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TOIMINTAKERTOMUS	VUODELTA	2022	

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 
kuntahallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi asukasbudjetoinnin 
kautta, 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. 

Toiminnan painopiste oli John Endymion-projektin loppuun saattamisessa, eli 
näytelmällisten runoesitysten valmistelut ja esitykset Koroisilla, Jurmossa ja teatteri 
Maneerissa. Turun kaupungin kulttuurilautakunnalta ja Teatterisäätiöltä sekä Turun 
kaupungin testamenttivaroista saatujen avustusten turvin. 

Projektin valmistumisen jälkeen painopisteenä siirtyi Koroinen.fi -julkaisukanavan 
Kotiseutuosaston kehittämiseen ja Pormestarit -kylässä hankkeen osallistumiseen 
valmisteluun.  

HALLINTO	

Yhdistyksen	kokous	
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.4.2021 Asunto Oy Turun Sipimetsän kerhohuoneessa, 
Turussa Paavinkatu 24.  
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Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Jokinen, hallituksen jäseniksi Pirjo Ranti, 
Henna Laine, Reijo Seppälä, Raija Tanner ja Timo Leinonen ja varajäseniksi Heikki 
Ranti.  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Uusikartano ja varatoiminnantarkastajaksi 
Tommi Ranti. 

Hallitus	
Hallitus valitsi kokouksessaan (4/2022) 13.4.2022 keskuudestaan Reijo Seppälän 
varapuheenjohtajaksi ja Timo Leinosen sihteeriksi ja samalla taloudenhoitajaksi.  

Hallitus on pitänyt toimintavuotena yhdeksän (9) kokousta. 

Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota tai kulukorvausta. 

JÄSENET	JA	JÄSENYYDET	
Toimintavuoden päättyessä yhdistyksellä oli tarkistetun jäsenluettelon mukaan 19 
varsinaista jäsentä. Uusia jäseniä saatiin 2 ja kuolemantapauksen takia menetettiin 
yksi.  

Muun tyyppisiä jäseniä yhdistyksellä ei toimintavuotena ollut. 

Jäsenkirjeitä lähettiin jäsenistölle lähinnä vuosikokoukseen liittyen kaksi. Molemmat 
lähetettiin sähköpostitse. Ne julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla Koroinen.fi:ssä.  

Yhdistyksen resurssien niukkuuden takia viestintä- ja tiedotustoiminta vain 
jäsenistölle on ollut vähäistä. Tämä todennäköisesti vaikeuttaa jäsenhankintaakin ja 
yhdistyksen alueellista tunnettavuutta.  

Jäsenmaksu on ollut jäseneltä 10 euroa ja kannatusjäseneltä 50 euroa.  

Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa ja Turkuseura-Åbosamdundet ry:ssä. 

TALOUS	
Yhdistyksen kokonaistulot olivat 1354,27,10 euroa, jossa jäsenmaksujen osuus oli 
100,00 euroa ja myyntitulojen 480,00 euroa. Kokonaismenot olivat vastaavasti 
4757,86 euroa, eli tulos oli 3 403,59 euroa alijäämäinen. 

Alijäämä koostui käytännössä Endymion hankkeen menoista, jotka olivat 
toimintavuonna 3 591,19 euroa. Alijäämä katettiin suunnitellusti Endymion-projektiin 
toimintavuonna 2021 saaduilla avustuksilla.   
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TOIMINTA	

Alueellinen	edunvalvonta	ja	asukasbudjetointiasiat	
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 ja käsiteltiin ja tehtiin asianomaiset 
päätökset hallituksessa.  

Asukasbudjetointijärjestelmään ehdottamistamme hankkeista luokiteltiin 
mahdolliseksi vain ehdotuksemme harjoitusfrisbeerata. Suunnitelmien mukaan se 
toteutetaan vuonna 2023. Toteutussuunnittelua ei ole vielä aloitettu. 

