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Merimasku-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. 
 

1. YLEISTÄ  

Merimasku-Seura on paikallinen kotiseutuyhdistys, jonka jäsenmäärä on yli sata henkeä. 

  

2. TAVOITTEET 

Seura ohjaa ja kehittää kokonaisvaltaista kotiseututyötä paikallisten erityispiirteiden pohjalta. 

- tähän kuuluu  

- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen  

- kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen  

- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen sekä perinteiden, historian ja nykypäivän 

tallentaminen  

- seura toimii vaikutuskanavana yhdessä asukkaiden kanssa viihtyisän elinympäristön 

puolesta ja yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 

toteutumisessa  

 

3. KOKOUKSET  

Vuosikokoukset  

- kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana , 

kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Muut kokoukset  

- seuran johtokunta kokoontuu säännöllisesti useita kertoja vuodessa 

 

4. KOULUTUSTOIMINTA  

Seuran johtokunnan jäsenet osallistuvat Suomen Kotiseutuliiton tai Turun Maakuntamuseon 

järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä mahdollisesti myös muihin seuran toimintaan liittyviin 

koulutustilaisuuksiin. 

 

5. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA  

5.1. Tiedotus  

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan seuran kotisivuilla www.merimasku.fi, Naantalin kaupungin 

Merimaskun alueen Saaristotiedotteessa,  ja alueen ulkopuolella asuville jäsenille jäsenkirjeellä 1-2 

kertaa vuodessa. Myös tiedotusvälineille toimitetaan aineistoa ajankohtaisista hankkeista. 

5.2. Julkaisut  

Seuran tärkein julkaisu on “Myötätuulta Merimaskussa” -lehti, joka ilmestyy joka vuosi.  

 

6. KOTISEUTOIMINTA  

6.1. Kesätapahtumat  

- Kollolan kesän avajaisia vietetään 5. heinäkuuta. Kahvio ja kotiseututalo ovat avoinna heinäkuun 

keskiviikkoiltoina 

- vuoden “Lossivahdin” nimeäminen  

- osallistutaan  Museopäivään  ja saaristokulttuuriviikkoon 

  

http://www.merimasku.fi/
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6.2. Kotiseututalo  

Seura pyrkii kaikin tavoin pitämään huolta hallussaan olevasta Kotiseututalosta, Kollolan torpasta,  

omin ja talkoovoimin. 

 

7. YHTEISTYÖ  

Seuran yhteistyötahoja ovat eritoten Naantalin kaupunki ja muut merimaskulaiset ja naantalilaiset 

sekä lähialueen yhdistykset. 

 

8. MERIMASKUN TEATTERI 

Seuran alajaoksena toimiva teatterijaos antaa oman toimintasuunnitelmansa. 

 

9. TALOUS  

Tärkeitä tavoitteita ovat mm. jäsenhankinnan ja uusien myyntituotteiden kehittäminen sekä  

aktiivisten jäsenten saaminen toimintaan mukaan. 

Huomattava osa rahoituksesta saadaan Naantalin kaupungilta Kollolan ylläpitosopimuksen 

perusteella. 

 

Merimaskussa marraskuun 12. päivänä  2015 
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Merimasku-Seura Ry 

Talousarvio vuodelle 2016 

 

Myötätuulta Merimaskussa lehden tuotot  

Lehden tuotot yht.     +1000 

 

Myötätuulta Merimaskussa lehden menot 

 Lehden menot yht.    -2900 

   

Tapahtumien tuotot 

 Kesäkahvio         300 

 Joulu saapuu M:uun      300 

 Muu myynti        200 

 Tapahtumatuotot yht.    +800 

 

Tapahtumien menot 

 Kahviomenot       200 

 Myyntiartikkelit       800 

 Tapahtumien järj.       600 

 Tapahtumamenot yht.    -1600 

 

Yleiskulut 

 Palvelumaksut        200 

 Toimistokulut       350 

 Jäsenmaksu liitolle       100 

 Näyttely/perinnekulut         600 

 Kollolan yleismenot       800  

 Vakuutukset        150 

 Kulukorvaukset       210 

 Yleiskulut yht.    -2410 

 

Hallitus- ja kokouskulut 

 Hallitus ja kok. kulut       600 

 Syysretki        800 

 Kokous ym. kulut yht.    -1400 

 

Varainhankinta 

 Jäsen/kannatusmaks.       1100  

 Tuotemyynti         500 

 Korkotulot           10 

Varainhankinta yht.     +1510 

 

Tulos ennen avustuksia ja poistoja    -5000 € 

   

Avustukset      +5000 € 

 

Merimaskussa  12.11.2015  Merimasku-Seura ry:n johtokunta 

 


