäätösten pohjalle.
Arvioitavana oli 129 tapahtumahakemusta, joiden arviointiin raatia
sparrattiin. Raati sai myös Rimbert-alustan koulutusta tehtäväänsä
varten.
Lahti Cityn toiminnanjohtaja oli mukana raadissa.
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6. YMPÄRISTÖ
PÄÄKAUPUNKI

7.3. Munajahti 26.3. - 5.4.
Kevään Yhen illan juttu -ostoskampanja jouduttiin peruuttamaan koronatilanteen vuoksi. Kehitimme kuitenkin tapahtumalle AR-teknologiaa
hyödyntävän mobiilipelin, jota pääsi pelaamaan facebookin tapahtuman kautta.
Munajahti pelissä oli ideana poimia QR-koodin kautta niin paljon munia kuin mahdollista. Pelaamalla ja tapahtuman kommenttikenttään
”screenpostaamalla” pääsi osallistumaan arvontoihin, joissa palkintoina oli mm. munakori, Sokos Hotel -lahjakortti ja lahjakortteja Lahti
Cityn jäsenyrityksiin.
Peliä pelattiin yli 500 kertaa. Sen oli suunnitellut ja valmistanut
LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija.
#munajahti

7.4. Jäsenten somekampanja

7. TAPAHTUMAT JA
KAMPANJAT

Kevään aikana julkaisimme kaikista jäsenyrityksistämme postauksen
joko facebookissa tai instagramissa. Kampanjan toteuttaminen tilattiin
ulkopuoliselta someosaajalta. Kampanja kesti n. 10 viikkoa.
#lahticityjäsen

7.5. Kesä keskustassa -kuvakisa

7.1. Kiinteistöfoorumi 26.1.
Kolmanteen Lahden keskustan uusi aika - tehdään yhdessä -kiinteistöfoorumiin lähetettiin kutsut 2020 vuoden lopulla. Foorumiin kutsuttiin
sekä kiinteistöomistajia ja liiketilanomistajia että yrittäjien edustajia.
Myös kaupungin ja opiskelijoiden edustajia kutsuttiin.
Foorumissa keskityttiin tyhjiin liiketiloihin ja sitä varten valittiin keskustasta casekohteita. Valitut kolme kohdetta sijaitsivat Vesijärvenkadulla. Kohteita käsiteltiin kolmessa eri työpajassa. Foorumiin osallistui
28 henkilöä. Kiinteistöomistajien lisäksi mukana oli kaupungin, korkeakoulun ja eri yhteisön edustajia.
Kiinteistöfoorumin kehittelyssä olivat mukana Lahti Cityn lisäksi Lahden kaupunki, Kiinteistöliitto Päijät-Häme ja LUT.
Lahti City hoiti tilaisuuden järjestelyt, kutsut ja ilmoittautumiset sekä
teki foorumikoosteen.

Koska monet tapahtumat olivat keskustasta jääneet koronan vuoksi
pois, järjestimme myös uudenlaisen kuvakisakampanjan koko kesäksi,
jolla toivottiin vain otettavan kuvia mukavista kesäisistä hetkistä keskustassa. Kuvakisan osallistujien kesken raati valitsi parhaat kuvat kesän aikana kolme kertaa ja palkitsi voittajat lahjakorteilla Lahti Cityn
jäsenyrityksiin.
#kesäkeskustassa

7.6. Kesäkauden avaus
Kesäkauden avaus -tapahtuma jouduttiin perumaan myös koronan
vuoksi. Tilalle järjestimme markkinointikampanjan ”Kun sä tuut tänne, on kaikki lähelläsi”.
Kampanjaa markkinoitiin näyttävästi kadunvarsinäytöillä, radiossa ja
digilehdessä sekä sosiaalisessa mediassa.
Tule ja koe kaupunkikeskusta - keskellä kesäelämää

7.7. Lahti Race 5.9.
2020 toteutettiin Lahden kaupungin kanssa yhteinen ”Taste Student
Life in Lahti” - kampanja uusille korkeakouluopiskelijoille. Kampanjassa keskustan ravintolat - Lahti Cityn jäsenyritykset - tarjosivat opiskelijoille yksi kahden hinnalla tuotteita.

