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TOIMINTAKERTOMUS	VUODELTA	2019	

YLEISTÄ	
Yhdistys on perustettu 29.1.1997 sitoutumattomaksi kotiseutuyhdistykseksi 

Halisseura ry. Vuodesta 2003 lähtien nimenä on ollut Kotiseutuyhdistys Halinen-

Räntämäki ry. Toimialueena ovat Turun kaupunginosat Halinen ja Räntämäki.  

Yhdistyksen tarkoituksena on alueen asukkaiden kotiseutuajattelun ja 

osallistumishalukkuuden lisääminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä alueen 

viihtyisyyden lisääminen.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alueensa etujärjestönä yhteistyössä 

kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon, harjoittaa julkaisutoimintaa, 

sekä järjestää kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia alueen asukkaille.  

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja alueella vaikuttavien 

toimijoiden kanssa. Yhdistys on niin Kotiseutuliiton kuin Turkuseura-Åbosamfundet 

ry:n jäsen. 

HALLINTO	

Yhdistyksen	kokous	
Yhdistyksen kokous pidettiin 25.4.2019 Turun kristillisellä opistolla Lustokatu 7:ssä Turussa. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Jokinen, jäseniksi Mika Ketola, Pirjo Ranti, 

Henna Laine, Kai Sorto, Raija Tanner ja Timo Leinonen ja varajäseniksi Heikki Ranti.  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Uusikartano ja varatoiminnantarkastajaksi 

Tommi Ranti. 

Hallitus	
Hallitus on pitänyt toimintavuotena kuusi kokousta.  

Mika Ketola on toiminut varapuheenjohtajana ja Timo Leinonen on sihteerinä ja 

taloudenhoitajana.  

Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota tai kulukorvausta. 
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JÄSENET		
Toimintavuoden päättyessä yhdistyksellä oli tarkistetun jäsenluettelon mukaan 18 

varsinaista jäsentä. Muun tyyppisiä jäseniä yhdistyksellä ei ole ollut. 

Jäsenmaksu on ollut jäseneltä 10 euroa ja kannatusjäseneltä 50 euroa.  

TALOUS	
HaliSviikon 2019 varten toteuttamista varten yhdistys sai avustustoimikunnalta 

440,00 euroa ja Kaupunginosaviikko ry:ltä 300,00 euroa. 

Yhdistys sai korvauksia tarjoilusta Koroisten niemen hartaustilaisuuksista ja Halisillan 

myynnistä yhteensä bruttona 705,20 euroa.  

Jäsenmaksuja maksettiin yhteensä 120,00 euroa. Yhdistys maksoi itse jäsenmaksuja 

yhteensä 85,00 euroa. Pankkikulut olivat yhteensä 38,90 euroa sekä nettikulut 58,00 

euroa 

Yhdistyksen kokonaistulot toimintavuonna yhdistyksen tulot olivat 2 838,10 euroa ja 

menot 2 122,14 euroa. Toimintavuoden ylijäämä on siis ollut 509,68 euroa, joka 

esitetään jätettäväksi yhdistyksen tilille.   

TOIMINTA	

Alueellinen	edunvalvonta	
 

Yhdistys toteutti alueellista edunvalvontaa toimintavuotena pääasiallisesti siten, että 
yhdistyksen edustajat osallistuivat ja tutustuivat samalla erilaisiin alueen tulevaisuutta ja 
yleistä kehitystä koskeviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksia saatu tietoaineisto jaettiin kaikille 
hallituksen jäsenille 

Näitä tilaisuuksia olivat esimerkiksi Turkuseuran aluejaoston kokoukset, Turun kaupungin 
ylläpitämät Aluefoorumin ja Kaupunkiosaviikon Tuki ry:n tilaisuudet ja tapahtumat.  

Myös yhdistyksen omissa tilaisuuksissa pyrittiin vaikuttamaan lähialueen asumisviihtyvyyden 
ja -turvallisuuden kasvuun. Tämä koski erityisesti toukokuussa järjestettyä HaliSiltaan, jonka 
teemana oli nimenomaan alueen turvallisuus. 

Koska yhdistyksen julkaisutoimintaa ei ole vielä saatu toimivaksi, alueellisen 
edunvalvontatyön vaikuttavuus ja ylipäänsä yhdistyksen tunnettavuus jätti väkisinkin 
toivomisen varaa.  
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Virkistystoiminta	
Halisviikko ja – ilta, eli kaupunkiosaviikkoa Halinen-Räntämäki-Koroinen järjestettiin 

12.5.2019 – 19.5.2019 yhdessä yhteistyökumppanien, eli Maarian seurakunnan Itä-

Maarian alueneuvoston ja Elävän kulttuurin Koroinen ry:n kanssa.  

