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Kruununhaan asukasyhdistys säännöt, ehdotus uusiksi säännöiksi  
(versio 28.4.2021) 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarnas föreningen rf ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, asiakirjakielenä suomi. 
 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä koota Kruununhaan asukkaita 
toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön 
puolesta.  
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys selvittää Kruununhaassa asumiseen ja ympäristöön Iiittyviä 
kysymyksiä, järjestää kokouksia ja tilaisuuksia, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi harjoittaa 
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä sitoumuksia. 
 
 

3 § JÄSENET 
 
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi Kruununhaan asukkaan, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja 
toimii niiden hyväksi. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka 
kannattaa ja tukee yhdistyksen tavoitteita. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus. 
 
Jäsen on velvollinen suorittamaan kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. 

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai päämäärien vastaisesti, tai jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa 

hyviä tapoja tai lakia, vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen 

jäsenyydestä. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä 

valituskirjelmä asukasyhdistyksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon erottamisesta.  

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä, hänen katsotaan 

eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.  

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous nimittää hallituksen esityksestä erityisen ansioituneen henkilön 
yhdistyksen hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. Kunniajäsen on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta. 
 
 
4 § HALLITUS 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi valitut kuusi - 
kahdeksan (6–8) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain 
ja varajäsenet valitaan joka vuosi. Ensimmäiset erovuoroiset 3–4 valitaan arvan mukaan.   
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Erovuorossa oleva puheenjohtaja tai jäsen voidaan valita uudelleen kuitenkin niin, että sekä hallituksen 
jäsenen että puheenjohtajan toimikausien enimmäismäärä on kolme toimintakautta. Jäsen sitoutuu 
kertomaan/luovuttamaan seuraajalleen omat hallituksen tehtäviin liittyvät asiat, toimintamallit ja prosessit. 
Hallituksesta kesken toimintakauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen 

eronneen jäsenen toimintakauden loppuajaksi. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen heti 

vuosikokouksen loputtua ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä nimeää 

sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  

Hallitus voi valtuuttaa luotetun henkilön nimenkirjoittajaksi määräajaksi tai määrättyä asiaa hoitamaan. 
 
 
6 § TILIT 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille 
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle sähköpostilla, 
yhdistyksen www-sivuilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä. 
 
 
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun 
mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
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Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 
Äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa voivat käyttää edellisen vuoden loppuun jäsenmaksunsa maksaneet 
jäsenet. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan 
kannattama mielipide. 
 
 

9 § VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja muiden mahdollisten 

tilivuoden aikana perittävien maksujen suuruus 
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja mahdollisesti eronneiden sijaan 
9. valitaan alkaneeksi tilivuodeksi kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä yksi (1) varatoiminnantarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 
ilmoitettava kirjallisesti viikkoa ennen vuosikokousta asukasyhdistyksen hallitukselle. 
 
 
10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 
 
11§ MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan yhdistyslakia. 


