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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2012 oli hyvin vilkas ja toimintatäyteinen. Olihan se seuran 

20 v. juhlavuosi. 

Yleiset kokoukset 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa 

Lossituvalla, jossa OP:n johtaja Marjo Linnakoski kertoi ajankohtaisista pankkiasioista.  

Syyskokous pidettiin joulukuussa Lossituvalla glögitilaisuuden merkeissä.  Hallitus kokoontui 

virallisesti 13 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 128. 

Hallitus 

Puheenjohtaja: Maarit Lineri  

Varapuheenjohtaja: Markku Aaltonen.  

Sihteeri: Erkki Rantala.  

Rahaston ja arkistonhoitaja: Terttu Kraemer. 

Hallituksen muut jäsenet: Silja Heljander, Anneli Junninen, 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 

Juhlatoimikunta  

koko hallitus 

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 jaettiin kaikkiin postilaatikollisiin 

merimaskulaisiin talouksiin sekä lähetettiin postitse Merimaskun 

ulkopuolella asuville seuran jäsenille.  

Vuoden 2012 lehti oli nro 24 Seuran tekemänä ja nro 27 lehden koko 

historiassa. 
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Kollolan tapahtumat 

Seuran 20 v juhlat 1.7. olivat kesän päätapahtuma kutsuvieraille.  

Tilaisuutta olikin saapunut kunnioittamaan läsnäolollaan 

huomattava määrä seuran ystäviä ja yhteistyökumppaneita. 

Tervetuliaismaljana tarjoiltiin paikallista tyrnimehua. 

 

Juhlapuheen piti tilaisuudessa kunniajäseneksi kutsuttu Martti 

Mäkilä, joka kiitti seuraa ansiokkaasta työstä kotiseudun ja sen 

perinteiden vaalimisesta.  Mäkilän puhe löytyy 

kokonaisuudessaan vuoden 2012 lehdestä. 

Tilaisuudessa muistettiin Seuran jäseniä Kotiseutuliiton mitaleilla 

ja yhteistyökumppaneita pöytäviireillä ja reimareilla.  

Pöytäviirien saajat 

Kotiseutuliitto, Hakala Vikke, Heinonen Pirkko-Liisa, Laaksonen 

Anneli, Knuutila Raija, Salonen Leo, Sjöström Anne ja Sula Anita 

Mitalien saajat ja luokat 

Kultainen 

Lineri Maarit 

Hopeinen 

Kraemer Terttu, Rantala Erkki 

Pronssinen 

Honka Katriina, Junninen Anneli, Lehto Markku 

Reimari ja/tai Kollolakirja  

Aaltonen Markku, Fabritius Outi, Heljander Silja, Laaksonen Sari, Lankinen Juha, Lehtonen Pauli,  

Norontaus Irma-Sisko, Olenius Paula, Pajukoski Kauko ja Uusitalo Mirja 

Kollolan kesä: näyttely, esitelmät 

Kesän näyttelynä oli ”Kurkistuksia, Merimasku ennen ja nyt”, jossa valukuvin ja esinein kerrottiin 

millaista elämä oli ennen ja on nyt. 

ke 4.7.         Muinaiskorut  

Käsityöpaja Vaskikäärme Muinaiskoruseppä Johanna Iso-Järvenpää kertoi muinaiskorujen 

historiasta ja niiden valmistuksesta 

ke 11.7.       Miten huolehdin ja huollan vanhaa  

Konservaattorit Tanja Huikuri ja Sari Selkee Turun Museokeskuksesta antoivat ohjeita vanhojen 

esineiden huollosta ja säilytyksestä. 

ke 18.7.       Ideoita ja neuvoja pihan suunnitteluun  

Suunnitteluhortonomi (AMK) Jaana Peltola antoi neuvoja oman pihan suunnitteluun. 

ke 25.7.        Perinnetietokilpailu 

Merimaskun yhdistysten edustajat mittelivät leikkimielisessä kilpailussa perinteen tiedossa ja 

taidossa. 
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Saaristokulttuuriviikko. 

Sunnuntaina 19.8. avattiin Saaristokulttuuriviikko Kollolassa  uutispuuron ja muinaistulien historian 

parissa (Timo Havia). 22.8. Kollolassa avoimet ovet ja Muinaiskorupaja 

Kesän päätös 

26.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran laulujen kera. 

Talkoot 

Kollolassa järjestettiin useat talkoot.  Merimaskun Teatterin ja Merimasku Seuran 

yhteisponnistuksella salaojitettiin Kollolan pihaa ja torpan ympäristö. Lisäksi raivattiin ja siivottiin 

Taattistenjärven Kollolan tontin aluetta.  Suuri kiitos talkoomiehille. 

Haastattelut 

Seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja ovat haastatelleet Pertti ja Liisa Saarelaa sokerijuurikkaan 

kasvatuksesta ja muustakin Merimaskun elämään liittyvästä. Puheenjohtaja on haastatellut 

Merimaskun viimeistä kyläpoliisia Viljo Sahlstenia ja hänen vaimoaan Eiraa. 

Teatteritoiminta 

Seuran alaisuuteen perustettiin 17.8.2012 teatteritoimikunta, joka käyttää toiminimenään 

Merimaskun teatteri. 

Kesän suuren suosion saanut näytelmä oli ”Lekkeripelei ja pirtukaupoi” 

Muut tapahtumat 

Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin. 

16.6. Suvisoudut, nimettiin vuoden lossivahti 

 

18.06. Merimasku-Seura kävi Kultarannassa luovuttamassa uudelle 

presidenttiparille saunavihdat. 

 

25.8. Viikinkimarkkinat ja Muinaistulien yö sekä 24.11. Joulu saapuu Merimaskuun.  Kesän 

näyttelyä vastaava näyttely koottiin  Itsenäisyyspäivän juhlaan Merimaskun seurakuntatalolle. 

 

.  

Lauantaina 18.08. seura teki syysretken Uusikaupunkiin. 

Kohteina mm. Kulttuurihistoriallinen museo ja Automuseo 

Vuoden päätteeksi järjestettiin glögitilaisuus Lossituvalla 12.12 

Kunniamaininta 

Paikallislehti Rannikkoseutu antoi Merimasku-Seuralle Antti patsaan tunnustukseksi 

paikalliskulttuurin ja paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä. 
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Jäsenistö 

31.12.2012  jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 134. 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. 

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. 

Muistamiset 

Seura lahjoitti Merimaskun seurakunnalle kirkonrakentajan muistolaatan, joka on nyt kiinnitettynä 

kirkkomaan läpikäytävän seinälle.  ”Virallinen” paljastus pidetään vuoden 2013 alussa. 

Huomionosoitukset 

Vuoden 2012 ”Lossivahdiksi” valittiin Pertti Kuusela,  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. 

 

Merimaskussa 13.03. 2013  Hyväksytty seuran Kevätkokouksessa 20.03.2013 

Merimasku-Seura ry:n hallitus 


