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TOIMINTAKERTOMUS 2020  
 
Kruununhaan asukasyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen säännöissä kirjattuun tarkoitukseen 
”Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaita toimintaan turvallisen ja viihtyisän 
asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta”.  
 
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen maailmanlaajuisen Covid-19, koronaepidemian vuoksi. Osa 
vuodelle 2020 suunnitelluista toiminnoista ja tapahtumista oli mahdollista toteuttaa ja osa 
tapahtumista jouduttiin perumaan tai siirtämään odottamaan suotuisimpia ajankohtia. Syksyllä 
2020 aloitettiin useampia yhdistyksen toimintaan vaikuttavien asioiden edelleen kehittämisiä, mm. 
yhdistyksen sääntöuudistuksen valmistelu, jäsenrekisterin rakenne ja ajantasaistaminen sekä www-
sivut (krunikka.fi -sivusto).  
 
 
Yhdistys  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä: Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä vuoden 2020 lopussa oli 146. 
Vuonna 2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 143. 
 
Jäsenrekisteri: Jäsenrekisterin rakennetta uudistettiin syksyllä 2020 ja samalla tarkistettiin 
rekisterissä olevien jäsenten tilanne (jäsenyys voimassa ja eronneet tai eroavat jäsenet sekä 
jäsenten yhteystiedot). Suunniteltu on myös, miten linkittää nykyistä tehokkaammin toisiinsa 
jäseneksi hakeminen, jäsenyyden hyväksymisestä tiedottaminen/tervetuloa jäseneksi viestittäminen 
ja jäsenmaksun maksamisen tarkistaminen. Lisäksi on suunniteltu, miten tiedottaa ja muistuttaa 
jäseniä jäsenmaksujen maksamisesta vuosittain. Työtä jatketaan vuoden 2021 alussa.  
 
Yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaan henkilö- tai yhteisöjäsen katsotaan eronneeksi, jos 
jäsenmaksua ei ole maksettu maksun erääntymisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun 
mennessä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden 2020 lopulla jäsenet, jotka yhdistyksen sääntöjen 
mukaan eivät enää ole jäseniä tai jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet eroavansa jäsenyydestä.  
 
Tietosuojaselosteet: Syksyllä 2020 on laadittu luonnokset jäsenrekisterin ja asiakas- ja 
sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteiksi. Nämä linkitetään krunikka.fi -sivustolle kevään 2021 
aikana.  
 
Taloustilanne:  
 
Yhdistys sai vuonna 2020 Helsingin kaupungilta avustusta toiminta- ja asukastilakustannusten 
kattamiseen. Lisäksi yhdistys sai Helsingin kaupungilta taide- ja kulttuuriavustusta, tarkoituksena 
järjestää elokuvatapahtuma vuonna 2020 ja avustuksen Helsingin Osuuspankilta yhden nuoren 
palkkaamiseksi kesätyöhön kesällä 2020. Elokuvatapahtuma jouduttiin siirtämään ja se pyritään 
järjestämään keväällä 2021.  
 
Krunan Mestan käyttöaste pieneni koronaepidemian vuoksi, joten myös tilan käytöstä saatavat 
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vuokratulot pienenivät. Krunikka -lehden ilmoitusmyynti sujui hyvin koronaepidemiasta huolimatta. 
Yhdistyksen taloustilanne vuoden 2020 lopussa oli hyvä. 
 
Asukasyhdistyksen vuosikokous oli tarkoitus pitää torstaina 26.3. klo 18 Maneesilla. Kokousta 
jouduttiin siirtämään ja se pidettiin 8.9.2020. Kokouksen alussa eversti Sami Nurmi esittelee 
Maneesia ja sen toimintaa, minkä jälkeen käsiteltiin yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat ja 
valittiin uusi hallitus. Kokoukseen osallistui 34 jäsentä. 
 
Asukasyhdistyksen hallitus:  
 
Asukasyhdistyksen hallitus 8.9.2020 saakka oli Taina Rasi (puheenjohtaja), Mikko Nygrén 
(varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja), Iiris Björnberg, Jonas Forsman, Jussi Heinämies, Mirja 
Pyykkö-Larsson, Tuula Virtanen ja Marje Vuorisalo. Sihteerinä toimi Minna Prunnila. Varajäseninä 
toimivat Leo Koskiluoma, Johanna Mannila, Marjatta Räsänen ja Seppo Välinen.  
 
Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 8.9.2020.  Äänestyksen perusteella asukasyhdistyksen 
hallituksen jäseniksi valittiin seitsemän eniten ääniä saanutta, Iiris Björnberg, Jonas Forsman, Jussi 
Heinämies, Leena Nousiainen, Mirja Pyykkö-Larsson, Taina Rasi ja Salme Sandström. Varajäseniksi 
valittiin seuraavaksi eniten ääniä saaneet Mikko Nygren ja Tuula Virtanen.  
 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 8.9.2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena 
Nousiainen. Ensimmäisessä varsinaisessa hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin 
Jonas Forsman ja sihteeriksi kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta Marjut Huttunen.  
 
Asukasyhdistyksen hallitukset ovat kokoontuneet säännöllisesti (noin 1x kuukaudessa).  
 
Kannanotot ja lausunnot 
 
Asukasyhdistys teki kaupungille aloitteen sähköautojen latauspisteen järjestämisestä 
Kruununhakaan vuoden 2019 loppupuolella. Kruununhaka sai oman sähköautojen latauspisteen 
Liisanpuistikon viereen (Maneesikatu 2) tammikuussa 2020.  
 
Asukasyhdistys antoi lausuntonsa Sotamuseon korttelin (Liisankatu 1, Maurinkatu 1–3) 
asemakaavanmuutoksen asiakirjoista 27.5.2020. 
 