Yhdistys osallistui seuraavien ohjelmanumeroiden järjestämiseen: 

• Su 12.5.2019 Kylvön siunaus perinteisin menoin 

• Ke 15.5.2019 vietettiin HaliSiltaa perinteisin menoin Halisten koulun piha-alueella. 

Osallistuja oli kaikkiaan 300 – 500. Yhdistys myi tilaisuudessa lettuja ja mehua, 

suunnitteli ja organisoi tapahtuman. Tapahtumaan kuului mm.  

- Halisakan ja -ukon valinta. Halisakaksi valittiin Tytti Issakainen ja Halisukoksi 

Janne Peltonen. 

- Halisten koulussa järjestettiin piirustuskilpailu, jonka tulokset julistettiin ja 

palkinnot jaettiin HaliSillan yhteydessä. Kilpailun tuomarina toimi Tommi 

Ranti. 

- Tilaisuuden teemana oli turvallisuus. Poliisipäällikkö Tapio Huttunen avasi 

tapahtuman, lähipoliisi esittäytyi sekä lopuksi esityslavalla järjestettiin 

paneelikeskustelu, johon osallistui poliisin lisäksi TVT:n ja alueen asukkaiden 

edustajat.  

- Tapahtumassa oli koeluonteisesti mukana myös musiikilla elävöity runoesitys. 

Tästä vastasi Trubaduuri Markus ja Runoduo LeinoVirta.  

Koroisten ristin kesä- ja joulutapahtumat  

Yhdistys oli mukana Maarian seurakunnan Itä-Maarian alueneuvoston järjestämissä 

hartaustilaisuuksissa Koroisten niemellä huolehtien virvoketarjoiluista osallistujille. 

Hartaustilaisuudet olivat:  

• Koroisten messu 9.6.2019,  

• Marian päivän messu 9.7.2019 ja  

• Koroisten ristin jouluhartaus 18.12.2019.  

Kulttuuritoiminta	
Yhdistys on valmistellut suomalaisen virsirunouden perustajasta Jaakko Finnosta kertovan 
näytelmän tuottamista Irmelin Helinin valmiin käsikirjan pohjalta. Näytelmästä esitettiin 
pilottiversio Taidekappelissa Hirvensalossa vuonna 2017. Näytelmään ei ole toistaiseksi 
onnistuttu saamaan riittävää rahoitusta.  

Symposiumien sarjassa yhdistys on valmistellut turkulaissyntyisen runoilijan, kriitikon ja 
professorin Lauri Viljasen elämää ja elämäntyötä esittelevien tapahtumia. Toistaiseksi 
myöskään näitä ei ole voitu toteuttaa puuttuvien rahoitusmahdollisuuksien takia.  
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Julkaisutoiminta	

KoroiSet	-lehti	
KoroiSet – lehteä ei julkaistu toimintavuonna. Lehden viimeinen numero on 2/2017.  

Yhdistys on pohtinut erilaisia vaihtoehtoja jatkaa printtipohjaista julkaisutoimintaa. 

Toistaiseksi nämä pohdinnat eivät ole johtaneet toteutukseen.  

Koroinen.fi	
Nettijulkaisussa Koroinen.fi julkaistiin osastoittain seuraavat aineistot: 

 
I Pääosasto eli koroinen.fi. Julkaisuja oli kaikkiaan 2, jotka molemmat liittyivät 

HaliSviikkoon, eli kaupunkiosaviikkoon Halinen – Räntämäki - Koroinen. 

 

II Halinen-Räntämäki, eli yhdistyksen esittelysivusto. Julkaistiin seuraavat asiakirjat: 

 

1. Yhdistyksen säännöt, 

2. toimintakertomus 2018 

3. toimintasuunnitelma 2019, 

4. yhdistyksen hallintoon kuuluvat, ja 

5. jäsenhakemuslomake. 

III FiloCafe eli FiloCafe -iltojen esittelysivusto. Kokonaisjulkaisumäärä toimintavuonna 

oli kaikkiaan 9.  

Tilastoituja vierailuja on ollut keskimäärin 78 päivässä sivumäärän ollessa vastaavasti 

219. Kokonaisvierailujen on ollut vuodessa 16 200. 

 


