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TOIMINTAKERTOMUS 2022  
 
Kruununhaan asukasyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen säännöissä kirjattuun tarkoituk-
seen ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja koota Kruununhaan 
asukkaita toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen 
ympäristön puolesta”.  
 
Yhdistyksen säännöt: Yhdistyksen säännöt on linkitetty krunikka.fi -sivustolle, asukasyhdistysva-
likko. Säännöt uudistettiin vuonna 2021 ja lisäksi tammikuussa 2022 korjattiin yhdistyksen ruotsin-
kielinen nimi lyhyempään muotoon, Kronohagens invånarförening rf.  
 
Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023: Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023 
esiteltiin 17.3.2022 pidetyssä vuosikokouksessa ja suunnitelma on linkitetty krunikka.fi-sivustolle, 
asukasyhdistysvalikko (linkitettiin ennen vuosikokousta).  
 
YHDISTYS  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä: Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 244. Jäsenistä 170 
maksoi jäsenmaksun vuoden 2022 loppuun mennessä (luvussa mukana ainaisjäsenet). 
 
Jäsenrekisteri: Jäsenrekisteriin kirjataan jäsenen nimi, yhteystiedot ja jäsenmaksun maksaminen. 
Asukasyhdistyksen hallitus on vahvistanut kokouksissaan jäsenyyttä hakeneiden jäsenyyden. Yh-
distykseen liittyi vuonna 2022 46 uutta jäsentä.  
 
Jäsenyyden säilyminen: Yhdistyksen sääntöjen mukaan, jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää 
jäsenmaksun maksamatta kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenrekisteristä poistuu 
1.1.2023 alkaen 74 jäsentä (jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet eroavansa jäsenyydestä ja jäsenet, 
jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan eivät enää ole jäseniä). Jäsenille lähetettiin kaksi muistutus-
viestiä jäsenmaksun maksamisesta ja lisäksi Krunikka-lehdissä ja asukasyhdistyksen Facebookissa 
on ollut tiedotteita jäsenyydestä, jäsenmaksusta ja jäsenkortista.  
 
Jäsenetukampanja ja jäsenkortti: Yhdistyksen tavoitteissa vuosille 2022–2023 on monipuolisten 
palveluiden säilymisen tukeminen Kruununhaassa sekä yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja 
vakiinnuttaminen. Yhtenä keinona yhdistys on kartoittanut alueen yritysten kiinnostusta yhteistyö-
kumppanuuteen ja jäsenetujen tarjoamiseen yhdistyksen jäsenille yhdistyksen vuosittaista jäsen-
korttia vastaan. Ajatuksena tässä on, että tätä kautta yhdistyksen jäsenet ja Kruununhaan asukkaat 
saavat tietoa alueen yrityksistä ja, mitä tuotteita ja palveluja yrityksillä on tarjota. Jäsenkortti on 
nyt ollut käytössä kaksi vuotta.  
 
Vuoden 2022 lopussa jäsenetuliikkeitä oli 12. Muutamia jäsenetuliikkeinä olleita yrityksiä on lopet-
tanut toimintansa Kruununhaassa. Jäsenetukampanjaa ja jäsenkorttien käyttöä jatketaan myös 
vuonna 2023. 
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Taloustilanne 
 
Yhdistys sai vuonna 2022 Helsingin kaupungilta avustusta toiminta- ja asukastilakustannusten kat-
tamiseen.  Asukastila Krunan Mestan käyttöaste oli hyvä ja Krunikka -lehden ilmoitusmyynti sujui 
hyvin kaikkiin vuoden 2022 lehtiin. Yhdistyksen taloustilanne vuoden 2022 lopussa oli hyvä. 
 
Vuosikokous: Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2022 Lyceumklubilla. Kokoukseen 
osallistui 14 osallistujaa.  
 
Asukasyhdistyksen hallitus 
 
Asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet 17.3.2022 saakka: Jonas Forsman, Jussi Heinämies, Marjut 
Huttunen, Matti Kivelä, Hanna-Leena Laitinen, Mikaiiro Laitinen, Leena Nousiainen ja Mirja 
Pyykkö-Larsson ja varajäsenet Tarja Laitiainen ja Jenni Sarras. Hanna-Leena Laitinen erosi hallituk-
sesta 11/2021 ja hallituksen jäseneksi hänen tilalleen tuli varajäsenTarja Laitiainen.  
 
