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1 § NIM] JA KOTIPÄ]KKA

Yhdistyksen nimi on Kruununhaan asukasyhdistys ry - Kronohaqens
invänarförening rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kiefinä ovat suomi ja ruotsi, asiakiriakielenä suomi.

2 S TÄRKOITUS JÄ TOIMINTÄ

i Yhdistyksen Larkoituksena on edistää yhtersöllrsyyttä la' osallisuutta sekä koota Kruununhaan asukkaita toimintaan turvallisen
la vlihtyisän asumisen, monipuolisten paLveLujen sekä terveeflisen
\rmpärrstön puoLesta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys selvittää Kruununhaassa
asumiseen la tmparlstöön Irrttyviä kysynyksiä, järjestaä kokouksia
ja lrLaisuuksra, tekee aLoittetta ja antaa lausuntoja. yhdistys voi
harjolttaa luLkaisutoimrntaa/ ottaa vastaan avustuksia, fahjoituksia
ja testanentteja sekä tehdä sitoumuksia.

3 § JÄSENET

== 
Hallitus voi hyvaksya yhdistyksen täseneksi Krlrununhaan asukkaan,

= 
joka hyväksyy yhdlstyksen päänäarat ja toir.ii nliden hyväksi.

= 
Halfitus voi hyväksyä jaseneksi muunkin henkilön tai oikeusketpoisen

= 
yhteisön, joka kannattaa ja tukee yhdistyksen tavortterta.

= 
YhdisLyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hattrtus.

Jäsen on velvollinen suorittamaan kafenterivuosittain jäsenmaksun,
jonka suuruuden vuoslkokous määrää. Jos jäsen toimii yhdistyksen
sääntölen tar pätunäärren l.astaisestl, tai los hän rikkoo yhdistyksen
toirnrnnassa hyviä tapola tar Lakia, vaikeuttaa tahaflisestl
yhdistyksen toimintaa/ voi haLLrtus erottaa hänei yhdistyksen
jäsenyydestä. Er.otetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirielnä
asukasyhdistyksen halfitukselLe 14 vuorokauden kuluessa saatuaan
tiedon erottanisesta. Jos jasen jättää jäseninaksunsa suorittamatta
kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä, hänen katsotaan eronneen
yhdistyksen j äsenyydestä.

Kunniajäseneksi vor yhdlstyksen kokous nimlttää hallituksen
esrtyksestä erityisen ansioituneen henkifön yhdisLyLsen hyväksi
tehdystä prlkäaikaisesta työstä. tsunnlajasen on vapautettu
'uot.'s-sLd 

_ as- ok-usta.

4 § I]ALL]TUS

Yhdistyksen asrorta hoitaa hallitus/ johon kuuLuu vuosikokouksessa
kahdeksr (2) vuodeksi valitut kuusi - kahdeksan 16 8) varsinaista
lasentä sekä kaksr (2) varalaöentä, Jasenista puoltrt ovatl
erovuorossa vuosittain la varaläsenet valitaan joka vuosi.
Ensimmaiset erovuoroiset 3 4 vaLttaan alavan mukaan.
Erovuorossa ofeva puheenjohtaja tat läsen voidaan valita uudelleen



Hallrtus on päätösvaltainen, kun vahintäan puolet sen jäsenistä,
puheenjohtala tal var:apuheenjohtaja mukaan luettuna on fäsnä. AsiaL
ratkaistaan yksinkertaisella äänteneneflmistöf 1ä- äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan miellpide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTÅM]NEN

-
= Yhdlstyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

= 
Hallitus voi valtruuttaa luoteLun henkifön ninen kirjoittajaksl.

:

= "ro]Sy"^Anlllrall,-o-
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kuitenkin nlin, etta sekä hallituksen jasenen eltä puheerllohtajan
loimikausien enim,näisnäärä on kolme Loimintakautta. Jäsen sitoutuu
ke r tonaan,/ f uovut t amaan seuraajaLLeen omal, hafLrtuksen tehtäv1in
11lttyvät asiat, toimintanaLlit la prosessit,

Halfituksesta kesken loimintakauden eronneen läsenen tilalle
yhdlstyksen kokous vaLitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen

o toinintakaudea loppuaj aks r .