Asukasyhdistyksen edustaja Jussi Heinämies osallistui keväällä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 
tiedekunnan kurssille, jossa ideoitiin Keskustakampuksen avautumista osaksi muuta 
kaupunkirakennetta. 
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Krunikka-lehti    
 
Asukasyhdistys julkaisee Krunikka-lehteä, jonka päätoimittaja on Mirja Pyykkö-
Larsson. Lehti ilmestyi vuonna 2020 neljä kertaa. Krunikka-lehti on saanut paljon 
myönteistä palautetta. Lehteä pidetään hyvin mielenkiintoisena ja tasokkaana. 
Päätoimittajan mukaan ”lehden keskeinen tehtävä on tuoda esiin asukkaiden 
elämään vaikuttavia keskeisiä kysymyksiä koskien palveluita, kaavoitusta ym. ajassa 
olevia kysymyksiä. Sen lisäksi lehti pyrkii ”esittelemään asukkaita toisilleen”, 
kertomaan ja jakamaan kruununhakalaisten tietoa ja osaamista kaikkien saataville.  
 

Hallitus haki syyskuussa 2020 uutta ilmoitusmyyjää, joka aloitti lehden 4/2020 ilmoitusten 
hankkijana. Krunikka-lehti on jaettu maksutta postinumero 00170 alueelle kotitalouksiin ja 
yrityksiin, joilla ei ole mainostenjako kieltoa. Lehden voi lisäksi noutaa jakopisteistä, joita ovat mm. 
Alepat Liisankadulla ja Kirkkokadulla, K-Marketit Liisankadulla ja Rauhankadulla, Liisankadun 
apteekki ja R-kioski sekä Krunan Mesta. Lisäksi Hakaniemen torihallissa on oma lehtiteline Krunikka-
lehdelle.  
 
Lehdet ovat luettavissa pdf-muodossa www.krunikka.fi sivustolla.  
 
 

Krunan Mesta 
 
Asukasyhdistys ylläpitää asukastila Mestaa (Meritullinkatu 6). Mestassa 
on pidetty erilaisia kursseja ja tilaa on vuokrattu mm. perhejuhliin ja 
kokouksiin. Koronaepidemian vuoksi tilan käyttö oli vähäisempää 
maaliskuusta 2020 lähtien. Ohjeet tilan vuokraamiseen löytyvät 
krunikka.fi -sivustolta: https://www.krunikka.fi/krunanmesta/. 
Säännöllisesti (esim. kerran viikossa) kokoontuvia ryhmiä vuonna 2020 
oli noin 10.  

 
Meri-Helsinki lehdessä 7/20 oli juttu Krunan Mestasta sen täytettyä 10 vuotta. Mestan 10-v juhlat 
siirtyivät vuodelle 2021.  
 
 
Krunikka.fi -sivusto: krunikka.fi -sivuston rakenteen selkiyttämiseksi ja ajan tasalla pitämisen 
helpottamiseksi on laadittu suunnitelma ja sivujen uudistaminen toteutetaan keväällä 2021. 
Tavoitteena on tehdä myös toimivat versiot ipadille ja kännyköille.  
 
 
Tapahtumia 
 
Vuodelle 2020 oli suunnitteilla useampi Krunikka puhuu - tilaisuus, Krunan Mestan 10-v juhlat ja 
Glögitilaisuus Liisanpuistikossa 19.12. Glögitapahtumaan haettiin lupa kaupungilta ja myös 
ohjelmanumeroista ja mukaan tulevista yrityksistä oli sovittu.  
 

http://www.krunikka.fi/
https://www.krunikka.fi/krunanmesta/
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Krunikka puhuu -tilaisuuksista toteutuivat Liisankatu osana 200 vuotista asemakaavaa 9.3. ja 
Suomi-Filmin Liisankadun studioiden historiasta ja elokuvien teosta Krunikassa 21.9. Krunikka puhuu 
- tilaisuudet 19.10. ja 23.11. jouduttiin perumaan. Koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi 
jouduttiin perumaan myös Krunan Mestan 10-v juhlat ja glögitilaisuus Liisanpuistikossa. 
 
Kukkiva Kruununhaka: OmaStadi-projektin kesä- ja talvikukat istutettiin Meritullinkadun "Kahden 
puun puistoon" ja lisäksi Oikokadun pihakadulle ja Pohjoisrantaan Tervasaaren kannakselle 
kesäkuussa. Oikokadun ja Meritullinkadun pihakatujen perinteiset kukkasipulien istutustalkoot 
pidettiin lokakuussa. Asukasyhdistys järjesti myös yhteistyössä Helsingin kaupungin ja STARA:n 
kanssa Oikokadun ja Meritullinkadun pihakaduilla siivoustalkoot toukokuussa.  
 
Valokuvanäyttely (historiallisia näkymiä oikeilta paikoiltaan) sähkökaapeissa avattiin 
kaupunginmuseon uuden johtajan Reetta Heiskasen toimesta kesäkuussa. Hanke toteutui 
OmaStadi-projektin osana asukasideoinnin pohjalta yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 
 
Asukasyhdistys tarjosi senioreille tuolijumppaa Tervasaaressa touko-kesäkuussa.  
 
 
Viestintä  
 
Asukasyhdistyksen toiminnasta tiedotettiin useita eri viestintäkanavia käyttäen, esim.  krunikka.fi -
sivusto, Krunikka-lehti, Kruununhaan asukasyhdistyksen Facebook, Kruununhaan Facebook ja 
asukasyhdistyksen ilmoitustaulu Mariankadun ja Liisankadun kulmauksessa.  
 
 
Toimintakertomuksen laatija: Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus ja sihteeri Marjut Huttunen 


