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Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2010 noudatteli pitkälti seuran perinteitä ja toiminta
Naantalin kaupungissa alkaa muokkautua
Yleiset kokoukset
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa Kallen
kellarissa Taattisten tilalla ja syyskokous marraskuussa Merikievarissa. Kevätkokouksen aluksi
Eeva Matinolli kertoi aiheesta ” Pitäjien historiankirjoituksien työstäminen”, lähinnä Rymättylän
historian saattamisesta 34 vuoden aikana kirjoiksi. Syyskokouksessa Markku Lehto kertoi
”Merimaskun kirkonkylä - menneitä muistellen”
Hallitus kokoontui virallisesti 8 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 75.
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, Juha
Lankinen, Markku Lehto ja Katriina Sirko-Honka.
Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Sari Laaksonen ja Outi Fabritius sekä varatilintarkastajana Raili Mäkilä.
Toimikunnat
Lehtitoimikuntaan kuuluivat Terttu Kraemer, Markku Lehto ja Maarit Lineri
Näyttely- ja perinnetoimikuntaan Anneli Junninen, Terttu Kraemer, Pertti Kuusela ja Anneli
Laaksonen ja Juha Lankinen
Kokousemäntänä toimi Katriina Sirko-Honka.
Myötätuulta Merimaskussa-lehti ja muut julkaisut

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ilmestyi loppuvuodesta
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 2010 lehti oli nro 22 Seuran tekemänä ja nro 25 lehden
koko historiassa.
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Kollolan kesä: näyttely, esitelmät

”Jos ei sauna, viina ja terva…”
Kesän näyttelyn teeman oli entisajan lääkkeet ja lääkitys.
Kollolassa ja näyttelyssä kävijöitä oli vieraskirjan mukaan 476
henkilöä. Moni on kuitenkin käynyt tilaisuuksissa ”kuittaamatta”.
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 04.07.2010 museonjohtaja Anne
Sjöströmin saapuessa avaamaan kesänäyttelyn.
Toiminta jatkui keskiviikkoesitelmillä ja alustuksilla.
07.07. ”Ystävän merkitys terveydelle”, LKT, tutkimusprofessori Pentti
Huovinen

14.07. ”Vanhat lääkkeet” Apteekkari Janina Kaita

21.07. ”Perinnetaidot”, Kansanparantaja Hanna Aro-Heinilä

28.07. ”Kuppaus” oli aiheena luontaisterveydenhoitaja Mervi Hongistolla, joka
kuvassa esittelee aihetta MM-Seuran puheenjohtajalle.

Saaristokulttuuriviikko.
Elokuun Saaristokulttuuriviikko alkoi 22.08. museopäivillä ja lossivahdin
julkistamisella. Vuoden 2009 lossivahti Hanna Nurminen luovutti lossikapulan
Terttu Kraemerin kautta vuoden 2010 lossivahdille Martti Mäkilälle.
29.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran ”illan
hämärtyessä” laulujen kera.
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Merimasku tutuksi ja muu opastustoiminta
Eri julkaisuihin on toimitettu tietoja Merimaskun tapahtumista ja kerrottu mm. Naantalin oppaille
mahdollisuudesta opastukseen.
Koululaisille tehtiin Kollolan kotiseututaloa tutuksi. Lähes koko koulun oppilasjoukko vieraili
päivän aikana Kollolassa.
Koulutuksiin osallistuminen
13.10.2010 puheenjohtaja ja rahastonhoitaja osallistuivat Maakuntamuseon järjestämään Muistan
vielä? -koulutustilaisuuteen Turun linnan Bryggman salissa

Retket
Lauantaina 02.10. Seuran hallitus + muutama hallituksen
taustahenkilö lähtivät syysretkelle kohti Loimaata.
Kohteina olivat Suomen Maatalousmuseo Sarka ja Loimaa-Seura
ry:n ylläpitämä Kotiseutumuseo Hirvikoskella. Paluumatkalla
poikkesimme Raija Oraksen Ateljeessa Koskella.

Jäsenistö
31.12.2010 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 117. 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.
Lossituvalla on pysyvä Merimaskun lossihistoriasta kertova näyttely.
Talvisin seura on kokoontunut koululla, Lossituvalla tai hallituksen jäsenten kodeissa.
Tiedotustoiminta
Seura sai kaupungilta käyttöönsä merimasku.fi tunnuksen ja seuran kotisivut avattiin huhtikuussa.
Kotisivut ovat toimineet ensisijaisena tiedotuskanavana ja sivuilla onkin käynyt kesäkuukausina yli
tuhat vierailijaa/kuukausi.
Seuran toiminnasta tiedotettiin lisäksi kuukausittain ilmestyvässä kuntatiedotteessa sekä
kesäohjelmat löytyivät myös Rannikkoseudun ja Kaupunkiuutisten kalentereissa.
Kollolan kesän ohjelma löytyi painettuna lehtisenä Kollolasta, kirjastoista ja se oli tulostettavissa
kotisivuilla.
Yleiset kokoukset kutsuttiin koolle kotisivuilla, kuntatiedotteessa sekä jäsenkirjeellä.

Merimasku-Seura ry

Kannanotot ja kuntalaistoiminta
Seura ottaa aktiivisesti kantaa Merimaskun alueen kaavoitukseen ja ympäristön suunnitteluun ja
tilaan. 16.11.2010 toimitettiin Merimasku-Seuran huomautus kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta.
Osallistuttiin Kotiseutuliiton JOY-Jokaisen Oma Ympräristö -kampanjaan
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.
Huomionosoitukset
-

vuoden 2010 ”Lossivahdiksi” valittiin Martti Mäkilä
Martti tunnetaan monipuolisena järjestöaktiivina ja mm. MerimaskuSeuran puheenjohtana. Hän veti aktiivisesti esim Kräkilän myllyn
kunnostuksen.

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 osallistui Merimaskun Suvilystien sekä syyslystien järjestelyihin ja markkinamyyntiin ja
”Joulu saapuu Merimaskuun”-tapahtuman myyjäisiin.
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.
”Kollolan päärynäpuukin sai uudistuneen muodon”

Merimaskussa, 14. helmikuuta 2011
Merimasku-Seura ry:n hallitus

