
Kruununhaan asukasyhdistys ry -  
Kronohagens invånarförening rf 
 

 
Hyvää vuotta 2023 hyvä Kruununhaan asukasyhdistyksen jäsen!  
 
Tällä viestillä tiedotamme jäsenillemme vuoden 2023 jäsenasioista ja yhdistyksen toiminnasta. 
Otamme tammikuun aikana käyttöön sähköisen jäsenrekisterin ja jäsenkortin ja aloitamme jäsenkirjeiden 
lähettämisen, ensisijaisesti sähköpostilla.  
 

Jäsenmaksu 2023: Pyydämme maksamaan jäsenmaksun 20 € käyttäen tilinumeroa Danske Bank FI85 8000 
1600 355771 ja viitenumeroa 11109. (Älkää maksako ennakkoon tulevien vuosien maksuja). Yhteisöjäsen-
ten jäsenmaksu on 100 €/vuosi. Jos olet jo ehtinyt maksaa vuoden 2023 jäsenmaksun, kiitos maksun mak-
samisesta! 
 

Jäsenkortti 2023: Postitamme jäsenkortin jäsenmaksun maksamisen jälkeen sähköisenä ja postitse jäse-
nille, joiden sähköposti ei ole tiedossa. 
 

Jäsenedut 2023: Saat tietoja jäseneduista ja jäsenetuyrityksistä osoitteesta https://www.kru-
nikka.fi/jasenedut/ 
 

Tapahtumia keväällä mm: Krunikka puhuu 23.1. klo 18.30 Zinnkellerissä, teemana asukasturvalli-
suus https://www.krunikka.fi/krunikka-puhuu-23-1-zinnkellerissa-turvallisuudesta/  ja toinen ilta maalis-
kuussa (teemana vehreä ja kukkiva Kruununhaka), vuosikokous helmi-maaliskuussa ja Kukkiva Kruununhaka 
aloitus 13.5. 
 

Tapahtumia syksyllä mm: Krunikan Venetsialaiset 26.8., Krunikka puhuu illat, kukkasipulien istutus loka-
kuussa ja joulutapahtuma joulukuussa. 
 

Asukastila Krunan Mesta (Meritullinkatu 6): Mestassa toimii useita kerhoja ja ryhmiä, mm.  MLL perhekah-
vila, lasten kuvataidekerhot, lukupiiri, seniorisumpit, ja naapurikahvit. Viikko-ohjelma ks. https://www.kru-
nikka.fi/krunanmesta/. Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa ja pitää kerhoa tai ryhmää Mestassa. Jos toi-
minta on maksuton osallistujille, Mestan käytöstä ei peritä maksua. Kerholla tai ryhmällä tulee kuitenkin 
olla nimetty vastuuhenkilö, joka on yhdistyksen jäsen. 
 

Viestintä: Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista jäsenkirjeissämme, krunikka.fi-sivustolla, 
yhdistyksen Facebookissa https://www.facebook.com/kruununhaanasukasyhdistys/ , Krunikka-lehdissä ja 
flyereina mm.  Mestan ikkunoissa. 
 
Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja Krunikka-lehdet: Suunnitelmat löytyvät osoitteesta 
https://www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen/ ja Krunikka-lehdet pdf-versioina osoitteesta 
https://www.krunikka.fi/krunikka-lehti-tidningen/ 
 

Kruununhaan alueen hankkeet: Tietoa Kruununhakaa koskevista rakennus- yms. hankkeista on koottu si-
vustolle https://www.krunikka.fi/hanke-sivut/.  
 

Mukaan toimintaan: Otamme mielellämme mukaan uusia toimijoita yhdistyksen toimintaan (hallitus, työ-
ryhmät, tapahtumajärjestelyt yms.). Ilmoita kiinnostuksesi osoitteella puheenjohtaja@krunikka.fi ja kerro 
samalla millai-sesta toiminnasta tai osallistumisesta olet kiinnostunut. Työryhmät ks. https://www.kru-
nikka.fi/yhteystiedot-kontakt/ 
 

Tapaamisiin yhdistyksen eri toiminnoissa! 
 
Ystävällisin terveisin  
Leena Nousiainen, asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (puheenjohtaja@krunikka.fi) ja Marjut 
Huttunen, asukasyhdistyksen hallituksen jäsen ja jäsenasiat (jasenasiat@krunikka.fi) 
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