Asukasyhdistyksen hallitus 17.3.2022 alkaen: Jonas Forsman, Jussi Heinämies, Marjut Huttunen, 
Matti Kivelä, Tarja Laitiainen, Mikaiiro Laitinen, Leena Nousiainen ja Mirja Pyykkö-Larsson ja vara-
jäsenet Milla Kallio ja Anni Vanha-Patokoski. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 17.3. 2022 pu-
heenjohtajaksi valittiin Leena Nousiainen.  Ensimmäisessä varsinaisessa hallituksen kokouksessa 
25.5.2021 varapuheenjohtajaksi valittiin Jonas Forsman ja hallituksen kokousten sihteeriksi Marjut 
Huttunen. Mirja Pyykkö-Larsson erosi hallituksesta 6/2022. 
 
Asukasyhdistyksen hallitukset ovat kokoontuneet säännöllisesti (noin 1x kuukaudessa).  
 
TOIMINTA 2022 
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Työryhmät ja niiden koollekutsujat 
 

- Kaavoitus, liikenne ja ympäristö: Matti Kivelä 
o Vehreä ja kukkiva Kruununhaka: Tarja Laitiainen 

- Kruununhaan Venetsialaiset: Tarja Laitiainen 
- Kumppanuudet: Marjut Huttunen ja Leena Nousiainen 
- Krunikka-lehden toimitus: Mirja Pyykkö-Larsson 
- Lapset ja nuoret: Sanna Paula Mäkelä ja Leena Nousiainen 

 
Vastuualueet 
 

- Jäsenasiat: Marjut Huttunen 
- Krunikka-lehti: Mirja Pyykkö-Larsson 
- Krunikka-lehden ilmoitukset: Maria Niinivuori 
- Krunan Mesta (asukastila): Sanna Paula Mäkelä 
- Talousasiat: Mikaiiro Laitinen 

 
Aloitteet, kannanotot ja lausunnot  
 

- Asukaspysäköintipaikkojen lisääminen Kruununhaassa, 1/22  
- Helsingin liikenneturvallisuusselvitysluonnos 2022–2026 1/22  

- Tervasaaren puhtaanapito ja turvallisuus 4–8/22 (kirje myös kesällä 2021) 

- Kotisataman asemakaava 5/22  

- Vehreä ja kukkiva Kruununhaka 5/22  

- Ilotulitukseton Tervasaari 6/22  

- Luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustaminen Töölönlahdelle 9/22 yh-

dessä Töölö-Seura ry:n, Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n, Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa  

- Meritullintori, puita ja penkki 12/22  

Tilaisuudet  
 

- Eteläisten kaupunginosien asukasyhdistysten hallitusten jäsenten tapaaminen 27.1. 2022 
Kruununhaan asukasyhdistyksen, Tarja Laitiaisen koollekutsumana 

- Lasten ja nuorten ääni tapaamiset Mestassa keväällä 2022 (3 tilaisuutta) 
- Krunikka puhuu illat 21.3., 11.4., 26.9. ja 28.11.  

o 21.3. 2022 Miten parantaa liikenneturvallisuutta Kruununhaassa ja Kruununhaan 
liikennehankkeet 

o 11.4. 2022 Minnen från Kronohagen efter krigen, Muistoja sotien jälkeisestä Kruu-
nunhaasta 

o 26.9. 2022 Kyberturvallisuus, mitä se on ja mitä tarkoittaa kansalaisen näkökul-
masta (video tilaisuudesta linkitetty krunikka.fi sivustolle) 

o 28.11. Koti Krunikassa (esitykset linkitetty krunikka.fi-sivustolle) 
- Siivoustalkoot 5.5.2022 Liisanpuistikko, Oikokatu ja Tervasaari 
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- Krunikan Venetsialaiset 27.8. 2022 Liisanpuistikossa ja Tervasaaressa. Osallistujia Liisan-
puistikossa ja Tervasaaressa arviolta yhteensä reilu 1000. Asukasyhdistyksen hallituksen ja 
Helka ry:n hallituksen jäsen Tarja Laitiainen koordinoi eteläisen Helsingin kaupunginosayh-
distysten Venetsialaisten suunnittelua.  

