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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2022 (ve 19.4.2021) 
(Hallitus: 28.1.2021, 23.2.2021 ja 31.3.2021 > vuosikokous 17.5.2021) 
 
"Asukasyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen säännöissä kirjattuun tarkoitukseen: ”Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä koota Kruununhaan asukkaita toimintaan turvallisen ja 
viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta”.  
 

Tavoite  Toiminta Aika-taulu 

Yhteisöllisyys 

ja osallisuus 

1. Elokuvaillat Kino Engelissä pienryhmille  
2. Kysely Kruununhaan asukkaille ja yhteisöille ja 

tuloksista tiedottaminen 
3. Teemallisia tapahtumia, etänä, Mestassa, puistoissa, 

mm. haastattelut, jäsenillat, keskustelut, kerhot ja 
naapurikahvit 

4. Mesta 10-v juhlat 
5. Krunikka puhuu tilaisuudet (2–3/vuosi) 
6. Koulujen (esim. oppilaskunnat) ja päiväkotien 

osallisuus ja kuuleminen, mitä toivovat alueelta ja 
asukasyhdistykseltä 

7. Mestan toiminnan monipuolistaminen 
8. Glögitilaisuus joulukausien avauksena  
9. Minun Krunikkani valokuvanäyttelyt krunikka.fi -

sivustolla (lapset ja nuoret) 

2–5/21 
3–6/21 
 
5/21 alkaen 
 
 
8/21 
9/21 alkaen 
4/21 alkaen 
 
 
1/21 alkaen 
12/21 ja 22 

5/21 alkaen 

Turvallisuus,  
viihtyisyys ja 
terveellinen 
ympäristö 

1. Siivoustalkoiden laajentaminen koko 
Kruununhakaan (siivouspäivät 2xvuosi) 

2. Krunikka puhuu -tilaisuus teemana 
liikennejärjestelyt ja tarvittavat aloitteet ja 
lausunnot vastuutahoille 

3. Vehreä kaupunki aloitteet ja kukkiva Kruununhaka 
laajentaminen koko Kruununhakaan 

4. Jouluvalot Mariankadulle ja Liisankadulle  
5. Liikenneturvallisuuskameroiden saaminen 

vaaralliseksi koettuihin risteyksiin ja tien ylityksiin 
6. Ajonopeuksia osoittavat kyltit ja maalaukset 

paikoilleen ja aloite Pohjoisrantakadun 
ajonopeuden alentamisesta  

5 ja 10/21 
5 ja 10/22 
syksy 21 alkaen 
 
 
4/21 alkaen 
 
4/21 alkaen 
4/21 alkaen 
 
4/21 alkaen 

Monipuoliset 
palvelut 

1. Kivijalkaliikkeiden tunnetuksi tekeminen ja 
tukeminen jäsenetukampanjan kautta 

2. Joukkoliikenneratkaisuihin vaikuttaminen  

1/21 alkaen 

Kaikkiin 
tavoitteisiin 

1. Yhteistyö naapuriasukasyhdistysten kanssa  
2. Tavoitteiden saavuttamista tukeva ajantasainen 

viestintä ja artikkelit: Krunikka-lehti, krunikka.fi, 
Facebook  

1/21 alkaen 
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Yhdistyksen jäsenyys, jäsenmaksut ja jäsenedut  
 
Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön vakiinnuttaminen.  
Jäsenmaksujen tarkistaminen ja vaihtoehtojen karsiminen ehdotuksena yhdistyksen ylimääräiseen 
kokoukseen 8.2.2021.   
 
Jäsenkorttien hankkiminen yhdistyksen jäsenille ja alueen yritysten kiinnostuksen kartoittaminen tarjoamaan 
jäsenetuja jäsenkorttia vastaan. Kampanja aloitettu tammikuussa 2021 ja jatkuu vuodet 2021–2022. 
Jäsenkortti on voimassa vuoden kerrallaan. 
 
Työryhmät ja niiden käynnistäjät ja koollekutsujat 
 
Kaavoitus-, ympäristö- ja liikenneryhmä, Jussi Heinämies  
Krunikka-lehden toimitus, Mirja Pyykkö-Larsson 
Kumppanuudet-ryhmä, Leena Nousiainen ja Marjut Huttunen 
Lapset ja nuoret-ryhmä, Iiris Björnberg ja Salme Sandström  
Tapahtumat ja kulttuuriryhmä, Leena Nousiainen ja Mirja Pyykkö-Larsson  
 
Viestintä 
 
Asukasyhdistyksen toiminnasta viestitään seuraavia viestintäkanavia käyttäen 
 

- krunikka.fi -sivusto, Kruununhaan asukasyhdistyksen Facebook ja Kruununhaan Facebook ja 
lähialueiden asukasyhdistysten Facebookeissa, esim. erilaisista tapahtumista 

- Krunikka-lehti (4 numeroa / vuosi) 
- ilmoitustaulu Mariankadulla ja ilmoitukset Mestan ikkunassa 
 

Seurattavat hankkeet (hankkeiden vaikutukset tai mahdolliset vaikutukset Kruununhakaan) 
 

- Kruununhaka 
o Sotamuseon kortteli 
o Hakaniemen ja Merihaansillan alue  
o Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen  

- Lähialueet:  
o Esplanadin muuttaminen osittain kävelykaduksi 
o Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon suunnittelu 
o Kauppatorin kehittäminen  
o Kruununvuorensilta  
o Makasiininranta ja Olympiaranta ja samalla Ruotsinlaivojen siirto Katajanokalle 
o Vihdintien pikaraitotie (keskustan tietyöt Kaivokatu jne., ratikka 4 poistuminen) 

 
 