Toimintavuonna 2021 ehdottomamme Virnamäen kallion näköalapaikan 
rakentaminen on nyt valmis. Uutta ehdotustamme, että paikkaa olisi kehitetty 
tapahtumapaikaksi ei pidetty mahdollisena, koska pidettiin liian suurena riskinä sitä, 
että runsaslukuisempi kävijämäärä turmelisi kallion rinteiden osin harvinaislaatuisen 
kasvillisuuden.  

Yhdistys on ollut mukana myös vaikuttamassa ja ottamassa kantaa alueen 
viihtyisyyttä uhkaaviin hankkeisiin. Tällaisia ovat olleet erityisesti 
linkkimastosijoitussuunnitelma ja Gasumin kompostointilaitoksen lemupäästöjen 
selvittely- ja torjuntatyö. 

Yhdistys on myös käynnistänyt yhdessä Hamaron pienkiinteistöjen omistajat ry:n 
kanssa hankkeen osallistua kaupungin järjestämään toimintamalliin, jossa 
”Pormestarit kutsutaan kylään” keskustelemaan alueen kehittämismahdolllisuukista.  

Virkistys-	ja	avustustoiminta	
Halisviikko. Hanke toteutettiin suunnitelmien mukaan toukokuussa 8.5.- 19.5.2022 
välisenä aikana. Tulot kokonaisuudessaan olivat 730,50 euroa ja menot 716,11 euroa. 
Hankkeeseen saatiin kaupungilta avustusta 480,00 euroa myyntitulojen ollessa 
yhteensä 250,50 euroa. Suurin yksittäinen menoerä oli musiikki ja äänitekniikka 
yhteensä 30,00 euroa. 

Hankkeeseen kuuluivat seuraavan säännönmukaiset osaprojektit: 

1. Jumalanpalvelustoimitukseen osallistuminen yhdistyksenä ja kylvön siunaus 
8.5.20922 kylväjänä Timo Ranti. Kylvötapahtumassa oli väkeä noin 20. Yhdistys 
järjesti tilaisuuteen kahvitarjoilun seurakunnan lukuun.  
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2. Kirjastoilta Nummen kirjastossa 18.5.2022. Tilaisuuden teema oli Romantiikkaa 
Halisten tapaan. Ann-Christin Antell kertoi romanttisen paikallishistoriaan 
liittyvän kirjasarjan taustatyöstä ja Timo Leinonen Endymion-runoelman luoneen 
John Keatsin (1795–1821) elämästä ja runoudesta. Tilaisuudessa yleisöä oli noin 
15. 

3. HaliSiltaan vietettiin Halisten koulun pihalla 19.5.2022. Yleisöä paikalla oli 
kaikkiaan noin 200. Tilaisuudessa julkistettiin vuoden 2022 HaliSakka, joksi oli 
valittu Aurajokisäätiön toiminnanjohtaja Sinikka Paulin ja HaliSukoksi 
maanviljelijä Timo Ranti. Tilaisuudessa esitettiin myös katkelmia 
harjoitteluvaiheessa olleesta Endymion-runoelmasta, joka myös nuorempi yleisö 
seurasi herpaantumattomalla kiinnostuksella. Uutena piirteenä sovellettiin 
yhteistyökumppanien etsinnässä sähköpostitse tapahtuvaa kutsuntamenetelmää. 
Se osoittautui kehityskelpoiseksi jatkoa ajatellen.  

Koroisten ristin hartaustilaisuudet. Yhdistys on ollut mukana Maarian seurakunnan 
Itä-Maarian alueneuvoston järjestämissä hartaustilaisuuksissa Koroisten niemellä 
huolehtien virvoketarjoiluista osallistujille seurakunnan lukuun.  

- Marian messu 2.7.2022, yleisöä oli noin 40 
- Luomakunnan sunnuntain hartaustilaisuus 14.8.2022, yleisöä 35. 
- Jouluhartaustilaisuus Koroisten ristillä 14.12.2022, yleisöä oli noin 40. 

Aurajokisäätiön Turun Päivän tapahtuma Halistenkoskella 18.9.2021. Yhdistys oli 
esillä tilaisuudessa esitellen juhlayleisölle toimintaansa sekä myymällä 
puutarhatuotteita ja makkaraa. Ohjelmaan kuului myös Runollinen kulttuurikävely 
Virnamäen muinaispuistoalueella. Väkeä oli kävelyllä mukana noin 10 osallistujia 
ollessa kaikkiaan noin 100.  

Endymion-projekti	
Endymion-runoelmasta julkaistiin neljäosainen kirjasarja nimeltään Endymion John 
Keatsin mukaan ISBN 978-952-67931-2-2. Runoelman osat ovat seuraavat: 

Osa 1: Endymion ja Peona, ISBN978-952-67931-3 -9 
Osa 2: Rakkautta maan uumenissa, ISBN978-952-67931-4 -6 
Osa 3: Glaukos ja Kirken kauhea tuomio, ISBN978-952-67931-5 -3 
Osa 4: Jäähyväiset, ISBN978-952-67931-6 -0 

Osa 2 painettiin Painola, T. Nieminen Oy:ssä ja muut X-Copy Oy:ssä. Osista 1–3 
valmistettiin myös esitysten pohjana ollut käsikirjoitus esitysten ohjaajan Maaret 
Perälän laatiman suunnitelman mukaan.  
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Työryhmä oli seuraava: 

 

Endymion-projektin runoryhmän esittely on liitteessä 5. 

Esityksiä oli kaikkiaan yksitoista seuraavasti: 

 

Tarkemmat tiedot projektista löytyvät osoitteesta: https://koroinen.fi/filocafe/endymion/ 

 

 

 

ENDYMION-RYHMÄ 2022 ROOLITUKSINEEN
Maaret Perälä Ohjaaja
Anthony Johnson Asiantuntija
Eetu Meriö Endymion
Jukka Lahdensivu Äänitekniikka
Kauko Juvonen Äänitekniikka
Kristiina Lahdenvesi Kirke
Maarit Juvonen Kertova muusa
Maija Antikainen Cynthia
Noora Salonen Peona
Oili Kouvo Ymmärtävä muusa
Reijo Virtanen Pappi ja Glaukos
Timo Leinonen Runoilija

Pvm Paikka Esitys Esitystyyppi
24.4.22 Turun linnan kirkko Osia II kirjasta Runonäytelmä
18.5.22 Nummen kirjasto Keatsin esittelyä Keskustelevaa kertomista
19.5.22 HaliSilta Otteita I Ja II näytelmistäRunonäytelmä(tiivistelmä

5.6.22 Koroisten kartano I ja II kirja 2-osainen runonäytelmä
12.6.22 Koroisten kartano 1 ja II kirja 2-osainen runonäytelmä
26.7.22 Jurmo Inn Jurmossa III kirja 1-osainen runonäytelmä
27.7.22 Jurmo Inn Jurmossa II ja III kirja 2-osainen runonäytelmä
11.8.22 Teatteri Maneeri Kaikki kirjat Esittelevä runokooste
14.8.22 Koroisten kartano II ja III kirja 2-osainen runonäytelmä
21.8.22 Koroisten kartano II ja III kirja 2-osainen runonäytelmä
14.9.22 Viides näyttämö Kirjojen julkistus Kirjallinen FiloCafe -ilta
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Projektin talous toteutui seuraavasti:  

 

Tarkemmin kustannusten toteutuminen näkyy liitteessä 5.  

Jaakko	Finno	–	hanke	
Yhdistys keskeytti hankkeen valmistelun johtuen siitä, että rahoitusta. ei onnistuttu 
järjestämään. Lisäksi hankkeen suuruus tuotti huolta suhteessa yhdistyksen resursseihin 
nähden ja toisaalta hankkeen uskottavuuden kannalta saattaisi olla parempi, jos seurakunta 
voisi olla mukana aktiivisena toteuttajana hankkeessa. Tällöin se täydentäisi hyvin Maarian 
pappilan piha-alueella esitettyjen näytelmien sarjaa Maarian seurakunnan kirkkoherroista. 
Näitä ovat olleet näytelmä Jaakko Haaviosta2004 ja vuonna 2011 kirkkoherra Ivar Tallgrenin 
kulttuuriperheestä.  

Yhteistoiminta-asiat	
Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Jokinen oli toimintavuonna Suomen Kotiseutuliiton 
valtuuston jäsenen viimeistä kauttaan edustaen koko Varsinais-Suomea 

Turkuseuran kokouksiin yhdistyksen edustajana on osallistunut yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Reijo Seppälä. Hän ollut samalla yhteyshenkilönä Maarian seurakuntaan 
ja sen eri elimiin.  

Raija Tanner on ollut yhteyshenkilönä Aluefoorumiin, asukasbudjetointiin ja 
Kaupunginosaviikkojen Tuki ry:hyn.   

Kaupunginosaviikkojen Tuki ry:n toiminta oli keskeytyksissä koko vuoden lukuun ottamatta 
kaupunginosaviikkojen tulevaisuutta selvittämiseen keskittynyttä Tukholmaan 
suuntautunutta risteilyseminaaria 11.12.2022. Yhdistyksestä seminaarin osallistuivat Reijo 
Seppälä ja Raija Tanner.  

JULKAISUTOIMINTA	

Koroinen.fi	
Nettijulkaisussa Koroinen.fi julkaistiin osastoittain seuraavat aineistot: 
 
Ia.	Kotiseutuyhdistys	Halinen-Räntämäki	ry,	eli	yhdistyksen	kotisivu	osoitteessa 
https://www.koroinen.fi/artikkelit/kotiseutuyhdistys/  
 

AVUSTUKSET YHTEENSÄ 2021 - 2022 7 000,00 €
Kulut 2021 -3 481,84 €
Kulut 2022 -3 431,99 €
KULUT YHTEENSÄ -6 913,83 €
Erotus, eli avustukset - kulut (=käyttämätön osa) 86,17 €
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Sivulta löytyy yhdistyksen jäsenlomake säännöt, hallinto, selvitys 
yhdistyksen säännönmukaisesta toiminnasta ja muista tapahtumista. 
Olisi ehkä paikallaan pohtia myös yhteydenottolomakkeet ottamista 
mukaan sivulle.  

 
Ib.		myynnissä	olevat	palvelut	ja	tuotteet,	osoitteessa 
https://www.koroinen.fi/artikkelit/palvelut-ja-tuotteet/ 
	

Sivulta löytyvät yhdistyksen kaikki yhdistyksen myynituotteet. Sivu 
kaipaisi tehostamista ja uudenlaista suunnittelua.  

II	Kotiseutuartikkelit	osoitteessa:	http://www.koroinen.fi/artikkelit	
 

Artikkeleita julkaistiin kaikkiaan kahdeksan. Loppuvuodesta siirryttiin 
järjestelmään. jossa artikkeleita pyritään hankkimaan 
ennakkosuunnitelman mukaan määrätyllä rytmillä niin, että kaikille 
erikseen sovituille kirjoituksille voidaan määrittää ohjeellinen aikataulu 

 
 
III	FiloCafe -sivusto osoitteessa http://www.koroinen.fi/filocafe/ 

Sivun artikkeleissa esitellään FiloCafe -iltoja sekä julkaistaan runouteen 
filosofiaan liittyviä teemoja. 

Sivustossa julkaistiin toimintavuonna yhteensä kahdeksan artikkelia.  

Sivulla on myös oma osastonsa Endymion-projektille osoitteessa 
https://koroinen.fi/filocafe/endymion/ Sivuun on koottu Endymion-
projektin myötä syntynyt aineisto tapahtumaesitteineen ja 
lehdistötiedotteineen.  

 

LIITTEET 

1. Kirjanpidon pääkirja vuonna 2022 
2. Vuoden 2022 tuloslaskelma 
3. Vuoden 2022 tase 
4. Talousarvion toteutuminen 2022 
5. Endymion-projektin tulot ja menot vuonna 2022 
6. Endymion-projektin runoryhmän esittelykuvasto 


