Kruununhaan asukasyhdistys ryKronohagens invånarförening rf

Suunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023 (luonnos 9.2.2022)
Asukasyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen säännöissä kirjattuun tarkoitukseen: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä koota Kruununhaan asukkaita toimintaan turvallisen ja
viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta”.

Tavoite
Yhteisöllisyys
ja osallisuus

Turvallisuus,
viihtyisyys ja
terveellinen
ympäristö

Monipuoliset
palvelut
Kaikkiin
tavoitteisiin

Toiminta
1. Teemalliset tapahtumat esim. jäsenillat, keskustelutilaisuudet ja
naapurikahvit sekä kerhot ja kurssit Mestassa
2. Krunikka puhuu tilaisuudet (3–4/vuosi)
3. Mestan toiminnan monipuolistaminen
4. Venetsialaiset (yhteistyössä eteläisten kaupunginosien kanssa)
5. Glögitilaisuus joulukauden avauksena (yhteistyössä Ruiskumestarin
talon kanssa)
6. Koulujen ja päiväkotien osallisuus
7. Minun Krunikkani valokuvanäyttelyt krunikka.fi -sivustolla
(lapset ja nuoret)
8. Taloyhtiöiden osallisuus, esim. taloyhtiöklubitoimintana

Aikataulu
1/22–12/23

1.
2.
3.
4.

5 ja 10/22 ja 23

5.
1.
2.
1.
2.

Siivoustalkoot (2xvuosi)
Vehreä kaupunki aloitteet ja kukkiva Kruununhaka laajentaminen
Jouluvalot Mariankadulle ja Liisankadulle
Kaavoituksen ja rakennushankkeiden seuranta ja toimenpiteet
tarvittaessa
Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet
Kivijalkakauppojen tunnetuksi tekeminen ja tukeminen mm.
jäsenetukampanjalla
Joukkoliikenneratkaisuihin vaikuttaminen
Yhteistyö naapuriasukasyhdistysten kanssa
Tavoitteiden saavuttamista tukeva ajantasainen viestintä ja artikkelit:
Krunikka-lehti, krunikka.fi, Facebookit

3/22 alkaen
1/22–12/23
8/22 ja 8/23
12/22 ja 12/23
1/22–12/23
4/22 alkaen
3/22 alkaen

1/22 alkaen
1/22 alkaen
1/22 alkaen
1/22 alkaen
1/22–12/23
1/22–12/23
1/22–12/23
1/22–12/23

Yhdistyksen jäsenyys, jäsenmaksut ja jäsenedut
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu: Jäsenistön vakiinnuttaminen ja jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksuista
ilmoittamisen ja muistuttamisen järjestelmän kehittäminen (3–12/22)
Jäsenkortit ja jäsenedut: Jäsenkortit vuosille 2022 ja 2023 yhdistyksen jäsenille. Jäsenetuyritysten
vakiinnuttaminen ja jäsenyritysten määrän lisääminen. Kampanja on aloitettu tammikuussa 2021 ja toiminta
jatkuu vuodet 2022–2023. Jäsenkortti on voimassa vuoden kerrallaan.
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Viestintä
Asukasyhdistyksen toiminnasta viestitään seuraavia viestintäkanavia käyttäen
-

krunikka.fi -sivusto, Kruununhaan asukasyhdistyksen Facebook ja Kruununhaan Facebook sekä
lähialueiden asukasyhdistysten Facebookit (esim. tiedot tapahtumista)
Krunikka-lehti (4 numeroa/vuosi)
ilmoitustaulu Mariankadulla (pois käytöstä 2022 ja osan vuotta 2023) ja tiedotteet ja ilmoitukset
Mestan ikkunassa ja ilmoitukset tapahtumista kauppojen ilmoitustauluilla.

Seurattavat hankkeet (hankkeiden vaikutukset tai mahdolliset vaikutukset Kruununhakaan)
-

Kruununhaka
o Sotamuseon kortteli
o Hakaniemen, Merihaansillan ja Siltavuorensalmen alueet
o Kruununhaan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys
o Pohjoisrannan satama-alueet
o Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen

-

Lähialueet:
o Esplanadin muuttaminen osittain kävelykaduksi
o Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon suunnittelu
o Kaisantunneli (jalankulku- ja pyöräilytunneli Kaisaniemen puiston ja Kansalaistorin välille)
o Kaisaniemenranta (pyöräkatu)
o Helsingin yliopiston metroaseman koillinen sisäänkäynti Liisankadun ja Unioninkadun
kulmaan
o Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan siltayhteys (tarvitaan siltayhteysselvitys jalankulkuja pyöräilysillasta Pitkänsillan ja Hakaniemensillan puolivälin paikkeille)
o Siltasaari – Kaisaniemi silta (tämä ei toteudu ainakaan tällä vuosikymmenellä, sillalle tulisi
vain noin 400 pyöräilijää/vrk ja lisäksi jonkin verran jalankulkijoita)
o Kauppatorin kehittäminen
o Kruununvuorensilta
o Makasiininranta ja Olympiaranta ja samalla Ruotsinlaivojen siirto Katajanokalle
o Raitiolinjaston laajeneminen (Vihdintien pikaraitiotie, Kalasatama – Pasila, Laajasalo –
Länsiterminaali ym.)
o Keskustatunneli (sisään- ja ulosajo Siltavuorenranta-kadulle/-kadulta)
o Sörnäistentunneli (yhdistää Sörnäisten ja Hermannin rantatiet)
o Pisararata (uusi juna-asema Hakaniemeen ja työ-/varapoistumistunnelin suu
Siltavuorenrantaan)

