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Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry:n tarkoituksena on osallistua 
asuinalueemme kehittämiseen, elinympäristön parantamiseen, ihmisten 
viihtyisyyden ja omatoimisuuden lisäämiseen sekä kulttuurien edistämi-
seen. Edistämme myös asukasbudjetoinnin käyttöönottoa.  

Tämä tarkoitus toteutuu sitä varmemmin, mitä useampi alueen asuk-
kaista on yhdistyksen jäsen. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni 
asukkaista liittyisi jäseneksi.  

Olemme Suomen Kotiseutuliiton ja Turkuseuran jäsen. Jäsenemme saa-
vat näihin liittyvät edut, joihin kuuluu Turku Energia Oy:n myöntämät 
alennukset sähköenergian hinnoista.  

Jäseneksi voi liittyä jättämällä jäsenhakemuksen hallitukselle. Hakemus-
lomake on mukana tässä esitteessä. Säännöt ja muut lisätiedot yhdistyk-
sestämme löytyvät osoitteesta koroinen.fi.  
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Yhdistys on koko toimintansa ajan vaikuttanut siihen, että alueen 
arvostus luonnonläheisenä ja viihtyisänä asuinalueena kasvaisi niin 
asukkaiden kuin ulkopuolistenkin mielissä.  

Yhdistys on järjestänyt vuosittain HaliSviikon, jonka suurin yksit-
täinen tapahtuma on HaliSilta sekä osallistuu alueen muiden toimi-
joiden järjestämiin tapahtumiin.  

KoroiSet -lehden julkaisutoiminta loppui 2017. Lehdissä oli paljon 
ajatonta tietoa alueen historiasta ja kulttuurista. Yhdistyksen ylläpi-
tämästä www.koroinen.fi:stä löytyvät kaikki nämä vuodesta 2008 
lähtien ilmestyneet lehdet. Niiden sisällöt on luetteloitu helposti löy-
dyttäviksi. 
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Alue on ikivanhaa kulttuuriseutua. Jo se velvoittaa niin vaalimaan kuin 
edistämään menneiden sukupolvien luomaa kulttuuriperintöä. 

Nettijulkaisustamme koroinen.fi löytyy useita alueen historiaan liittyviä ar-
tikkeleita. Niissä on esitelty historiallisesti merkittäviä, alueeseen liittyviä hen-
kilöitä ja kohteita, kuten esimerkiksi Maarian kirkkoa, Koroisten niemeä, Ha-
listenkoskea ja kylää.  

Olemme tuottaneet myös näytelmiä historiallisesti merkittävistä aiheista. 
Esimerkiksi itsenäisyyden juhlavuonna 1917 tuotimme Suomi 100 ohjelmaan  
kuuluneen Harri Raittiin käsikirjoittaman ja Mikko Rantasen ohjaaman Toivon 
ja tuhon tie -näytelmän Turun dramaattisista tapahtumista sata vuotta sitten.  

Järjestämme kulttuurikävelyretkiä Halistenkosken ja Virnamäenpuiston 
alueelle sekä muita kulttuuritapahtumia. 
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Romantiikan ajan suuri runoilija John Keats (1795 – 1821) kuoli 
Roomassa 200 vuotta sitten. Nyt hän on herännyt henkiin Auran 
rannoilla, kun yhdistyksen jäsen Timo Leinonen on suomentanut 
hänen Endymion-runoelmansa sekä Maaret Perälä on muokannut 
sen runo-, musiikki- ja tanssiesitykseksi. Anthony Johnson on luo-
nut teokseen musiikin. Pääosissa ovat Eetu Meriö ja Noora Salo-
nen. 


Yhdistyksemme tuottaa teoksen, johon olemme saaneet avustus-
ta Turun kulttuurilautakunnalta, Teatterisäätiöltä ja Turun  kaupungin 
saamista testamenttivaroista. Pääesitykset ovat kesällä 2022. Kuva 
on runoelman esittelystä turkulaisille Taidelautalla kesällä 2021.


