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Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2009 noudatteli pitkälti seuran perinteitä mutta mielessä on
ollut edellisvuosia enemmän seuran tulevaisuus Kuntaliitoksen toteutuessa vuoden 2008-2009
vaihteessa kuulummekin Naantalin kaupunkiin. Miten tämä vaikuttaa Merimasku-Seuran
tulevaisuuteen?
Yleiset kokoukset
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa ja
syyskokous tammikuussa 2010, molemmat Merimaskun koululla. Kevätkokouksessa Visa Auvinen
piti esityksen ”Suomen Joutsenen vieraskirjain kertomaa” ja syyskokouksessa Samuli Santalahti
kertoi” tuntoja ja tunnelmia naantalilaisesta päätöksenteosta Merimaskun kannalta”.
Hallitus kokoontui virallisesti 10 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 103.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Maarit Lineri ja varapuheenjohtajana Pertti Kuusela. Kokousten
sihteerinä toimi pääasiassa Erkki Rantala. Rahaston ja arkistonhoitajana toimi Terttu Kraemer.
Hallituksen muut jäsenet olivat: Anneli Junninen, Pertti Kuusela, Anneli Laaksonen, Markku
Lehto, Katriina Sirko-Honka ja Sirkka-Liisa Vuori.
Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Sari Laaksonen ja Outi Fabritius sekä varatilintarkastajina Raili Mäkilä ja
Perry Laitinen.
Toimikunnat
Lehtitoimikuntaan kuuluivat Terttu Kraemer, Markku Lehto ja Maarit Lineri
Näyttely- ja perinnetoimikuntaan Anneli Junninen, Terttu Kraemer, Pertti Kuusela ja Anneli
Laaksonen
Kokousemäntinä toimivat Sirkka-Liisa Vuori ”pääemäntä”, Anneli Junninen ja Katriina SirkoHonka.
Myötätuulta Merimaskussa-lehti ja muut julkaisut
Myötätuulta Merimaskussa-lehti ilmestyi lopuuvuodesta neliväripainoksena. Lehden sisällöstä
vastasi lehtitoimikunta avustajineen ja ilmoitusmyynnistä Terttu Kraemer. Maarit Lineri toimi
lehden päätoimittajana sekä taittajana. Lehti jaettiin kaikkiin postilaatikollisiin merimaskulaisiin
talouksiin sekä lähetettiin postitse Merimaskun ulkopuolella asuville seuran jäsenille.
Vuoden 2009 lehti oli nro 21 lehden koko historiassa.
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Kollolan kesä: näyttely, esitelmät, tapahtumat ja retket
Kesän näyttelyn teeman oli 1950 luvun Merimasku.
Kollolassa ja näyttelyssä kävijöitä oli vieraskirjan mukaan
274 henkilöä.
Myös Lossituvalla oli pieni lossihistoriaa käsittelevä
näyttely.
Kollolassa pidettiin myös kesäkahviota ja sen yhteydessä
omien tuotteiden myyntiä.