7.2. Katutila käyttöön 4.2.
Lahti City järjesti yhdessä Lahden kaupungin kanssa keskustan ravintoloille ja kahviloille suunnatun tilaisuuden, jossa keskusteltiin korona-ajan terassialueista ja -maksuista. Liiketilan edessä olevista katutilasta ja sen merkitystä pohdittiin myös kaupunkikuvallisesti. Myös
lehmuksista ja niiden aiheuttamista haitoista yrityksille oli myös keskustelun aiheena.
Kaupunki osoitti yrityksille korona-ajan tukensa ja päätti olla perimättä terassimaksuja koko kesänä.

Tämän jatkona lähdimme kehittämään uudenlaista tapahtumaa, joka
sai nimeksi Lahti Race. Siinä oli kyse kiertää Lahden tärkeimmät kohteet kauniiden ympäristöjen äärellä, jota opiskelijat sekä kuvaisivat ja
postaisivat sosiaalisessa mediassa. Lisäksi opiskelijoille oli tarkoitus
esittää eri pisteillä haasteita.
Tapahtuman organisoinnista vastasi LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti
City oli mukana koko kevään ajan ideoimassa tapahtumaa sekä hakemassa yhteistyökumppanina ympäristöpääkaupungilta tapahtumatukea, jota tapahtuma sai 8000 €.
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7.8. Yhen illan juttu 4.9.
Syksyn Yhen illan juttu järjestettiin vallitsevien koronarajoitusten mukaan. Sen markkinoinnissa korostettiin vastuullisuutta ja turvallisuutta. Oheisohjelmaa ei järjestetty, mutta markkinointiin ideoitiin uudenlaisia ja puhuttelevia sloganeita yhen illan juttu -teeman mukaisesti.
Ostoskampanjaan osallistui 51 yritystä. Osallistuminen oli ilmaista vain
jäsenille. Ei-jäsenille osallistuminen maksoi 50 €.

7.9. Design Sprint 8.10.
Syksyn Design Sprintiä fasilitoi Kävelybuumi-hanke ja FCG. Lahti City
osallistui opiskelijoille suunnatun tapahtuman suunnitteluun ja ryhmätyötuotosten tuomarointiin.
Sprintti järjestettiin Palvelutorin tiloissa ja aiheena oli ideoida, miten
kävelystä keskustassa voisi tehdä houkuttelevampaa.
Sprinttiin osallistui viitisentoista palvelu- ja kokemusmuotoilun opiskelijaa Lahden LAB-ammattikorkeakoulusta. Tuloksena oli kolme raikasta, keskenään erilaista ehdotusta keskustan käveltävyyden parantamiseksi. Kaikki ehdotukset toivat sisältöä ihmisten kohtaamiseen ja
kaupungilla kävelyn kokemukseen.

7.10. Valofestivaali 1. - 7.11.
Päijät-Hämeen Yrittäjät kutsuivat myös keskustan yrityksiä mukaan
maakunnalliseen valofestivaalin, jolla haluttiin luoda valoa ja väriä pimeään vuoden aikaan.
Lahti Cityn jäsenyrityksille annoimme 20 € jäsenetuna kampanjaan
osallistumisesta, jos tilasi valoja kampanjan yhteistyökumppanilta.

7.11. Havukampanja
Joulukauden avausta ennen toivottiin keskustan yritysten lähtevän
koristelemaan liikejulkisivujaan havuilla ja kuusilla. Lahti City hyvitti
jokaiselle jäsenyritykselleen 30 € kampanjaan osallistumisesta.
Kampanjaan osallistui 20 jäsenyritystä.

7.12. Joulukauden avaus 20.11.
Joulukauden avaus ulkotapahtumana saatiin järjestettyä koronatilanteen rajoitusten helpottuessa. Tapahtuma järjestettiin Lahen torilla,
johon saapui lähes 10 000 katsojaa.
Tapahtuma kesti klo 10.30 - 16.05. Ohjelmassa oli musiikkia, taitoluistelua, satuhahmoja, glögitarjoilua, kuusen kynttilöiden sytystä ja kohtaamisia Lahden vapaapalokuntalaisten kanssa.
Kaikkein oodotetuin vieras kuitenkin oli joulupukki, joka saapui perinteestä poiketen paloautolla. Lisäksi joulupukin kirjelaatikkoon tulleisiin yli sataan kirjeeseen Lahti City vastasi jokaiselle henkilökohtaisesti. Tapahtuma on Lahti Cityn organisoimista tapahtumista suurin.
#lahenjoulunavaus

7.13. Joulukalenteri
Joulunavauksen jälkeen Lahti City osallistui kaupungin organisoimaan
Joulukalenteriin, johon jäsenyrityksemme lahjoittivat runsaasti palkintoja. Joulukalenteri oli somekampanja.
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kaliiketiloille, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Ratkaisut myös
laajentavat yritysten liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia.
Hankeaika: 1.8.2021 - 31.7.2023.
Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia (React EU).

