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TOIMINTAKERTOMUS	VUODELTA	2020	

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. 

Yhdistyksen toiminta oli koronapandemian johdosta rajoittunutta. Hallitus kokoontui 

vain kolme kertaa, vuosikokous pidettiin vasta syyskuussa ja HaliSviikko peruuntui. 

Yhdistystä kohtasi suru-uutinen syyskuussa hallituksen varapuheenjohtajan Mika 

Ketolan menehtyessä äkilliseen sairauskohtaukseen. 

HALLINTO	

Yhdistyksen	kokous	
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.9.2019 Myllärintuvassa Halisissa Valkkimyllynkuja 2:ssa 
Turussa. 

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

Henna Laine, Reijo Seppälä, Raija Tanner ja Timo Leinonen ja varajäseniksi Heikki 

Ranti.  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Uusikartano ja varatoiminnantarkastajaksi 

Tommi Ranti. 
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Hallitus	
Hallitus on pitänyt toimintavuotena neljä (4) kokousta.  

Mika Ketola on toiminut varapuheenjohtajana ja Timo Leinonen on sihteerinä ja 

taloudenhoitajana.  

Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota tai kulukorvausta. 

JÄSENET		
Toimintavuoden päättyessä yhdistyksellä oli tarkistetun jäsenluettelon mukaan 19 

varsinaista jäsentä. Muun tyyppisiä jäseniä yhdistyksellä ei ole ollut. 

Jäsenmaksu on ollut jäseneltä 10 euroa ja kannatusjäseneltä 50 euroa.  

TALOUS	
Yhdistys sai korvauksia tarjoilusta Koroisten niemen jouluhartaustilaisuudesta 2019 

200 euroa, Koroisten Kyläjuhlien myynnistä 23 euroa, Turun Päivän Halisten kosken 

tapahtumien myynnistä 187 euroa ja Halisten kulttuurikävelyjen järjestämisestä 50 

euroa.  

Yhdistystä ja sen toimintaa varten valmistettiin uusia esitteitä 55 eurolla. 

Jäsenmaksuja maksettiin yhteensä 110,00 euroa. Yhdistys maksoi itse jäsenmaksuja 

yhteensä 85,00 euroa. Pankkikulut olivat yhteensä 39,70 euroa, nettikulut 58,00 

euroa, ja kokouskulut 150,00 euroa. Viimeksi mainittuun kuluerään sisältyi 5 

kokouksen kahvitarjoilut, eli vuoden summaan sisältyy myös vuoden 2019 

kokouskuluja.  

Yhdistyksen kokonaistulot toimintavuonna yhdistyksen tulot olivat 570,00 euroa ja 

menot 461,79 euroa. Toimintavuoden ylijäämä on siis ollut 108,21 euroa, joka 

esitetään jätettäväksi yhdistyksen tilille kattamaan tulevia toimintamenoja.   

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 samoin kuin Turkuseuralta saatu 

runsas informaatio erityisesti koskien kaupunginosajaoston kokoustoimintaa. 
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Turkuseuran kaupunginosajaoston kokoukset pidettiin koronapandemian takia 

pääsääntöisesti etänä. Tämä ilmeisesti vähensi yhdistyksen osallistumisaktiivisuutta 

varsinaiseen kokoustoimintaan.  

Asukasbudjetointijärjestelmään kuulunut hanke Virnamäen kallion 

tapahtuma/näköalatasanteesta, jota yhdistys edisti, hyväksyttiin kaupungin 

toimenpideohjelmaan.  

Virkistystoiminta	
Halisviikon ja -illan suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta. Suunnitelma noudatti 

vuoden 2019 järjestelyjä, eli kaupunginosaviikko kattoi alueet Halinen-Räntämäki-

Koroinen ja ajankohtana oli toukokuun puoliväli, eli 10.5.2020 – 20.5.2020. 

Yhteistyökumppaneina olivat mm. Maarian seurakunnan Itä-Maarian alueneuvosto, 

Elävän kulttuurin Koroinen ry, Aurajokisäätiön ja Vesilaitosmuseo.  

Valmistelu jouduttiin keskeyttämään Koronapandemian aiheuttamien 

rajoitusmääräysten takia. Suunnitelmat päätettiin siirtää valmisteltavaksi seuraavan 

vuoden, eli vuoden 2021 kaupunginosaviikkona.  

Koroisten ristin kesä- ja joulutapahtumat. Yhdistys on ollut mukana Maarian 

seurakunnan Itä-Maarian alueneuvoston järjestämissä hartaustilaisuuksissa 

Koroisten niemellä huolehtien virvoketarjoiluista osallistujille. Myös nämä tilaisuudet 

peruuntuivat koronapandemian takia. 

EKK ry:n Koroisten kyläjuhlat/sadonkorjuujuhlat 29.8. -30.8.2020. Yhdistys oli esillä 

juhlilla esitellen juhlayleisölle toimintaansa sekä tarjoamalle myyntiaineistoaan.  

