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YLEISTÄ	
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. 

TAVOITTEET	VUODELLE	2018	
Yleisenä tavoitteena on säilyttää yhdistys toimintakykyisenä perustoiminnoissaan, eli toimialueen 
kaikenpuolinen kehittäminen yhteistyössä Turkuseuran ja muiden alueella vaikuttavien 
toimijoiden kanssa, Halisviikon järjestäminen, yhteistilaisuudet Koroisten niemellä Maarian 
seurakunnan kanssa.  
 
Laajamittaisempiin kulttuurihankkeisiin, kuten jollekin kulttuurivaikuttajalle omistettu 
symposiumin järjestämiseen ja näytelmien tuottamiseen mennään mukaan vain 
perustelluista syistä ottaen huomioon yhdistyksen omat resurssit. Sama koskee myös 
julkaisutoimintaa, eli KoroiSet – lehteä ja www.koroinen.fi – nettijulkaisua.  
 

Tavoitteet	toimintamuodoittain	 	

Alueen	kehittämistoiminta:	
Seurataan aktiivisesti alueen kehittymistä ja osallistutaan Turkuseuran järjestämiin 
kaupunkiosatilaisuuksiin. 

Virkistystoiminta:	
Halisviikko ja   - ilta järjestetään toukokuussa 2018 kaupunginosaviikkoihin 
kuuluvina.  

Koroisten	ristin	kesä-	ja	joulutapahtumat:		
Osallistutaan Koroisten ristin kesä- ja joulutapahtumien järjestelyihin aiempien vuosien 
tapanaan.  

Osallistutaan Illallinen taivaan alla tapahtuman järjestelyihin Maarian pappilan tiloissa.   
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Kulttuuritoiminta/symposiumit	
Osallistutaan filosofi J. E. Salomaa - symposiumin seminaari ja runo-osioineen 
järjestelyihin edellyttäen, että siitä ei aiheudu kustannuksia yhdistykselle.  

Yhdistyksen nimissä on jätetty 2 800 euron avustushakemus Varsinais-
Suomen Kulttuurisäätiölle. Jos avustus myönnetään, se käytetään runo-osion 
kustannusten kattamiseen maksettujen kuittien mukaan. 

Salomaa – symposiumin seminaariosio toteutetaan Liedossa yhteistyössä 
Liedon Oppaat ry:n kanssa. 

Tilaisuudesta saatujen kokemusten pohjalta päätetään symposiumien 
jatkosta vuonna 2019. 

Kulttuuritoiminta/näytelmät	
Yhdistys on jättänyt useampia avustushakemuksia tuottaa näytelmä Suomen 
virsirunouden perustan luoneen Jaakko Finnon elämästä Irmeli Helinin 
käsikirjoituksen pohjalta. Suunnitelman mukaan näytelmä esitettäisiin 
Maarian pappilan pihalla kesäteatteriesityksenä.  

Hankkeelle ei kuitenkaan ole saatu rahoitusta. Tämän johdosta hanketta ei 
voida toteuttaa suunnitellulla tavalla.  

Julkaisutoiminta/KoroiSet	
Yhdistys osallistuu KoroiSet – lehden tai sen seuraajan julkaisutoiminnan mahdollisuuksien 
selvittelyyn. 

Julkaisutoiminta/Koroinen.fi	
Selvitetään Koroinen.fi – nettijulkaisun käyttömahdollisuuksia resurssien mukaan ottaen 
huomioon myös mahdolliset uudet yhteistyökumppanit. 

Yhteistyöstä	Suomen	Kotiseutuliiton	ja	Turkuseuran	kanssa	
Yhteistyötä jatketaan aiempaan tapaan. 

 
 
 


