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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2016 oli painottunut Kollolaan, sen ympäristöön ja 

sisustukseen. Kollolan tuvan lattia purettiin ja tilalle rakennettiin uusi. Lähinnä teatterin käyttöön 

rakennettiin uusi varasto, joka kaipaisi vielä maalin pintaan. 

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 103. 

Johtokunta 

Puheenjohtaja: Maija_Leena Tuomi  

Varapuheenjohtaja:  Kaija Roiha  

Sihteeri:   Erkki Rantala 

Rahastonhoitaja:  Ritva Pajukoski 

Johtokunnan muut jäsenet:  Teemu Johansson,  Petteri Kortelainen, Juha Lankinen, Maarit Lineri,  

Kauko Pajukoski, Mikko Pajunen sekä Katriina Sirko-Honka, joka suruksemme poistui 

keskuudestamme alkukeväällä 

Toiminnantarkastajat 

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Sari Laaksonen ja varalla Outi Fabritius. 

Toimikunnat ja muut tehtävät 

Arkistonhoitajana toimi Juha Lankinen  

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

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ja muut julkaisut 

  

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ilmestyi loppuvuodesta neliväripainoksena. 

Päätoimittajana toimi Maija-Leena Tuomi ja lehden sisällöstä vastasi jälleen Maarit 

Lineri ja hän myös toimi lehden taittajana. Lehti jaettiin kaikkiin postilaatikollisiin 

merimaskulaisiin talouksiin sekä lähetettiin postitse Merimaskun ulkopuolella 

asuville seuran jäsenille.  

Vuoden 2016 lehti oli nro 28 Seuran tekemänä ja nro 31 lehden koko historiassa. 

 

Kollolan tapahtumat 

Sunnuntaina 3.7.2016 vietettiin “Raappahousuja ja 

pässinpökkimiä” -näyttelyn viralliset avajaiset. 

 Näyttely kertoi merimaskulaisesta pukeutumisen 

historiasta ja se oli koottu Merimasku teatterin 

pukuvaraston aarteista. Avajaisissa yleisöä viihdytti 

trubaduuri Kari Villberg  merihenkisillä lauluillaan.  
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Heinäkuun keskiviikkoiltaisin ei pidetty perinteisiä teemailtoja vaan kahvila oli avoinna yleisölle 

  Kollolan pihapiirissä pääsi etsimään kotitontun jalanjälkiä niin Kollolan rakennuksissa kuin 

pihapiirissäkin. 

Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa:  

 Saaristokulttuuriviikko 21-28.8. 

- viikko alkoi yhteislaulutilaisuudella 

- keskiviikkona tutustuttiin saariston makuihin, ääniin ja tuoksuihin ja nautittiin 

saaristolaisleivästä kera tyrnivoin 

- viikko ja kesä päättyi talkoisiin ja rääppiäisiin 

Talkoot, muuta toimintaa 

Kollolan ympäristöä kunnostettiin talkoovoimin ja tuvan lattia 

uusittiin. Suuri kiitos Pajukosken veljeksille. 

 

Haastattelut  

Hastateltavina ovat olleet mm. Silja Heljander ja Sirpa Tammelin 

 

Teatteritoiminta : Merimaskun Teatteri esittelee oman toimintansa omassa 

toimintakertomuksessaan 

Muita tapahtumia 

Kesän aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin. 

Merimasku-Seura on ollut vahvasti mukana Merimaskun Hynttyyt yhteen -kokoonpanossa. 

Lossituvalla piirrettiin Kohtaamisten karttaa 17.5. osana Sata kohtaamista -hanketta. 

Vuoden tauon jälkeen saatiin yhteistyöllä aikaan oman kylän Suvilystit 18.6.  

Ke 18.8. osallistuttiin merimaskulaisten järjestöjen harrastemessuihin Apajalla. 

23.10. Johtokunnan syysretki peruttiin vähäisen ilmoittautumisen vuoksi, jolloin johtokunta päätti 

sen sijaan pitää kokouksensa Kellariravintolassa Turussa ja tutustui sen jälkeen Helene 

Schjerfbäckin näyttelyyn Taidemuseossa. 

30.10. Seura kustansi Lux Gratiae tilaisuuden Meren ääret tilaisuuden Merimaskun 

seurakuntatalolla 

17.11 Syyskokous ja glögitilaisuus Lossituvalla.  

 

26.11. Joulu saapuu Merimaskuun.  

Jouluseimi rakennettiin Kollolaan teatterin kulisseihin perinteiseen tapaan. 
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Jäsenistö 
31.12.2014  jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli hieman toista sataa. Jäsenmaksu oli 10 € 

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. Myös Merimaskun Teatteri toimii Kollolan ympäristössä. 

Lossituvalle on saatu vakioilta, joten sen käyttö on lisääntynyt talviaikoina. 

Tiedotustoiminta 
Seuran kotisivut ovat toimineet ensisijaisena tiedotuskanavana.  

Vierailuja sivulla on ollut n. 16 000 vuodessa.  

Seuran toiminnasta tiedotettiin lisäksi kuukausittain 

ilmestyvässä Naantalin Saaristotiedotteessa sekä kesäohjelmat 

löytyivät myös Rannikkoseudun ja Kaupunkiuutisten 

kalentereissa.  

Myös ”Merimasku” Facebook sivuja on käytetty tiedotuksessa. 

Kollolan kesän ohjelma löytyi painettuna lehtisenä Kollolasta, kirjastoista ja se oli tulostettavissa 

kotisivuilla. 

Yleiset kokoukset kutsuttiin koolle kotisivuilla, aluetiedotteessa sekä jäsenkirjeellä. 

Muistamiset 

 

Huomionosoitukset 
Vuoden 2016 ”Lossivahdiksi” valittiin Taattisten tila, jolle vuoden 

2015 lossivahti Tiina Paavola luovutti Lossikapulan Merimaskun 

suvilystien yhteydessä 

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 02.03.2017  Merimasku-Seura ry:n johtokunta 

Merimaskussa 30.03.2017  Merimasku-Seura ry:n kevätkokous 


