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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2014 oli painottunut Kollolan ympäristöön, rakentamiseen 

ja vanhan kunnostamiseen. 

Yleiset kokoukset 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät yleiset kokoukset. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa 

Lossituvalla.  

   Syyskokous pidettiin marraskuussa Lossituvalla glögitilaisuuden merkeissä.  Johtokunta 

kokoontui virallisesti 10 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 94. 

Johtokunta 

Puheenjohtaja: Maarit Lineri  

Varapuheenjohtaja:  Markku Aaltonen.  

Sihteeri:   Erkki Rantala.  

Rahastonhoitaja:  Ritva Pajukoski 

Johtokunnan muut jäsenet:  Silja Heljander, Katriina Sirko-Honka, Petteri Kortelainen, Juha 

Lankinen, Kauko Pajukoski ja Maija-Leena Tuomi 

Toiminnantarkastajat 

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Kaija Roiha ja varalla Sari Laaksonen. 

Toimikunnat 

Toimikuntia ei nimetty, vaan tehtäviä jaettiin vuoden aikana tarpeen mukaan. 

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ja muut julkaisut 

  

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ilmestyi loppuvuodesta neliväripainoksena. 

Lehden sisällöstä vastasi Maarit Lineri ja hän myös toimi lehden päätoimittajana 

sekä taittajana. Lehti jaettiin kaikkiin postilaatikollisiin merimaskulaisiin 

talouksiin sekä lähetettiin postitse Merimaskun ulkopuolella asuville seuran 

jäsenille.  

Vuoden 2014 lehti oli nro 26 Seuran tekemänä ja nro 29 lehden koko historiassa. 

 

Kollolan tapahtumat 

Sunnuntaina 6.7. “Yllätyksiä ullakolta” -näyttelyn viralliset avajaiset 

vietettiin Eino Leinon päivänä ja teemaksi valikoitui siten Leino. Leinoa oli 

tulkitsemassa näyttelijä Juha-Pekka Mikkola. Päivän aikana keitettiin torpan 

maalausta varten punamultaa. Aineet lahjoitti seuralle Taattisten tila ja 

pääkeittäjänä hääri Karin Aaltonen.   
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 Kollolan heinäkuiset keskiviikot. 

9.7. Henri Nevari ja Eilo Takaprami aloittivat keskiviikkojen sarjan. 

Antiikkia vai rihkamaa -teema keräsi noin 70 kuulijaa ja kyselijää 

katsomoon.  

Tilaisuudessa V-S Viestikillan edustajat ojensivat Merimasku-Seuralle 

yhdistyksensä viirin kiitoksena yhteistyöstä. 

 

16.7. Emeritus ylipuutarhuri Arno Kasvi kertoi tuttuun leppoisaan 

tapaansa puutarhan hoidosta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Yleisöllä oli 

monenlaisia, kiperiäkin kysymyksiä, joihin Kasvi lupasi lähettää 

myöhemmin vastauksen kysyjälle.  

 

 

23.7. Sukututkimuspalvelu Melikon edustaja Mervi Korsimo-Lineri kertoi nykyaikaisesta 

sukututkimuksesta ja esitteli netistä löytyvää aineistoa ja sen hyödyntämistä. Yleisö kuunteli 

kiinnostuneena, miten pääsee aloittelijakin alkuun ja sai myös vinkkejä laajempaan tutkimukseen. 

30.7.  Puutarhuri Tita-Marjut Salonen opasti niityn 

perustamisessa.  

Saaristokulttuuriviikko Kollolassa 24-31.8. 

Viikolla esitti Merimaskun Teatteri vielä kerran yleisön pyynnöstä näytelmänsä ”Otavasta itään”. 

Saariston elämästä kertova näytelmä sopi viikon teemaan mainiosti. Katsomo oli lähes täynnä. 

Kesän päätös 

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

Talkoot 

Kollolassa järjestettiin useat talkoot.  Merimaskun Teatterin ja Merimasku Seuran 

yhteisponnistuksella Taattistenjärven Kollolan tontin aluetta raivattiin ja siivottiin. Niitty sai 

alkunsa ja Kauko Pajukoski kunnosti Kollolan kellarin.  Suuri kiitos talkoolaisille. 

Haastattelut 

Paikallisen väestön haastattelut ovat aina kuuluneet Seuran toimintaan perinteen keräämiseksi.  

Esim. talven aikana on sähköpostihaastatteluna saatu Esteri Ghazilta Yhdysvalloista 

muisteluita Apajan elämästä. 

 

Teatteritoiminta 

Merimasku-Seuran alajaos, Merimaskun Teatterin tekee oman toimintakertomuksen vuoden 2014 

toiminnastaan. 
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Muita tapahtumia 

Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin. 

14.6. Huvisoudut, nimettiin vuoden lossivahti 

 

25.7.Pieni Pyhän Jaakobin vaellus lähti Kollolasta kohti 

 Naantalin kirkkoa. Vaeltajat siunasi matkaan rovasti Heikki  

Kivekäs. 

16.8. Harrastemessut koululla 

12.10. Johtokunnan syysretki suuntautui Littoisten Verkatehtaan alueelle. 

20.11 Syyskokous ja glögitilaisuus Lossituvalla 

 

29.11. Joulu saapuu Merimaskuun.  

 

 

 

Jäsenistö 
31.12.2014  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 Naantalin kaupungin omistama Kollolan torppa, joka toimii lämpimänä 

aikana johtokunnan 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. Vilkkainta sivuilla oli heinäkuussa, 

jolloin sivuilla oli 1671 käyntiä. 

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, aluetiedotteessa sekä jäsenkirjeellä. 
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Muistamiset 

 

Huomionosoitukset 
Vuoden 2014 ”Lossivahdiksi” valittiin Kauko Pajukoski,  jolle luovutettiin 

Lossikapula  Merimaskun Huvisoutujen yhteydessä. 

 

 

Talous 

Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin merkittävän toimintatuen 

lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle. Teatteritoimintaan liittyvistä rakennus-

kustannuksista on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanketuki kattanut  huomattavan osan 

investoinneista. 

Merimaskun Huvisoutu, sekä ”Joulu saapuu Merimaskuun”-tapahtumien myyjäisiin osallistuminen 

ovat myös olleet aina osa seuran varainhankintaa. 

Taloudesta on erillinen tilinpäätös.  

Lopuksi 

Merimasku-Seuran johtokunta kiittää seuran jäseniä sekä muita aktiiveja henkilöitä 

kiinnostuneisuudesta ja osallistumisesta seuran toimintaan ja talkootyöhön. Ennen kaikkea suuret 

kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille työmme tukemisesta. 

 

Merimaskussa 12.02.2015  Merimasku-Seura ry:n johtokunta 

Merimaskussa 19.3.2015  Merimasku-Seura ry:n kevätkokous 


