Kruununhaan asukasyhdistys ry Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

TOIMINTAKERTOMUS 2021 (hallituksen kokous 12.1.2022)
Kruununhaan asukasyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen säännöissä kirjattuun tarkoitukseen ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja koota Kruununhaan
asukkaita toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen
ympäristön puolesta”.
Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen maailmanlaajuisen Covid-19, koronaepidemian vuoksi.
Osa keväälle 2021 suunnitelluista toiminnoista ja tapahtumista jouduttiin perumaan, mutta syksyllä oli jo mahdollista toteuttaa useampia tapahtumia. Vuoden aikana jatkettiin monia yhdistyksen toimintaan vaikuttavien asioiden edelleen kehittämisiä, mm. yhdistyksen säännöt, yhteistyökumppanuus Kruununhaan yritysten kanssa, vaikuttaminen Kruununhakaa koskevissa asioissa,
viestintä ja krunikka.fi -sivusto.
Yhdistyksen uudet säännöt ovat olleet voimassa 2.8.2021 lähtien: https://www.krunikka.fi/wpcontent/uploads/sites/21/2021/08/KRASY-saannot-2021.pdf
Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022: Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022
esiteltiin 17.5.2021 vuosikokouksessa ja suunnitelma on linkitetty krunikka.fi-sivustolle, asukasyhdistysvalikko.
Yhdistys
Yhdistyksen jäsenmäärä: Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli 199
(tilanne 31.12) ja vuonna 2020 146.
Jäsenrekisteri: Jäsenen nimi ja yhteystiedot kirjataan jäsenrekisteriin. Asukasyhdistyksen hallitus
on vahvistanut kokouksissaan jäsenyyttä hakeneiden jäsenyyden. Vuonna 2021 yhdistykseen liittyi
97 (tilanne 31.12.) uutta jäsentä.
Yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaan, jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenmaksun maksamisesta
tiedotetaan mm. Krunikka-lehdissä, krunikka.fi-sivustolla ja sähköpostitse jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden 2021 lopulla (1.1.2022 alkaen) jäsenet, jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan eivät enää ole jäseniä tai jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet
eroavansa jäsenyydestä, esim. Kruununhaasta poismuuton takia.
Jäsenetukampanja: Asukasyhdistyksen tavoitteissa vuosille 2021–2022 on monipuolisten palveluiden säilymisen tukeminen Kruununhaassa ja yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja vakiinnuttaminen. Yhtenä keinona yhdistys on kartoittanut alueen yritysten kiinnostusta yhteistyökumppanuuteen ja jäsenetujen tarjoamiseen yhdistyksen jäsenille vuosittaista jäsenkorttia vastaan. Ajatuksena tässä on, että tätä kautta yhdistyksen jäsenet ja Kruununhaan asukkaat saavat tietoa alueen yrityksistä ja, mitä tuotteita ja palveluja yrityksillä on tarjota. Vuoden 2021 lopussa jäsenetuliikkeitä oli 14.

Kruununhaan asukasyhdistys ry Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

Tietosuojaselosteet: jäsenrekisteri sekä ja asiakas- ja sidosryhmärekisteriselosteet on linkitetty
krunikka.fi-sivustolle keväällä 2021 ja niitä on päivitetty tarvittaessa.
Taloustilanne
Yhdistys sai vuonna 2021 Helsingin kaupungilta avustusta toiminta- ja asukastilakustannusten kattamiseen. Lisäksi yhdistys käytti vuonna 2020 Helsingin kaupungilta saadun taide- ja kulttuuriavustuksen elokuva- ja teatterinäytöksiin.
Asukastila Krunan Mestan käyttöaste oli vielä keväällä 2021 vähäinen koronaepidemian vuoksi,
mutta käyttö lisääntyi syksyllä 2021 ja tilan käytöstä saatavat vuokratulot kasvoivat. Krunikka -lehden ilmoitusmyynti sujui hyvin kaikkiin vuoden 2021 lehtiin.
Joulukuussa tehtiin tietomurto/varkaus asukasyhdistyksen tilille. Asiasta on tehty rikosilmoitus ja
osa varastetusta rahasta on saatu takaisin. Tietomurto/varkaus oli osa laajempaa varkausketjua.
Yhdistyksen taloustilanne vuoden 2021 lopussa oli hyvä.
Vuosikokous: Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.5.2021 etäkokouksena. Kokoukseen
osallistui 18 osallistujaa. Tätä ennen pidettiin ylimääräinen kokous 8.2.2021, jossa vahvistettiin jäsenmaksu vuodelle 2020 ja käsiteltiin yhdistyksen sääntöuudistusta.
Asukasyhdistyksen hallitus
Asukasyhdistyksen hallitus jäsenet 8.9.2020- 17.5.2020 olivat Iiris Björnberg, Jonas Forsman (varapuheenjohtaja), Jussi Heinämies, Leena Nousiainen (puheenjohtaja), Mirja Pyykkö-Larsson, Taina
Rasi ja Salme Sandström ja varajäseninä Mikko Nygren ja Tuula Virtanen. Hallituksen sihteerinä
toimi Marjut Huttunen.
Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa 17.5.2021 valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet: Jonas Forsman, Jussi Heinämies, Marjut Huttunen, Matti Kivelä, Hanna-Leena Laitinen, Mikaiiro Laitinen,
Leena Nousiainen ja Mirja Pyykkö-Larsson ja varajäseniksi Tarja Laitiainen ja Jenni Sarras. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 17.5. puheenjohtajaksi valittiin Leena Nousiainen. Ensimmäisessä
varsinaisessa hallituksen kokouksessa 25.5.2021 varapuheenjohtajaksi valittiin Jonas Forsman ja
hallituksen kokousten sihteeriksi Marjut Huttunen. Hanna-Leena Laitinen erosi hallituksesta
30.11.2021 alkaen työkiireiden vuoksi ja tilalle hallitukseen nousi varajäsen Tarja Laitiainen.
Asukasyhdistyksen hallitukset ovat kokoontuneet säännöllisesti (noin 1x kuukaudessa).
Kannanotot, lausunnot ja aloitteet
-

