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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2018 noudatteli pitkälti seuran perinteitä ja vanhoja 

toimintatapoja. Uutena toimintana pidettiin yhteisiä muisteluhetkiä, joihin kutsuttiin muistelijoita 

eri aihepiirien ympärille. 

Yleiset kokoukset 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin maaliskuussa Lossituvalla.  

Hallitus kokoontui virallisesti 12 kertaa ja kokousten pöytäkirjapykäliä kirjattiin 115. 

Hallitus 

Puheenjohtaja: Maija-Leena Tuomi  

Varapuheenjohtaja:  Kaija Roiha  

Sihteeri:   Erkki Rantala 

Rahastonhoitaja:  Ritva Pajukoski 

Hallituksen muut jäsenet:  Hilkka Heikkilä, Juha Lankinen, Leena Laurikainen, Margit Lehtinen, 

Maarit Lineri sekä Anne-Maj Palmgren 

Toiminnantarkastajat 

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Sari Laaksonen ja varalla Outi Fabritius. 

Toimikunnat ja muut tehtävät 

Toimikuntia ei nimetty, vaan tehtäviä jaettiin vuoden aikana ”aluevastaavien” tarpeiden 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 2018 lehti oli nro 30 Seuran tekemänä ja nro 33 lehden koko historiassa. 

Muita julkaisuja ei vuonna 2018 tehty. 

 

Kollolan tapahtumat 

Sunnuntaina 1.7.2018 vietettiin “Ahti suo antejaan” -näyttelyn virallisia avajaisia  

Arto Kultanen viihdytti kitarallaan ja Akusti 

Turtonen esitti kalastusaiheisia lauluja. 

Juhlapuheen piti Olavi Sahlsten  

  

 

 



Merimasku-Seura ry 
 

 

 

 

 

Heinäkuun keskiviikkoiltaisin Kollolan pihapiirissä pääsi etsimään kotitontun jalanjälkiä niin 

Kollolan rakennuksissa kuin pihapiirissäkin. 

 

Heinäkuun keskiviikkoillat aloitti 4.7. FM Riku Kauhanen, joka keräsi kuulijoita Kollolan navetan 

täyteen. 

Aiheena oli mitä Merimaskussa tapahtui 100 vuotta sitten eli sisällissota 1918 

 

11.07. keskiviikkoillan teemana oli härkäpapu. 

Aihetta alusti Sanna Lehtonen Köylijärven tilalta. Myös Köylijärven tyrni kiinnosti kuulijoita. 

 

ke 18.7 "Iloa arkeen-terveyttä saunasta"  

Saunaterapeutti Mervi Hongisto Forum Saunasta kertoi suomalaisen saunan historiasta, sen 

tärkeydestä ja saunatavoista. Saimme myös tietoa kuppaamisesta, sen tekotavoista ja vaikutuksista 

ihmisen terveyteen. 

 

ke 25.7 vietimme yhteislauluiltaa 

Laulattajana toimi Pertti Virtanen  

 

 

Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa: 

Merimasku-Seuran hallituksen kokouksessa 8.8. Tarja Toiviainen-

Mäkelä lahjoitti Seuralle Kollolan torpasta maalaamansa taulun. 

 

 

 

 10.9. kävivät Naantalin kaupungin uusi 

sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki ja museonjohtaja 

Anne Sjöström tutustumassa Kollolaan ja olivat tyytyväisiä 

näkemäänsä 

 

 

 Saaristokulttuuriviikko 19-26.8. 

la 19.8. Kai Kuutamo ja Hassu Hessu viihdyttivät varsinkin nuorempia juhlijoita 

la 26.8. Saaristokulttuuriviikon ja Kollolan kesän päättäjäiset 
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Talkoot, muuta toimintaa 

Kollolan ympäristöä kunnostettiin talkoovoimin useilla talkoilla. Talkooväkeä oli aina kiitettävästi 

paikalla ja paljon saatiin aikaiseksi 

 

Muisteluhetket 

Uutena toimintamuotona ja vanhan perinteen keräämiseen 

liittyen Seura järjesti kaksi muisteluiltapäivää. 

Keväällä käytiin leikkimielistä tietovisailua ja 

muisteltiin vanhaa Merimaskua ja vanhaa 

saaristolaiselämää. Merimasku-Seura tarjosi kaikille 

läsnäolijoille lohikeiton kera hanurinsoiton. Syksyllä 

”päämuistelijaksi” kutsuttiin ent. kirkkoherra Matti 

Huovinen . 

 

Teatteritoiminta: Merimaskun Teatteri esittelee oman toimintansa omassa 

toimintakertomuksessaan 

Muita tapahtumia 

Vuoden 2018 aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin. 

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

- Suvilystit 16.6., jolloin julkistettiin vuoden lossivahdit 

- Ke 16.8. osallistuttiin merimaskulaisten järjestöjen harrastemessuihin MM:n koululla. 

- 8.9. Seuran syysretki suuntautui Loimaalle 

tutustumiskohteina Maatalousmuseo Sarka, Loimaan Taidetalo, Kanta-Loimaan 

kirkko, Vesikosken koulun putiikit ja Alpo Jaakolan patsaspuisto.  
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- 24.11. Joulu saapuu Merimaskuun.  

- 09.12. Jouluseimi avattiin Kollolan pikku vajaan 

- Seura on myös ollut mukana Visa Auvisen MM:n kirkon historiatutkimuksissa 

Jäsenistö 
31.12.2018 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli hieman toista sataa. Jäsenmaksu oli 10 € 

henkilöjäseneltä.  

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 seuran alajaos Merimaskun Teatteri toimii Kollolan pihapiirissä.Lossituvalle on 

saatu vakioilta, joten sen käyttö on ollut säännöllistä talviaikoina. 

Tiedotustoiminta 

 
Seuran kotisivut www.merimasku.fi ovat toimineet ensisijaisena 

tiedotuskanavana.  Vierailuja sivulla on ollut n. 600/kk.  

Seuran toiminnasta tiedotettiin lisäksi kuukausittain ilmestyvässä 

Naantalin Merimaskun alueen Saaristotiedotteessa  

Myös ”Merimasku” Facebook sivuja on käytetty tiedotuksessa. 

Kollolan kesän ohjelma löytyi painettuna lehtisenä Kollolasta, 

kirjastoista ja se oli tulostettavissa kotisivuilla. 

Vuosikokous kutsuttiin koolle kotisivuilla, saaristotiedotteessa sekä 

jäsenkirjeillä. 

Muistamiset 

Huomionosoitukset 
Vuoden 2018 ”Lossivahdeiksi” valittiin Maarit ja Kari Lineri 

Talous 

Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin 

merkittävän toimintatuen lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle.  

”Joulu saapuu Merimaskuun” ja ”Suvilystit”-tapahtuman 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. 

Hyväksytty MM-Seuran hallituksen kokouksessa 12.2.2019 

Hyväksytty MM-Seuran vuosikokouksessa 12.3.2019 
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