- Kukkasipulien istutustalkoot 13.10.2022 Liisanpuistikossa, tapahtuma mukana myös Eu-

roopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenterissa (Jussi Heinämies ilmoitti)  

- Mestan teemaillat: Puheenjohtajan ilta jäsenille 1.2. ja International get-together illat (3 

iltaa keväällä 2022). Ikääntymisen monimuotoisuus (3 iltaa syksyllä 2022) peruuntui vähäi-

sen osallistujamäärän takia.  

- Joulutunnelmaa Liisanpuistikossa – tapahtuma 17.12. Osallistujia arviolta 100. 
 
Osallistumiset vuonna 2022 
 

- Asukasosallisuuden avustushakemus info 24.3., Helsingin kaupunki: Marjut Huttunen 
- Helka ry:n kevätkokous 29.3.: Tarja Laitiainen  
- Uutta kantakaupunkia verkkotilaisuus 27.4., Matti Kivelä  
- Kaupunkilaiset kulttuuriympäristöjen vaalijoina ja toimijoina 9.6.: Jussi Heinämies ja Tarja 

Laitiainen  
- Asukasyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen 19.9. / Helka ry: Leena Nousiainen ja Tarja 

Laitinen  
- Helka ry:n hallitus, eteläiset kaupunginosayhdistykset: Tarja Laitiainen  
- Helka ry:n kaavavaikuttamisen kehittämistyöryhmä: Matti Kivelä  
- Helsingin kaupungin asukasosallisuuden neuvottelukunta 2022–2025: Tarja Laitiainen 

 
Krunikka-lehti    
 

Asukasyhdistys julkaisee Krunikka-lehteä, jonka päätoimittaja on 
Mirja Pyykkö-Larsson. Lehti ilmestyi vuonna 2022 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 jaka-
maan kruununhakalaisten tietoa ja osaamista kaikkien saataville.  
 
Krunikka-lehti on jaettu maksutta postinumero 00170 alueelle 
kotitalouksiin ja yrityksiin, joilla ei ole mainostenjako kieltoa. 
Lehteä jaetaan lisäksi jakelutelineisiin. Krunikka-lehden jakelute-
lineet ovat seuraavissa paikoissa: Alepa Liisankatu, Alepa Kruu-
nunhaka (Kirkkokatu), K-Market Liisankatu, Kruununhaan Ap-
teekki, Ravintola Kolme Kruunua ja Hakaniemen Kauppahalli. 
Lehteä on jaossa pienempi määrä myös muutamissa muissa liik-
keissä mm. R-kioski Kruununhaka ja Ravintola Zinnkeller.  Lehdet 
ovat luettavissa pdf-muodossa www.krunikka.fi - sivustolla.  
 

http://www.krunikka.fi/
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Krunan Mesta 
 
Asukasyhdistys ylläpitää asukastila Krunan Mestaa (Meritullin-
katu 6). Mestassa pidetään erilaisia kerhoja, kursseja ja tee-
mailtoja ja tilaa on vuokrattu mm. perhejuhliin ja kokouksiin. 
Tilan vuokraaminen, ks. www.krunikka.fi/krunanmesta.  
 
Säännöllisesti (1xvko, joka 2. vko tai 1xkk) kokoontuvia ryhmiä 
vuonna 2022 oli 15, esim. lasten kuvataidekerho, lukupiiri, 
MLL perhekahvila, Seniorisumpit ja AA-ryhmät. Lisäksi Mes-
tassa pidettiin asukasyhdistyksen eri työryhmien kokouksia, 
kokouksia yhteistyökumppaneiden kanssa ja yksityisten varaa-
jien tilaisuuksia, nämä ensisijaisesti viikonloppuisin.  

 
 
Viestintä  
 
Asukasyhdistyksen toiminnasta tiedotettiin useita eri viestintäkanavia käyttäen, esim.  krunikka.fi -
sivusto, Krunikka-lehti, Kruununhaan asukasyhdistyksen Facebook, Kruununhaan Facebook ja Mes-
tan ikkunat.   
 
Asukasyhdistyksen ilmoitustaulu Mariankadun ja Liisankadun kulmauksessa on ollut pois käytöstä 
lokakuusta lähtien, johtuen Mariankadun ja Liisankadun kulmaukseen rakennettavan hotelliraken-
nuksen katuvarauksista.  
 
 
Toimintakertomuksen laatija:  
Marjut Huttunen /Kruununhaan asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet 

http://www.krunikka.fi/krunanmesta

