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YLEISTÄ	
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden kotiseutuajattelua, 
osallistumishalukkuutta kunnalliseen päätöksentekoon sekä vaikuttaa 
rakentavasti toiminta-alueensa yleiseen viihtyvyyteen. 

Yhdistyksellä on kolme päätoimintamuotoa:  

I. Suora vaikuttaminen alueen asioihin/alueellinen edunvalvonta 

II. Julkaisutoiminta, sekä  

III.  kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen joko yksin tai 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

TAVOITTEET	VUODELLE	2023	
 

 
Tavoitteena on toimialueen kaikenpuolinen kehittäminen ja yhteistyönmallien edellään 
kehittäminen Turkuseuran, muiden kaupunginosayhdistysten, Aluefoorumin, 
Aurajokisäätiön, Maarian seurakunnan ja sen Itä-Maarian alueneuvoston, Elävän Kulttuurin 
Koroinen ry:n ja muiden alueella vaikuttavien toimijoiden kanssa. 
Asukasbudjetointijärjestelmän käyttöä edistetään. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana 
pidetään sitä, että yhdistyksen taloudellinen riippumattomuus ei tule uhatuksi. 

TAVOITTEET	TOIMINTAMUODOTTAIN	

Alueen kehittämistoiminta: 
 
Seurataan aktiivisesti alueen kehittymistä ja osallistutaan Turkuseuran ja muiden alueella 
vaikuttavien toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin. 

Kehitetään aktiivisesti tapoja jakaa ajankohtaista tietoa niin yhdistyksen hallituksessa 
jäsenistön piirissä yleensä. Pyritään saamaan mukaan yhdistykseen sellaisia aktiivisia 
toimijoita, jotka kiinnostuneita alueen kehittämisestä ja/tai julkaisutoiminnasta.  

Päähanke yhdistyksen toiminnassa alueen kehittämisen suhteen on Kutsu Pormestarit 
kylään – hankkeen valmistelu ja järjestäminen yhdessä Hamaron Pienkiinteistöomistajat 
ry:n kanssa 

Seurataan Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen hajuongelmista käytävää keskustelua 
ja laitokseen tai sen lupaehtoihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia. 
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Asukasbudjetoiniti:  

Seurataan viime vuonna mukaan hyväksytyn frispeegolf -harjoitusrata  hankkeen 
valmistelua.  

Valmistellaan uusia ehdotuksia vuoden 2024 asukasbudjettiin  

Virkistystoiminta: 
 

1. HaliSviikko järjestetään toukokuussa 2023 kaupunginosaviikkoihin kuuluvina 
vuodelle 2020 tehdyn suunnitelman pohjalta. Yhdistyksen omat päätapahtumat 
ovat:  

• Halisten kylän umpipihat ma 8.5.2023 

• Kirjastoilta Nummen kirjastossa ti 9.5.2023 

• Halisilta, to 11.5.2023  

• Kylvön siunaus, äitien päivänä su 14.5.2023 yhteistyökumppanina 
Maarian seurakunta. 

2. Aurajokisäätiön Turun päivän tapahtuma Halisten koskialueella 

Toteutetaan vanhan mallin mukaan. 

Koroisten ristin kesä- ja joulutapahtumat:  
 

Osallistutaan seurakunnan järjestämiin Koroisten ristin kesä- ja jouluhartaustilaisuuksiin 
kahvi- ja mehutarjoiluin aiempien vuosien tapanaan. Tilaisuudet ovat suunnitelmien 
mukaan seuraavat:  

• Ohjelmallinen Koroisten ristin kesähartaus Marian päivänä, su 2.7.2023 
kello 15.00 

• Luomakunnan sunnuntain messu, su 13.8.2023 kello 17.00 

• Lyhtykulkue Maarian kirkolta ja jouluhartaus Koroisten ristillä ke 
13.12.29023 kello 17.30 

Kulttuuritoiminta 
 

Endymion-hankkeen jatkohankkeena jätetään avustushakemus John Keatsin 
arvostetuimpien runoteosten oodien suomennosten painatuksesta ja niiden varaan 
rakentuvan runo- ja musiikkiesitysten valmistelusta esitettäväksi syksyllä 2023. 
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Jaakko Finno – suomalaisen virsirunouden perustaja 
 

Olemme hankkeessa mukana, mutta emme kuitenkaan päävastuussa, jos seurakunta päättää 
toteuttaa hankkeen.  

Muu kulttuuritoiminta 
Kehitetään edelleen Runollista Kulttuurikävely tarjontaa asiasta kiinnostuneille. 
 
Pyritään luomaan yhteyksiä alueen nuorten kanssa toimivien kanssa esimerkiksi siten, että 
HaliSiltaan pyritään saamaan nuorten omaa ohjelmaa esimerkiksi yhteistyössä Tutun 
kristillisen opiston kanssa 

Julkaisutoiminta 
 

1. Koroinen.fi 
 

Seurataan testikäytössä olevaa järjestelmää aikataulutettujen kirjoitusten saamiseksi 
Kotiseutusivustolle.  
 
Haetaan avustusta Palvelut ja tuotteet -sivun kehittämiseksi toimivaksi verkkokaupaksi. 
 
Yhdistyksen kotisivun hyödyntämistä pyritään tehostamaan, esimerkiksi lisäämälle 
kotisivulle yhteydenotto lomake. . 
 
Tehdään selvitys siitä, onko mahdollista saada paikallisia yrityksiä maksavina asiakkaina 
hyödyntämään järjestelmää laaditun strategiasuunnitelman mukaisesti. 

 

2. Muu julkaisu- ja tiedotustoiminta 
 

Pidetään painopisteenä Koroinen.fi järjestelmän kehittämistä. Printtimedia ei ole 
poissuljettu, jos sen talous järjestyy ja yhdistyksen resurssit riittävän siihen. 
 
Jäsentiedotusta pyritään tehostamaan 

Yhteistyöstä Suomen Kotiseutuliiton ja Turkuseuran kanssa 
Yhteistyötä jatketaan aiempaan tapaan levittämällä tietoisuutta Turkuseurasta ja sen 
toiminnasta ja julkaisuista. Sama koskee myös Kotiseutuliittoa.  

Muu toiminta 
Muusta toiminnasta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 

 
 
 


