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1S
Nimi ja kotipaikka

nimi on Kruununhaan asukasyhdistys - Fóreningen fór
Kronohagen r.y.
kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2S
Yhdistyksen kiel i

Yhdistyksen kieliná ovat suomen ja ruotsin kielet, asiakirja-
kielená kuilenkin suomi.

3S
Tarko i tus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaita
toimintaan turvallisen ja viihtyisán asumisen' monipuolisten
palvelujen seká terveellisen ympáristón puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittáá asumiseen ja
lrmpárist66n Iiittyviá kysl¡myksiá, járjestáá kokouksia ja
tilaisuuksia ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi harjoittaa
j ulkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja seká tehdá sitoumuksia.



4S
Jásenet

Hall-itus voi hyváksyá yhdistyksen jáseneksi Kruununhaan
asukkaan, joka hyváksyy yhdistyksen páámáárát ja toimii niiden
hyváksi, Halfitus voi hyváksyá jáseneksi muunkin henkilón tai
oikeuskelpoísen yhteisdn, joka kannattaa ja tukee yhdistyksen
tavoitteita.
Jásen on vefvollinen suorittamaan kalenterivuos ittain jasenmak-
sun, jonka suuruuden vuosikokous mááráá. HaIIitus voi vapauttaa
jásenen j ásenmaksuvelvolfisuudes ta varattomuuden vuoksi
mááráajaksi tai toistaiseksi.

Jos jásen toimii yhdistyksen sáánt6jen tai páámáárien vastaises-
ti, hallitus voi hánet erottaa yhdistyksen jásenyydestá. Jos
jásen játtáá jásenmaksunsa suorittamatta, kufuvan kalenteri-
vuoden loppuun mennessá, hánen katsotaan eronneen yhdistyksen
jásenyydestá maksun eráán tymisvu of ta seuraavan kalenterivuoden
lopussa.
Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen
kásiteltáváksi játtámAl1á valituskirjelmá hat-t-itukselle t4
vuorokauden kuluessa erottarnisesta tiedon saatuaan.

J)

Kokouks et

Yhdistyksen vuosikokous pidetáán vuosittain maaliskuun loppuun
mennessá.

Vuosikokouksen tehtáváná on:

3.

kásite11á yhdistyksen toimintakertomus ;

kásitell-á yhdistyksen tilikertomus ja vahvistaa tifinpáátós
kuluneen tilivuoden osalta ja kásite11á siihen liittyvá
ti l intarkasta j ien Iausunto;
pááttáá tili- ja vastuuvapauden myóntámisesta ti1ive1vo11i-
sillet

1.
)



6.
7.
8.

3

arvioida yhdÍstyksen tiJ"a ja máárittáá siitá aiheutuvat
tehtávát seká kásitefl-á yhdistyksen toiminta- ja taloussuun-
n j.telma i
valita yhdistyksen hallituksen jásenet ja varajásenet;
pááttáá yhdistyksen jásenmaksun suuruus i
valita kaksi tilintarkasta j aa ja kaksi varatilintarkastajaai
1-A^¡rasLtellá jásenten vuos i kokouks ess a kásiteltáváksi esittámát
asj-at, joista on ilmoitettu hal.litukselle ennen vuosikokous-
ta edeltáván tarunikuun 31 páiváá
kásitel-Iá muut kokouskutsussa main-itut asiat.

Halfitus kutsuu vuosikokouksen koolle váhintáán vÍikkoa ennen
kokousta. Ylimááráinen yhdistyksen kokous kutsutaan kooIIe
váhintaán kolme páiváá ennen kokousta. Ylimááráinen kokous on
kutsuttava koolle, jos váhintáán k]¡rnrnenen jásentá sitá kirjalli-
sesti hallituksel-ta vaatii.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimááráiseen kokoukseen láhetetáAn
jásenilIe kirjallisesti tai julkaistaan vuosj.kokouksen mááráá-
mássá lehdessá tahi ilmoitetaan Kruununhaassa sijaitsevalla
yle j.se11á i Imoitustaulul-l-a .

6S
Hallitus

Vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaan yhdistyksen
hallitukseen kuuluu váhintáán kuusi ja enintáán kaksitoista
jásentá. Vuosikokous valÍtsee myós 1 - 12

vara j ás entá.

Haflitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. Hallitus val-itsee itselleen sihteerin, taloudenhoita j an
ja muut toi¡nihenkiI6t.



7S
Talous

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpáátós, tilit
ja muut siihen liittyvát asiakirjat on esitettává tilintarkasta-
jiIle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessá ja tilintarkasta-
jiea on annettava tarkas tuskertomur¡sen sa niistá viikon rnr.rr:csse.

8S
Ninen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenj ohtaj a ja sihteeri seká yhdistyksen taloudenhoitoa
koskevissa asioissa lisáksi taloudenhoitaj a, kukin erikseen.

9S
Toiminnan Icpettaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan
viimeisen kokouksen piiátbáimáI1e yhdistyksen tarkoitusperiá
toteuttavalle yhteis6lle tai Helsingin kaupungille káytettáváksi
náissá sáánnóissá mainittujen tarkoitusperien edistAmiseen.

10s
Muut mááráykset

Niilte osin kuin náissá sáánnóissá ei o1e mááráyksiá noudate-
taan yhdistyslakÍa .


