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TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Jäsenet
Lahti City on yhdistys, jonka muodostavat yritykset, yhteisöt, kiinteistönomistajat ja Lahden
kaupunki.

Tapahtumat
Lahti City järjestää joka kuukauden toisena
torstaiaamuna kello 8 – 9 vapaamuotoisen aamukahvitilaisuuden jäsenille ja yhdistyksen
sidosryhmille keskustan kehittämisen ajanLahti City parantaa ja lisää jäsenille tarjottavia kohtaisista aiheista sekä korttelikohtaisia aapalveluita ja etuja. Yhdistys kokoaa jäsentensä mukahvitilaisuuksia 2 x korttelialue.
näkemyksiä ja toiveita keskustan kehittämisessä ja tuo niitä esiin eri foorumeissa.
Lahti City järjestää ostostapahtumia ja valtakunnallisina viikonloppuina sekä joulunavaukVerkostoituminen
sen että kesänavauksen ja muita pienempiä
Yhdistys toimii aktiivisesti valtakunnallisessa kampanjoita.
keskustojen kehittämisyhdistysten verkostossa.
Lahti City osallistuu aktiivisesti kaikkien keskustan tapahtumien markkinointiin sosiaalisesLahti City tukee asukkaiden osallistamista kes- sa mediassa.
kustan kehittämisessä.
Lahti City ideoi uusia tapahtumia keskustaan.
Yhdistys verkostoi kiinteistöomistajia ja kehit- Ja aktivoi ja tukee kivijalkaliikkeiden organisoitää heidän kanssaan tyhjien liiketilojen uusia mia omia tapahtumia.
käyttömahdollisuuksia ja toimintoja.
Vuoden 2021 erityisiä painopistealueita:
Yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä.
Lahti City innostaa yrityksiä ja kiinteistöjä kehittämään alueen viihtyiSaavutettavuus
syyttä ja kaupunkikuvan elävöittäLahti City kehittää keskustaan löymistä.
tämisen ja tulemisen keinoja yhdessä sidosryhmien kanssa.
Yhdistys osallistuu liikenteen ja liikkumisen kokonaisvision laadintaan ja katukohToiminnanjohtaja osallistuu keskustan kehittä- taisten periaatteiden määrittämiseen.
misryhmään ja keskustan liikennevision laatimiseen.
Lahti City tukee ja edistää Ympäristöpääkaupungin 2021 toiminnan toteuttamista sekä tuo
Lahti City uudistaa ja parantaa viestintää sekä ympäristöteemaa esiin omissa tapahtumissaan.
kehittää erilaisia digitaalisia työkaluja ja palveluja toiminnan tueksi.
Yhdistys on yhteistyössä rakentamassa turvallisempaa keskustaa.
Kauppakatujen ja kivijalkaliiketilojen kehittäminen
Yhdistys hakee uutta EAKR-rahoitteista hanLahti City edistää kauppakatujen viihtyisyyttä, ketta yhdessä LUT yliopiston kanssa.
markkina-arvoa ja liiketoimintaa lisääviä toimenpiteitä yhdessä jäsenten ja sidosryhmien Yhdistys jatkaa valtakunnalista yhteistyötä muikanssa. Sekä järjestää siihen liittyviä työpajoja. den kaupunkien ja keskustakehittäjien kanssa
markkinoimalla omia tuotteitaan.
Yhdistys etsii uusia käyttömahdollisuuksia tyhjien tilojen käyttöasteen kasvattamiseksi yh- Keskustan elinvoimaluku
dessä kaupungin ja kiinteistöomistajien kanssa. Lahti City tilaa vuosittain keskustan elinvoimaSekä järjestää siihen liittyviä foorumeita ja työ- laskennan yhdessä kaupungin kanssa ja seuraa
pajoja.
keskustan jalankulun- ja pyöräilyn laskentaa.

