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Merimasku-Seura ry

Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2015 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 9 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 87.
Johtokunta

Puheenjohtaja:
Maarit Lineri
Varapuheenjohtaja:
Maija-Leena Tuomi
Sihteeri:
Erkki Rantala
Rahastonhoitaja:
Ritva Pajukoski
Johtokunnan muut jäsenet: Katriina Sirko-Honka, Teemu Johansson, Petteri Kortelainen, Juha
Lankinen, Kauko Pajukoski ja MikkoPajunen
Toiminnantarkastajat

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Kaija Roiha ja varalla Sari Laaksonen.
Toimikunnat ja muut tehtävät
Arkistonhoitajana toimi Juha Lankinen ja pääemäntänä Katriina Sirko-Honka
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 2015 lehti oli nro 27 Seuran tekemänä ja nro 30 lehden koko historiassa.

Kollolan tapahtumat
Sunnuntaina 5.7. “Turkistarhausta Merimaskussa” -näyttelyn
viralliset avajaiset vietettiin ja julkistettiin vuoden Lossivahti

Avajaisissa yleisöä viihdytti
trubaduuri Kari Villberg
merihenkisillä lauluillaan.
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Kollolan heinäkuiset keskiviikot.
8.7. Keräily harrastuksena
raha- ja postimerkkiharrastuksestaan kertoi Kari Lineri

15.7. Kollolan torpan rakennuksen historiaa ja tapahtumia
Aiheesta kertoi Merimasku-Seuran puheenjohtaja Maarit Lineri

22.7. Nuotan vetoa Merimaskussa
Aiheesta kertoili Visa Auvinen ja yleisö kuunteli Visaa
keskittyneenä ottaen osaa ja muistellen

29.7. Merimaskun VPK esitteli toimintaansa piha-alueella

29.7. Yhteislaulua merellisessä hengessä.
Laulattajana Kari Willberg

Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa:
Saaristokulttuuriviikko 23-30.8.
Kesän päätös
30.08. vietettiin viikon ja kesän päättäjäiset Viihdekuoro Pandoran laulujen kera.
Talkoot, muuta toimintaa
Kollolan ympäristöä kunnostettiin talkoovoimin
Puheenjohtaja vieraili seurakunnan vanhusten kerhossa näyttämässä
vanhoja merimaskulaisia valokuvia ja niistä keskusteltiin
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Haastattelut
Teatteritoiminta Merimaskun Teatteri esittelee oman toimintansa omassa
toimintakertomuksessaan

Muita tapahtumia
Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin.
Ke 19.8. osallistuttiin merimaskulaisten järjestöjen harrastusiltaan Apajalla
12.9. Johtokunnan syysretki suuntautui Paraisille ja Nauvoon,
tutustuttiin mm. Tammiluodon viinitilaan
24.10. Jaakobin kävely poikkesi Kollolassa
19.11 Syyskokous ja glögitilaisuus Lossituvalla. Vieraana Jaana
Koskivaara-Coniel kertomassa Merimaskun entisen kunnantalon remontista ja
tulevaisuudensuunnitelmista
Kokous valitsi Seuran uudeksi puheenjohtajaksi Maija-Leena Tuomen,
jolle Maarit Lineri luovutti puheenjohtajan nuijansa
28.11. 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. Vierailuja sivulla on ollut n. 15 000
vuodessa.
Seuran toiminnasta tiedotettiin lisäksi kuukausittain
ilmestyvässä Naantalin Saaristotiedotteessa sekä
kesäohjelmat löytyivät myös Rannikkoseudun ja
Kaupunkiuutisten kalentereissa.
Kollolan kesän ohjelma löytyi painettuna lehtisenä
Kollolasta, kirjastoista ja se oli tulostettavissa
kotisivuilla.
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Yleiset kokoukset kutsuttiin koolle kotisivuilla, aluetiedotteessa sekä jäsenkirjeellä.

Muistamiset
Huomionosoitukset
Vuoden 2015 ”Lossivahdiksi” valittiin Tiina Paavola, jolle luovutettiin
Lossikapula Kollolan kesän näyttelyn avajaisissa.

Talous
Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin merkittävän toimintatuen
lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle.
”Joulu saapuu Merimaskuun”-tapahtuman 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 10.03.2016

Merimasku-Seura ry:n johtokunta

Merimaskussa 31.03.2016
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