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Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2011 noudatteli pitkälti seuran perinteitä, mutta vuosi oli
monella tavalla hyvin vilkas ja toimintatäyteinen. Vaikka Turun Kulttuuripääkaupunkivuoden
Kylämatka-tapahtuma ei suoranaisesti ollut seuran toimintaan kuuluva, osallistui niin suuri joukko
seuran jäseniä ”Los´seillaan” -näytelmään näyttelijöinä ja muina järjestelijöinä, että se ansaitsee
mainintansa seuramme vuosikertomuksessa. Merimasku-Seuran ansioihin on myös luettava V-S
kyläkilpailun hieno saavutus, YLEn Teema kanavan ”Suojele minua” ohjelmasarjan tuoma
julkisuus sekä vuoden lopussa saatu ilouutinen Lossituvan saamisesta yhdistysten käyttöön.

Yleiset kokoukset
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa Kallen
kellarissa Taattisten tilalla ja kokouksen aluksi kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila kertoi kaupungin
suunnitelmista Merimaskun kirkonkylän kehittämiseksi. Syyskokous pidettiin marraskuussa
Lossituvalla ja kokouksen aluksi Pertti Talka kertoi ”Lossarimuisteluita”.
Hallitus kokoontui virallisesti 8 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 79.
Hallitus

Puheenjohtaja: Maarit Lineri
Varapuheenjohtaja: Markku Aaltonen.
Sihteeri: Erkki Rantala.
Rahaston ja arkistonhoitaja: Terttu Kraemer.
Hallituksen muut jäsenet: Anneli Junninen, Anneli Laaksonen, Juha Lankinen, Markku Lehto ja
Katriina Sirko-Honka.
Tilintarkastajat

Sari Laaksonen ja Outi Fabritius sekä varatilintarkastaja Raili Mäkilä.
Toimikunnat
Lehtitoimikunta

Terttu Kraemer, Markku Lehto ja Maarit Lineri
Näyttely- ja perinnetoimikunta

Anneli Junninen, Terttu Kraemer, Anneli Laaksonen ja Juha Lankinen
Talkookoordinaattori

Juha Lankinen

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 pyrittiin jakamaan
kaikkiin merimaskulaisiin talouksiin sekä lähetettiin postitse seuran
jäsenille.
Vuoden 2011 lehti oli nro 23 Seuran tekemänä ja nro 26 lehden koko
historiassa.
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Kollolan tapahtumat
Kollolan kesä: näyttely, esitelmät
Kollolan kesä alkoi jo toukokuussa. Koululaiset
vierailivat Kollolassa 30.5.
Iltama ja tanssiperinteestä kertovan näyttelyn
avajaisia su 3.7.oli vauhdittamassa Maire
Pohjanheimo
Keskiviikkona 6.7. Anneli Junninen piti
”Tervehdyspuheen”
Liköörimestari Jorma Virtanen kertoili
keskiviikkona 13.7. ”Kotiviinien ja liköörien
valmistuksesta”
Keskiviikkona 20.7. yhteislauluilta. Laulattajana
toimi Leo Salonen
Saaristokulttuuriviikko.
Sunnuntaina 21.8. avattiin Saaristokulttuuriviikko Kollolassa "Sinisävelien" tahdissa. Ohjelma oli
kesäistä viihdyttävää tanssimusiikkia. Lopuksi "Sinisävel"-yhtye säesti yhteislaulua. Viikko jatkui
keskiviikkona koko perheen seikkailu- ja perinneleikkipäivänä.
Talkoot
Kollolassa järjestettiin kahdet talkoot 28.5. ja 5.9. Syksyn talkoissa aloitettiin kauan suunnitelmissa
ollut saunan kunnostus. Siitä suuri kiitos talkoomiehille.
Kesän päätös
28.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran ”illan
hämärtyessä” laulujen kera.

Muut tapahtumat
Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin.
Kylämatkan Los´seillaan esityksiä oli 11.6. - 28.6. välisenä aikana kaiken kaikkiaan 6.
18.6. Suvisoudut, 27.8. Viikinkimarkkinat ja Muinaistulien yö sekä 26.11. Joulu saapuu
Merimaskuun. Vuoden päätteeksi järjestettiin glögitilaisuus Lossituvalla 14.12.

Kunniamaininta
V-S Kylätoimintapäivänä 13.8.2011 Salon Perniön
Mathildedalissa Merimasku Seura vastaanotti Kunniakirjan
paikallisen kulttuurin hyödyntämisestä Varsinais-Suomen Kylät
ry:ltä
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Koulutuksiin osallistuminen

12.9. Varsinais-Suomen Kylät ry järjesti kotisivukoulutusta Raisiossa. Seurasta osallistuivat
sihteeri ja puheenjohtaja.
Messut

1.10. Seura oli omalla osastollaan mukana Kotiseutuliiton järjestämillä Suku- ja
kotiseutumessuilla
Jäsenistö

31.12.2011 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 108. 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.
Lossituvalle on saatu vakioilta, joten sen käyttö
on lisääntynyt talviaikoina.
Rantamakasiinin yläkertaan perustettiin koko
kesän auki ollut lossiperinteestä kertova
näyttely.

Tiedotustoiminta
Seuran kotisivut ovat toimineet ensisijaisena tiedotuskanavana. 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.

Kannanotot ja kuntalaistoiminta
Seura ottaa aktiivisesti kantaa Merimaskun alueen kaavoitukseen ja
ympäristön suunnitteluun ja tilaan. Lossituvan puolustamista tehosti mm.
kansalaisadressi tuvan puolesta ja julkisuutta saatiin osallistumalla Yle
Teeman ”Suojele minua” ohjelmaan. Adressiin kertyi melkein 900 nimeä.
Se luovutettiin kaupungin edustajille TV kameroiden todistaessa tilanteen
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Huomionosoitukset
Vuoden 2011 ”Lossivahdiksi” valittiin Pirkko-Liisa Heinonen jolle
luovutettiin Lossikapula Merimaskun Suvisoutujen yhteydessä

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.
Merimaskun Suvisoutu, Viikinkimarkkinat sekä ”Joulu saapuu Merimaskuun”-tapahtumien
myyjäisiin osallistuminen ovat merkittävä osa seuran varainhankintaa.
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. Kiitos Merimaskun Osuuspankille
kahvikuppilahjoituksesta.
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