Makasiiniranta ja Olympiaranta, asemakaava ja asemakaavan muutos, Jussi Heinämies
Mattolaitureiden säilyttäminen Helsingin niemessä, Jonas Forsman
Kannanotto kaupunkiympäristötoimialalle Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmaan nro
6927 Kirjanpuiston kohdalla, Matti Kivelä
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Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022–2026 luonnos, Matti Kivelä
Tervasaaren puhtaanapidosta, Marjut Huttunen
Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan alueen katusuunnitelmat, Matti Kivelä
Bussilinja 16 reittimuutos, vetoomus allekirjoitettiin Krunikka puhuu tilaisuudessa 21.9. ja
oli mahdollista allekirjoittaa Krunan Mestassa 13.10. saakka Mestan aukioloaikoina

Krunikka-lehti
Asukasyhdistys julkaisee Krunikka-lehteä, jonka päätoimittaja on Mirja PyykköLarsson. Lehti ilmestyi vuonna 2021 neljä kertaa. 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.
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 kerhoja ja kursseja ja tilaa on vuokrattu
mm. perhejuhliin ja kokouksiin. Koronaepidemian vuoksi tilan
käyttö oli vähäisempää vielä keväällä 2021, mutta vilkastui syksyllä
2021. Ohjeet tilan vuokraamiseen ovat krunikka.fi -sivustolta:
https://www.krunikka.fi/krunanmesta/.
Säännöllisesti (esim. 1xvko, joka 2. vko tai 1xkk) kokoontuvia ryhmiä syksyllä 2021 oli 12 (tilanne 31.12.).
Krunikka.fi -sivusto
krunikka.fi -sivuston uudistamista jatkettiin keväällä 2021. Sivusto toimii nyt myös Ipadilla ja kännyköillä.
Tapahtumia
-

Elokuvanäytökset Kino Engelissä: Helmikuussa 2021 kolme näytöstä ja huhtikuussa 2021
kolme näytöstä
Kysely Kruununhaan asukkaille ja yhteisöille: Kysely tehtiin keväällä 2021 ja yhteenveto tuloksista on julkaistu krunikka.fi-sivustolla ja tiedotettu alueen Facebookeissa.
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-

-

Siivoustalkoot: Siivoustalkoot pidettiin 6.5.2021.
Jäsenetukumppaneiden esiin nostaminen: tiedottaminen krunikka.fi -sivustolla ja Facebookissa.
Mesta 10-v juhla: Mestan vuodelta 2020 peruuntuneet 10-v juhlat pidettiin 18.9.
Krunikka puhuu illat: 21.9.2021 teemana Millainen Kruununhaka on tulevaisuudessa ja
26.10.2021 Kruununhaan varhaisten asukkaiden ja ruiskumestarin talon historiaa uusien
tutkimusten valossa
Mestan teemaillat: Uusien jäsenten ilta 1.9., Miten toivo säilyy uhkakuvien maailmassa (Irja
Askola) 7.9. ja International get-toghether (Tarja Laitiainen) 15.9. ja 17.11. ja suunnitteilla
oli Miten kirjoittaa hyvä runo -iltama 8.12. (Henri Hirvenoja). Tämä peruttiin ja pidetään
keväällä 2022.
Joulutunnelmaa Liisanpuistikossa: Tapahtuma pidettiin 18.12. klo 14–17. Tapahtumaan
osallistui myös lähialueen ravintoloita ja Kruununhaan liikkeitä. Kävijöitä oli arviolta noin
100.

Kruununhaka pinssi ja kaulakoru: Pormestari Jan Vapaavuorelle pinssi 11.3.2021 ja Raija-Liisa Jokiselle kaulakoru 18.9.2021 asukastila Krunan Mestan 10-v juhlien yhteydessä.
Osallistumiset vuonna 2021
-

Liikenneturvallisuus työpaja 25.1. Helsingin kaupunki: Jussi Heinämies ja Marjut Huttunen
OmaStadi työpaja 27.1. Helsingin kaupunki: Leena Nousiainen
Uutta kantakaupunkia -tilaisuus 17.3., Helsingin kaupunki: Jussi Heinämies
Asukasosallisuuden avustushakemus info 24.3., Helsingin kaupunki: Marjut Huttunen ja
Leena Nousiainen)
Hakaniemen sillan alueen suunnitelman infotilaisuudet: Matti Kivelä
Uutta kantakaupunkia- verkkotilaisuus 6.10. Helsingin kaupunki: Matti Kivelä
Töölö-seuran järjestämä keskustelutilaisuuteen 15.11. Oodissa, aiheena Töölönlahden alueen suunnittelu (Jussi Heinämies)
Uutta Keski-Helsinkiä- verkkotilaisuus 17.11. Helsingin kaupunki: Matti Kivelä
Helka ry:n kokoukset: kokous 9.9 Leena Nousiainen ja vuosikokous 25.11. Marjut Huttunen
ja Tarja Laitiainen. Tarja Laitiainen valittiin Helka ry:n hallitukseen eteläisten kaupunginosien edustajana vuosille 2022–2023.

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 ja Mestan ikkunat.
Ilmoitustaulu on ollut pois käytöstä lokakuusta lähtien, johtuen Mariankadun ja Liisankadun kulmaukseen rakennettavan hotellirakennuksen katuvarauksista.
Toimintakertomuksen laatija:
Marjut Huttunen /Kruununhaan asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet

