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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisella tasolla asukkaiden kotiseutuajattelun 
ja osallistumishalukkuuden lisääminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä 
alueen viihtyisyyden lisääminen. 

Tarkoitusta yhdistys toteuttaa toimimalla alueensa etujärjestönä ja 
yhdyssiteenä Turun kaupungin eri hallintokuntien, alueella toimivien yritysten 
ja asukkaiden välillä. Yhdistyksellä on kolme päätoimintamuotoa:  

(a) suora vaikuttaminen alueen asioihin, 
(b) julkaisutoiminta, sekä  
(c) kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen joko yksin tai 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Näiden toistuvien toimintamuotojen lisäksi yhdistys on ollut mukana jäseniensä 
kautta näytelmäprojektien toteuttamisessa alueellaan. Näitä ovat Maarian 
pappilan pihalla vuonna 2011 toteutettu Ihmisen jälki - näytelmä ja Paimalan 
Myllyojalla vuosina 2012 ja 2013 esitetyt näytelmät Eskolan suvun vaiheista 
1800 luvun loppupuolelta 1930-luvulla saakka; Kaksi Maariaa ja Mustat autot 
Maarian yössä. 

TAVOITTEET ENSI VUODELLE 
 

Yhdistys on vuodesta 2015 lähtien kehitellyt yhdessä kirjailija Harri Raittiin 
kanssa Suomi 100 ohjelmaan kuuluvaa näytelmähanketta Turku 1918 - 
Punavallan nousu ja tuho. Jos rahoituspohja varmistuu, hankkeen 
toteuttaminen hallitusti kustannusraameissa pysyen on yhdistyksen 
ykköstavoite. 

Kaikissa tapauksissa tavoitteena on toiminnan jatkamisen varmistamisen lisäksi 
se, että yhdistyksen taloushallinto keskitetään ja virtaviivaistetaan, mikä 
tarkoittaa sitä, että KoroiSet - lehden, www.koroinen.fi nettijulkaisun ja 
symposiumien budjetointi ja talousseuranta hoidetaan yhdistyksen toimesta ja 
valvonnassa. 

Tavoitteena on myös, että yhdistys uudistaa sääntönsä Suomen Kotiseutuliiton 
yhden kokouksen mallisääntöjen mukaisiksi ja tekee tätä tarvittavat päätökset 
kokouksissaan. 
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Muut tavoitteet ovat toimintamuodoittain seuraavat:  

Alueen kehittämistoiminta: 
Seurataan aktiivisesti alueen kehittymistä erityisesti rakentamisen tulevien tiejärjestelyjen 
osalta. 

 

Kulttuuri- ja virkistystoiminta: 
 

Halisviikko ja   - ilta järjestetään toukokuussa 2017 kaupunginosaviikkoihin 
kuuluvina.  
 
Järjestetään yhteiskumppanien kanssa Mikael Agricola Symposium, Osa I ja II, 
Turun kristillisellä opistolla ja Maarian pappilan tallissa pidetään 11.3.2017 ja 
9.4.2017. Tilaisuuksien taloushallinto yhdistetään yhdistyksen muuhun 
taloushallintoon. 

 
Osallistutaan Koroisten ristin kesä- ja joulutapahtumien järjestelyihin aiempien vuosien 
tapanaan  
 
Osallistutaan Eläinten joulurauhan julistus – tapahtuman järjestelyihin Virnamäellä Halisissa 
 
Osallistutaan Illallinen taivaan alla tapahtuman järjestelyihin Maarian pappilan pihatilassa.   

 

Julkaisutoiminta: 
 

Julkaisutoiminnan taloushallinto yhdistetään yhdistyksen taloushallintoon. 
 
KoroiSet – lehteä toimintavuonna kuten aikaisemminkin, neljä numeroa.   
 
www.koroinen.fi – nettijulkaisussa julkaistaan entiseen tapaan KoroiSet – lehden 
sähköiset versiot. Artikkeli – osastossa julkaistaan symposiumista syntynyttä aineistoa. 
Kaupunkiosasivustojen osalta Halinen – sivustoa täydennetään mallisivustoksi muille.  
 
Käynnistetään neuvottelut yhteistyökumppanien osalta. Erityisesti Koroinen – 
kaupunginosasivuston osalta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita. Samalla pyritään 
hankkimaan yhteistyökumppaneita, jotka ovat halukkaita osallistumaan järjestelmän 
ylläpidon rahoittamiseen. 

 