8.2. Lahti Cityn päävastuu
Lahti Cityn päävastuulla on uusien toimintamallien ja liiketoiminta/
palvelukonseptien kehittäminen kivijalkaympäristöön. Tämän työpaketin tarkoituksena on esimerkin omaisesti pyrkiä muuttamaan ja
mahdollistamaan kivijalkatiloja lyhytaikaiseen käyttöön eri kulttuurialojen toimijoille. Artistipalvelussa kehitetään ja konkretisoidaan
tyhjien liiketilojen muuttamista ympäristöiksi ja ”alustoiksi” luovien
alojen toimijoiden käyttöön. Artistit luovat tiloihin elämyksiä, jotka jättävät positiivisia jälkiä ja mielikuvia, jotka osaltaan luovat orgaanista
asiakasvirtaa. Artistit omalla esiintymisellään myös markkinoivat paikkaa.

8. DIKKAA
-HANKE

Toisessa työpaketin mallissa kokeillaan uutta yritystoiminnan ja markkinoinnin mallia valtakunnallisella tasolla keskustan kivijalkakauppojen elinvoiman parantamiseksi sekä tuetaan uusien paikallisten
yritysten ja tuotteiden tarjonnan esiinmarssi kaupunkikeskustoihin
kuluttajien helposti saavutettavaksi.
Lahti Cityn johdolla ideoidaan showroom-tyyppinen vierailuviikko -konsepti, jonka kehittelyä jatketaan valtakunnallisen verkoston avulla, jossa olemassa oleviin paikalliseen kivijalkayritykseen rakennetaan tilaa
toisen paikallisen yrityksen tuotteille. Mallissa voi syntyä uusia lyhyitä
tai pidempiä vierailukumppanuuksia ja markkinointikanavia.

8.1. Haku ja tavoitteet
Yhteistä keskustan kehittämisen hanketta lähdettiin ideoimaan
LUT-yliopiston kanssa alkuvuodesta, jonka pohjana oli aikaisempina
vuosina järjestetyt kiinteistöfoorumit ja Lahti City ry:n toiminnan parissa nousseet kehittämisteemat.
Kiinteistöfoorumeissa on tyhjien liiketilojen vaikutus keskustalle nostettu vahvasti esiin. Kivijalkatilojen käyttöasteen nostaminen koetaan
erittäin tärkeäksi tekijäksi keskustan houkuttelevuudelle ja elinvoimalle. Foorumeissa on käsitelty tilojen haasteita ja esteitä tehokkaaseen ja
aktiiviseen käyttöön.
Koronapandemian aiheuttama muutos on lisännyt osaltaan merkittävällä tavalla kierroksia siihen murrokseen, joka muuttaa kaupunkien
keskustoja, niiden palveluita sekä kivijalkaliiketoimintaa. Osa muutoksesta tulee jäämään pysyväksi, osa muuttaa vanhentuneita toimintatapoja ja pakottaa kehittämään uutta. Samaan aikaan, kun koronapandemia on vähentänyt ihmisten välisiä kohtaamisia, se on vauhdittanut ja
pakottanut toiminnan siirtymistä virtuaaliseksi.
LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahti City ry:n yhdessä
toteuttaman hankkeen tarkoituksena on edesauttaa Lahden kaupungin keskusta-alueen toipumista koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta.
Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman
määrittäjänä korona-ajan jälkeen -hankkeessa pyritään nopeuttamaan
tyhjien kivijalkaliiketilojen uudelleen käyttöön saamista hyödyntämällä
uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan kohtauttamiseen. Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia
digitaalisia ratkaisuja, joilla tyhjänä olevaa kivijalkaliiketilaa voidaan
muuttaa luonteeltaan aktiivisemmaksi ja informatiivisemmaksi. Kehitettävät ja pilotoitavat digitaaliset ratkaisut tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan ja viestinnän tehostamiseen myös niille kivijal-

Matalankynnyksen vierailullinen ja kokeellinen jakeluverkosto tarjoaa
ja etsii yhteistyökumppaneita ja tukee paikallisia uniikkeja yrityksiä
tuoden uutta lisätarjontaa kaupunkikeskustoihin. Konseptissa halutaan parantaa myös yritysten vastuullisuusperiaatteita.
Lahti City viestii konseptista eri kaupunkien keskustaorganisaatioille,
jotka välittävät viestiä eteenpäin paikallisille yrittäjille. Mallissa hyödynnetään olemassa olevaa digitaalista palvelualustaa yritysten kohtaamis- ja sopimispaikaksi, jonka ylläpidosta Lahti City vastaa.
Lahti City rakentaa ja ohjaa verkoston toimintaa sekä toimii yhteyshenkilönä.