Aurajokisäätiön Turun Päivän tapahtuma Halistenkoskella 20.9.2020. Yhdistys oli 

esillä tilaisuudessa esitellen juhlayleisölle toimintaansa sekä tarjoamalle 

myyntiaineistoaan sekä myymällä yleisölle lettuja ja makkaraa. Tilaisuutta varten 

yhdistys teetti yleisölle jaettavaksi esitteen toiminnastaan ja tavoitteistaan.  

Kulttuuritoiminta	
Yhdistys on hakenut rahoitusta maailman runouteen kuuluvan klassikkorunoilijan 

John Keatsin (1795–1821) Endymion-runoteokseen pohjautuvan runoteoksen 

esittämiseksi Koroisilla Turun Lausuntokerho ry:n varapj Maaret Perälän ohjauksena. 

Yhdistyksemme jäsen Timo Leinonen on kääntänyt teoksen ensimmäisen kirjan. Teosta ei 
ole aikaisemmin suomennettu. 

Koroisten alueen soveltuvuutta runoteosten esittämiseen on testattu useammankin 

kerran toimintavuonna Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n tilaisuuksissa erilaisissa 

kokoonpanoissa.  
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Mittavin esitys oli Maaret Perälän ohjaama kauhurunoesitys ”EI milloinkaan” 

Sadonkorjuujuhlissa 29.8.2020, jonka päärunona oli Edgar Allan Poen Korppi-runo 

Timo Leinosen suomentamana.  

Tämän lisäksi oli pari matineatyyppistä esitystä Runoduo LeinoVirta 16.8.2020 ja 

Runotrio Maaret LeinoVirta 30.8.2020. Kokemukset näistä olivat rohkaisevia.  

Uutena toimintamuotona luontokävelyyn yhdistettiin runoelämyksiä nimikkeellä 

”Halisten kulttuurikävely” ks. http://www.koroinen.fi/HaliSeura/Kulttuurikavely.pdf . 

Sitä tarjottiin ensi kerran Aurajokisäätiön järjestämien Turun Päivän 20.9.2020 

Halisten tapahtumien yhteydessä sekä tilattuna toimintana 21.10.2020. Kokemukset 

myös näistä olivat myönteisiä.  

JULKAISUTOIMINTA	

KoroiSet	-lehti	
KoroiSet – lehteä julkaistiin vuosien 2008–2017 aikana kaikkiaan 37 erillistä lehteä, 

joissa oli kaikkiaan yhteensä noin 650 artikkelia. Ne antavat merkittävän lisän lehden 

toiminta-alueella vaikuttaviin ja vaikuttaneihin henkilöihin, tapahtumiin, yrityksiin, 

laitoksiin ja historiaa korostaen alueen kulttuurihistoriallista merkittävyyttä.  

Jotta aineistosta kiinnostuneet voisivat helpommin löytää ja hyödyntää sitä, kaikki 

lehden artikkelit luetteloitiin ja jaoteltiin aihetyypin, kirjoittajan ja kirjoituksen 

luonteen mukaan. Kaikki lehtinumerot ovat nyt myös löydettävissä netistä 

Koroinen.fi sivuilta samoin kuin erilliset luettelot luokitelluista artikkeleista. 

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

 
I Pääosasto eli koroinen.fi. Juttujen kategoriat uudistettiin. Tavoitteena oli selkeämpi 

esitystapa, jotta eri tyypit olisivat helpommin löydettävissä.   

 

Julkaisuja oli kaikkiaan 20. Lukuun sisältyvät kaikki KoroiSet -lehtien sähköiset versiot 

ja artikkeliluettelot sekä haastattelujuttusarjat HaliSakoista ja -ukoista vuosina 2017–

2019. 
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II Halinen-Räntämäki, eli yhdistyksen esittelysivusto. Julkaistiin seuraavat asiakirjat: 

 

1. Yhdistyksen säännöt, 

2. toimintakertomus 2019 

3. toimintasuunnitelma 2020, 

4. yhdistyksen hallintoon kuuluvat,  

5. Yhdistyksen esittely, ja 

6. jäsenhakemuslomake. 

7. Halisten kulttuurikävelyn esittely 

III FiloCafe eli FiloCafe -iltojen esittelysivusto. Myös tämän juttuosaston kategoriat 

uudistettiin.   

Kokonaisjulkaisumäärä toimintavuonna oli kaikkiaan 9, joita kaksi liittyi Yrjö Jylhän 

runouteen ja 7 FiloCafe -iltoihin.  

Tilastoituja vierailuja on ollut keskimäärin 55 päivässä sivumäärän ollessa vastaavasti 

232 päivässä. Kokonaisvierailujen on ollut vuodessa 20 115 vuodessa. 

Sivuille lisättiin myös painikkeet, jotka mahdollistavat juttujen yksinkertaisen 

jakamisen sosiaaliseen mediaan.  

 