HafliLuksen toimikausi on vuosikokousten välinen arka. Hallirus
kokoontuu j ärj estäytlmrskokoukseen hetl vuosikokouksen loputtua j a
vafitsee keskuudestaan pllheenl oh lraj an / varapuheenjohtajan sekä

I nineää sihteerin la muut ]'ar.vittavat toimihenkiföt.

HaLlitus kokoontuLl puheenjohtajan tai hä[en estyneenä olLessa
varapuhe enl oht al an kutsusta, kun he katsovat siihen ofevan aihetta
tai kun vährntään kaksl (2) hallltuksen jaseota sita vaatii,

TrlinpääLös LarviLtavine as:Lakirjoineen ja haLLituksen vuosikertomus
on annettava tolminnantarkastajiffe viimeistaan nefjä (4) viikkoa
ennen vuosikokousta. ToiminnanEarkastajien tufee antaa krrjallrnen
Lausuntonsa haflitukselle viimeistäan kaksl \21 viikkoa ennen
vuosikokousta.

] § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdrstyksen kokoukset kutsuu kooLLe haLLitus. Kokouskuisu on
tormrtettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko
lähettämäL1ä kutsu kirjallisena kulfekin jäsenelle sähköpostifLa,
yhdrstyksen !rw!r-sivuifla tai julkalsemalfa kutsu yildlstyksen
Lehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdrstyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen maaraanrana
pälvänä maaLrskuun Loppuun mennessa. YIimäarainen kokous pidetaan,
kun yhdistyksen kokor.rs niin päättää tar kun hallitus katsoo siiheD
oLevan aihetta tar kun vährntään yksr k!,mnenesosa (1/10) yhdistyksen
aänlolkeutetursta läsenrstä srtä ha-Llrtllkselta er.ilyisesti
ifmoitettua asiaa varten krrlaLLrsestr vaatrr.
Yhdistyksen kokouksessa on lokaisella läseneLlä äänroLkeus ja
jokaisel La äänLoikeuteLulla yksi (1) äärrr. Ääniorkeui:ta yhdisl-ykselr
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kokouksissa voivat kayttaa edellisen vuoden foppuun jAsenmaksunsa
maksaneet jäsenet. Yhdistyksen päätökseksi tutee se ro.ielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetulsta äanistä. Aänten mennessä tasan
ratkaistaan vaaLit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide,

9 S \TUOS IKOI{OUKSEN ASIÄLISTA

Yhdlstyksen vuosikokouksessa käslttelfään seuraavat asiat:
L. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi AAntenfaskijaa

q 3. todetaan kokous lailfisesti kooffekutsutuksi ja päätösvaltalseksi
' 4. hyväksyLään kokouksen työjär.jestys

5. esrtetään vuosikertomus/ tilinpäåtös, ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään t11inpäätöksen vahvistamisesta ja ./astuuvapauden
myöntamr se stä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelna/ tulo ja menoaLvio seka
jäsenmaksujen Ja muiden mahdollrsten tilivuoden aikana perittävlen
maksu i en suuruus
8- vaLitaan hallltuksen jäsenet erovuorotsten ia nahdolfisesti
eronneiden s ij aan
9. valitaan alkaneeksi tlLivuodekst kakst (2) toiminnanttarkastataa

= 
s-l,d .1s a.a a.. ..å1lar^a-.o o

= ltl. kasitellään nruut kokouskutsussa mainitut asiat.
-
= 

Mikäli yhdrstyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vhdrsLyksen
- vuosikokouksen käsrteLtäväksi, on hänen srrtä lLmoltertava

= 
kirjalLisestt viikkoa ennen vuosikokousta asukasyhclistyksen

= halfitukselfe.

1O S S.{ANTÖJEN MUUTTAM]NEN JA YHDISTYKSEN PURKA}IINEN

Päätös naiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdlstyksen purkamisesta on
tehtava yhdistyksen kokouksessa vahintaan kofmen neljäsosan (3/4)
enemmistö11ä äänestyksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava saantöjen muutLamisesta tai yhdistykserr purkamisesta.

Yhdrstyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistränlseen pur.kautumisesta päättävän kokouksen
määreämä11ä taval1a.

11 S }IUUT I,ILÄRAfKSET

Niifta osin kuin näissä säännöissä ei o1e määräyksiä noudatetaan
yhdistysfakra,


