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Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2013 oli painottunut Kollolan ympäristöön, rakentamiseen
ja vanhan kunnostamiseen.

Yleiset kokoukset
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa
Lossituvalla, jossa vieraili Naantalin museojohtaja Anne Sjöström. Samalla hänelle luovutettiin
Merimasku pöytäviiri no 14, joka jäi antamatta viime kesän syntymäpäivillä.
Syyskokous pidettiin joulukuussa Lossituvalla glögitilaisuuden merkeissä. Hallitus kokoontui
virallisesti 12 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 120.
Hallitus

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

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Sari Laaksonen, varatilintarkastajana Outi Fabritius.
Toimikunnat
Varsinaisia toimikuntia ei nimetty ollenkaan, vaan tehtäviä jaettiin vuoden aikana tarpeen mukaan.

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 2013 lehti oli nro 25 Seuran tekemänä ja nro 28 lehden koko
historiassa.

Kollolan tapahtumat
”Korjata, vaiko uusia- siinäpä kysymys” oli kesän näyttelyn teemana.
Kollolan kesänäyttelyn avajaisissa 7.7. Visa Auvinen kertoi, miten
säilyttää vanhaa, vaikka sitä ei voikaan enää kunnostaa.
Ke 10.7. Teuvo Ranki, rakennusarkkitehti
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Ke 17.7. Heikki Randell, oman kotiseutumuseon rakentaja
kertoili kokemuksiaan vanhojen rakennusten kunnostamisesta
ja antoi vinkkejä ja neuvoja vastaavien haasteiden kanssa
painiville
Ke 24.7. Kivikonservaattorit
Sari Perälä ja Johanna Lehtola
antoivat ohjeita kivirakennelmien kunnostamisesta.
Ke 31.7. klo 18 Kauko Pajukoski esitteli Kollolan torpan korjauksen vaiheita kesän aikana
Saaristokulttuuriviikko.
Sunnuntaina 18.8. avattiin Saaristokulttuuriviikko Kollolassa
22.08 klo 18 vieraili Naantali Teatteri ”Onnea maa” esityksensä kera
Kesän päätös
25.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran laulujen kera. Tällä kertaa
kuoro esiintyikin uuden teatterin näyttämöllä ulkona.
Talkoot
Kollolassa järjestettiin useat talkoot. Merimaskun Teatterin ja Merimasku Seuran
yhteisponnistuksella …Lisäksi raivattiin ja siivottiin Taattistenjärven Kollolan tontin aluetta. Suuri
kiitos talkoomiehille.
Haastattelut
Paikallisen väestön haastattelut ovat aina kuuluneet Seuran toimintaan perinteen keräämiseksi.
Teatteritoiminta
Merimasku-Seuran alajaos, Merimaskun Teatterin tekee oman toimintakertomuksen vuoden 2013
toiminnastaan.

Muut tapahtumat
Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin.
15.6. Suvisoudut, nimettiin vuoden lossivahti
31.8. Viikinkimarkkinat ja Muinaistulien yö
30.11. Joulu saapuu Merimaskuun.
Lauantaina 17.08. seura teki syysretken Yläneen
Museomäelle.
Vuoden päätteeksi järjestettiin glögitilaisuus Lossituvalla
11.12
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Jäsenistö
31.12.2012 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli hieman toista sataa. Jäsenmaksu oli 8 €
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 vuonna 2012 Merimaskun seurakunnalle merimaskulaisen kirkonrakentajan Kaarle
Jaakonpojan muistolaatan. Laatta paljastettiin Merimaskun kirkon läpikäytävässä
Palmusunnuntaina 24.03.2013

Huomionosoitukset
Vuoden 2013 ”Lossivahdiksi” valittiin Maikki Lamberg, jolle luovutettiin
Lossikapula Merimaskun Suvisoutujen yhteydessä.
Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin syyskokouksessa Terttu Kraemer

Talous
Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin merkittävän
toimintatuen lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle. Teatteritoimintaan
liittyvistä rakennus-kustannuksista on Varsinais-Suomen ELY-keskus tehnyt päätöksen
hanketuesta, joka kattaisi huomattavan osan investoinneista.
Merimaskun Suvisoutu, Viikinkimarkkinat sekä ”Joulu saapuu Merimaskuun”-tapahtumien
myyjäisiin osallistuminen ovat myös olleet aina 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 12.03.2014
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