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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	2022	
 

Yleisenä tavoitteena on säilyttää yhdistys toimintakykyisenä perustoiminnoissaan huolimatta 
korona -pandemian aiheuttamista rajoitteista.  
 
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.  

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.  

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

Yhdistys jätti Asukasbudjetointiin viime toimintavuonna kolme ehdotusta: (1) frispeegolf-
harjoitusrakentaminen Halisiin, (2) Virnamäen muinaispuiston ulkoilupolun valaistus ja 
ratsastajille ja heidän ratsuilleen oman kulkureitin rakentaminen Aurajoen rantaan, 
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sekä (3) Virnamäen kallion näköalapaikan kehittäminen tapahtumapaikaksi.  

Näistä ehdotuksista vain frispeegolf -rata hyväksyttiin jatkokäsittelyyn. Valaistusta ja 
ratsastusreittiä pidettiin liian kalliina ja Virnamäen kalliota sopimattomana 
tapahtumapaikaksi harvinaisen kasvillisuutensa takia.  

Seurataan alueen hankkeiden saamaa kannatusta äänestyksessä sekä valmistellaan uudet 
ehdotukset vuoden 2023 asukasbudjettiin. 

Virkistystoiminta: 
 

1. HaliSviikko järjestetään toukokuussa 2022 kaupunginosaviikkoihin kuuluvina 
vuodelle 2020 tehdyn suunnitelman pohjalta. Yhdistyksen omat päätapahtumat 
ovat:  

- Kylvön siunaus, äitien päivänä 8.5.2022, yhteistyökumppanina 
Maarian seurakunta. 

- Halisilta, to 19.5.2022.  

2. Aurajokisäätiön Turun päivän tapahtuma Halisten koskialueella 

Toteutetaan viimevuotiseen tapaan. 

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, la 2.7.2022  

-  Luomakunnan sunnuntain messu, su 14.8.2022 

- Lyhtykulkue Maarian kirkolta ja jouluhartaus Koroisten ristillä, ke 14.12.2022 

Kulttuuritoiminta 
 

Endymion Turussa -hankkeesta toteutettiin viime vuonna osa. Runoelman neljästä kirjasta 
valmistui kaikista suomennos, joista kaksi ensimmäistä painettiin viime vuonna ja kaksi 
jälkimmäistä toimintavuoden alussa.  
 
Näytelmä käsikirjoituksista valmistui viime vuonna kaksi (I ja III kirjat). Toimintavuonna 
valmistetaan käsikirjoitukset kirjoista II ja IV.  
 
Runonäytelmät esitetään kaikista runoelman kirjoista tulevana kesänä.  
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Jaakko Finno – suomalaisen virsirunouden perustaja 
 

Hankkeelle on haettu avustusta V-S Kulttuurisäätiöltä ja OP Turun seutu 100 
vuotisjuhlarahastolta. Suunnitelmissa on hakea avustusta Pyhän Henrikin säätiöltä. 
Positiivista rahoituspäätöstä ei ole toistaiseksi saatu 

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 

 

Julkaisutoiminta 
 

1. Koroinen.fi 
 

Pyritään kehittämään erityisesti Artikkeli-sivuston julkaisutoimintaa systemaattisempaan 
suuntaa tavoitteena se, että julkaisuja olisi minimissään 1 kpl/kk hyödyntäen erityisesti 
KoroiSet -lehden myötä syntynyttä kirjoittajaverkostoa.  

 

2. Muu julkaisutoiminta 
 

Pidetään painopisteenä Koroinen.fi järjestelmän kehittämistä 

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. 

 
 
 