Heinäkuun keskiviikkoiltaiset esitelmät ja keskustelutilaisuudet ja Kollolan tapahtumat
Varsinainen kesätoiminta aloitettiin sunnuntaina 28.06.2009 kesänäyttelyn avajaisilla.
Toiminta jatkui keskiviikkoesitelmillä ja alustuksilla.
01.07. ”Lelut lasten työkaluja”, Anneli Laaksosen
vanhoista leluista kertoi Terttu Kraemer
08.07. ”Tanssin taikaa”, Markku Lehto kertoi50-luvun
tansseista
15.07. ”Kesäasukkaana Merimaskussa”, 50-luvun
kesäasumisesta kertoi Sirkka-Liisa Vuori
22.07. ”Hatut, 50-luvun pukeutuminen”, Maarit Lineri
apunaan Terttu Kraemer esittelivät aikakauden hattuja
hattujen tekoa
29.07. ”Antiikkia vai ei”, pohdiskeli Irma Kaukinen
Riihikoskelta (kuvassa)
Saaristokulttuuriviikko.
Elokuun Saaristokulttuuriviikko alkoi 23.08. museopäivillä.
26.08. uudet kuntalaiset kutsuttiin tervetulleiksi..
30.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran esiintyessä 50-luvun
tunnelmissa.
Merimasku tutuksi ja muu opastustoiminta
Merimasku-Seura tuli tutuksi usealle vierailuryhmälle.
Linja-auto retkueiden oppaana toimivat Maarit Lineri ja
Terttu Kraemer ja Kollolan torppa toimi usein
pysähdyspaikka vieraileville.
Muun muassa Lions Club Naantali vieraili syyskuussa
ja Kulttuuripyöräily Naantalista ja Rymättylästä
suuntautui Merimaskun Kollolaan lokakuussa.
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Retket
Keskiviikkona 03.06. Seuran hallitus lähti retkelle
Eurajoelle. Ensimmäinen kohde oli Olkiluodon
ydinvoimalan vierailukeskus, jonka jälkeen ruokailimme
Vuojoen kartanossa. Kartanoesittelyn jälkeen oli vuorossa
Eurajokikierros ja kävimme mm. Irjanteen kirkossa.
Kiitokset emännillemme.

Jäsenistö
31.12.2009 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 78. Jäsenmaksu oli 6 € henkilöjäseneltä.
Jäsenmaksulapusta oli kopio useammassa kuntatiedotteessa ja ulkokuntalaisille jäsenille se
lähetettiin syyskokouskutsun mukana.
Toimitilat
Seuran hallinnassa on ollut kunnan omistama Kollolan torppa, joka toimii lämpimänä aikana
hallituksen kokoustilana, näyttelypaikkana, kesäkahviona ja museona. Tilat ovat veloituksetta olleet
myös muiden yhdistysten käytössä, vaikkakin tämä käyttö on ollut hyvin vähäistä.
Talvisin seura on kokoontunut koululla tai hallituksen jäsenten kodeissa.
Tiedotustoiminta
Seuran toiminnasta tiedotettiin etupäässä kuukausittain ilmestyvässä
kuntatiedotteessa sekä kesäohjelmat myös Rannikkoseudun ja Kaupunkiuutisten kalentereissa.
Yleiset kokoukset kutsuttiin koolle kuntatiedotteessa sekä jäsenkirjeellä.
Merimasku-Seura on antanut myös lausuntonsa Naantalin kaupungin pyyntöön koskien saaristoohjelmaa 2009-2012.
Lisäksi on käyty Naantalin kaavoituksesta ja maankäytöstä ja kaupungin tiloista vastaavien kanssa
esittelemässä Merimasku-Seuran näkemyksiä Merimaskun kirkonkylän tulevista toiminnoista ja
etenkin vanhan lossituvan käytöstä.
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Huomionosoitukset

-

vuoden 2009 ”Lossivahdiksi” valittiin Hanna Nurminen.
Seura osallistui myös Raino Puottulan kunnallisneuvos
arvonimen hakemiseen

Talous
Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin merkittävän toimintatuen
lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle. Suuri osa seuran henkilöresursseista käytetään
tähän työhön muun kotiseututyön kustannuksella. Toisaalta varainhankintaan liittyvissä
julkaisuprojekteissa toteutetaan paikallisten perinteiden vaalimista ja tallennustyötä.
Seura sai Naantalin kaupungilta luvan markkinoida Merimaskun isännänviiriä, joita välitettiinkin
syksyn aikana 25 kpl.
Seura osallistui Suvisoutujen markkinamyyntiin kesäkuussa ja ”Joulu saapuu Merimaskuun”tapahtuman myyjäisiin marraskuussa.
Taloudesta on erillinen tilinpäätös.
Lopuksi
Merimasku-Seuran hallitus kiittää seuran jäseniä sekä muita aktiiveja henkilöitä
kiinnostuneisuudesta ja osallistumisesta seuran toimintaan ja talkootyöhön. Ennen kaikkea suuret
kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille työmme tukemisesta.
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