8.3. Muu toiminta
Hankkeessa hyödynnetään sekä Lahden keskustan elinvoimalaskentaa
että muita Lahti Cityn verkostoja ja tietokantoja.
Lahti City koosti syksyn aikana ydinkeskustan kiinteistöjen yhteystiedot tutkimusten pohjaksi sekä organisoi kiinteistöfoorumin ja toi hanketta esiin aamukahvitilaisuuksissaan.
Hanketta varten yhdistys osti palveluna hankkeen graafisen ja visuaalisen ilmeen suunnittelun ja avasi sosiaalisen median kanavat hankkeelle sekä viesti hankkeesta.
Facebook:
https://www.facebook.com/Dikkaa-hanke
https://www.facebook.com/lokaltolokalsuomi
Instagram:
https://www.instagram.com/dikkaahanke
https://www.istagram.com/lokaltolokal_suomi
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9.1. Koronavuosi 2021
Koronapandemian vaikutukset jäsenyritystemme ja -yhteisöjemme toimintaan alkoi jo maaliskuussa 2020. Jäsenhaastatteluilla 2020 saatiin
lyhytaikaisvaikutusten tilannekatsaus.
Vuoden 2021 aikana koronatilanne vaikutti edelleen jäsenistöömme
osittain epävarmuutena, taloudellisena ahdinkona ja osalle lisääntyvinä töinä ja yrityksen kasvuna sekä toiminnan muutostarpeena.
Lahti City ry:n toiminnassa toinen koronavuosi näkyi erityisesti tapahtumien organisointina uudessa muodossa. Yhtään tapahtumaa emme
varsinaisesti peruuttaneet, mutta tuotimme niitä uudella digitaalisella
tavalla toteutettavaksi tai markkinointikampanjoilla teeman mukaisesti, jos fyysinen tapahtuma ei ollut mahdollista.
Verkkotilaisuuksista tuli normaalia käytäntöä ja se mahdollisti myös
monien henkilöiden ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuden, joilla ei
sitä aikaisemmin ollut. Osa aamukahvitilaisuuksista pystyimme kuitenkin syksyn aikana järjestämään hybridinä.
Toiminnanjohtajan tehtävässä näkyi ajankäytöllisiä muutoksia. Kokouksien ja palaverien määrä kasvoi entisestään ja tauot jäivät välillä
lyhyeksi. Myös luonnolliset kohtaamiset keskustassa selkeästi vähenivät.
Valtakunnallinen yhteistyö tiivistyi entisestään kaupunkien keskustakehittäjien verkostossa. Vuoden aikana oli mahdollista vain yhteen fyysiseen tapaamiseen, kun vierailimme ja kokoonnuimme Tampereella.
Jäsenistössämme korona rokotti eniten ravintola- ja kahvilayrittäjiä,
jotka ovat joutuneet sekä lomauttamaan työntekijöitä että sulkemaan
kokonaan liikkeensä. Koronan vaikutus ravintola-alaan tulee jatkumaan vielä pitkään, sillä pitkään jatkunut poikkeustilanne on vienyt
alalta työntekijöitä muihin tehtäviin.
Helmikuussa 2021 tehdyn liiketilalaskennan mukaan ei ollut vielä näkyvissä suuria vaikutuksia liiketilojen tyhjentymisinä, mutta loppuvuodesta pientä muutosta jo näkyi.

Koronan vaikutukset näkyivät myös keskustan katutilassa Aleksin
kävijälaskurinkin mukaan. Yrittäjiltä tulleiden palautteiden mukaan
kuluttajien käyttäytyminen muuttui heti, jos mediassa nostettiin esiin
uusien tartuntamäärien kasvua.
Verkkokauppa jatkoi kasvuaan.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

9. LOPPU
PUHE

