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Yleistä
Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2019 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 12.3. Lossituvalla.
Hallitus kokoontui virallisesti 10 kertaa.
Hallitus

Puheenjohtaja:
Maija-Leena Tuomi
Varapuheenjohtaja:
Kaija Roiha
Sihteeri:
Erkki Rantala
Rahastonhoitaja:
Ritva Pajukoski
Hallituksen muut jäsenet: Hilkka Heikkilä, Juha Lankinen, Margit Lehtinen, Anne-Maj Palmgren,
Vesa Ranki sekä Risto Suuronen
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 nro 31 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.
Muita julkaisuja ei vuonna 2019 tehty.

Kollolan tapahtumat
Kollolan kesän ja kesänäyttelyn avajaisia juhlittiin 1.7.
Puheenjohtaja avasi kesän ja yleisölle tarjoiltiin
raparperimaljat. Musiikista vastasivat Iris Valin ja
Santeri Enqvist
Kesänäyttelyn nimenä oli ”Ullakoiden aarteita” ja
näyttely koostui nimensä mukaisesti eri ihmisten eri
ullakoilta kerätyistä tavaroista
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Heinäkuun keskiviikkoiltojen aiheita:

10.7. Aija Möysä kertoi kiinnostuneelle yleisölle
kasvivärjäyksestä

17.7. Hanna Nurminen kertoi runsaslukuiselle yleisölle
mielenkiintoisella tavallaan siitä, miten hänet valittiin Merimaskun
ensimmäiseksi (ja viimeiseksi) kulttuurisihteeriksi, mitä kulttuuri oli
Merimaskussa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa.

24.7. Sirpa Tammelin kertoi
entisaikojen terveydenhoidosta
Merimaskussa ja muuallakin.

31.7. Pertti Virtasen vetämä yhteislauluilta päätti heinäkuun
keskiviikkojen sarjan.

Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa:
-

23. ja 27.5. Merimaskun päiväkotilaiset viettivät kevätjuhliaan Kollolassa

-

Saaristokulttuuriviikko 19-26.8.

-

Museopäivänä 25.8. Kollola oli auki yleisölle

-

7.10. Merimaskun Reimarit suorittivat kotiseutumerkkiä Kollolassa Seuran opastuksella

Talkoot, muuta toimintaa
Kollolassa pidettiin kahdet suuremmat talkoot,
joihin otti osaa ilahduttava määrä innokkaita
tekijöitä. Näin saatiin sekä keväällä, että syksyllä
paikat kuntoon tulevia vuodenaikoja varten.
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Muisteluhetket
Uutena toimintamuotona ja vanhan perinteen
keräämiseen liittyen Seura järjesti kaksi
muisteluiltapäivää, toisen 14.4. Maarit Linerin
vetämänä ravintola Naapurissa ja toisen
13.10.Visa Auvisen vetämänä Merimaskun
kirkossa ja srk talolla
Teatteritoiminta: Merimaskun Teatteri esittelee oman toimintansa omassa
toimintakertomuksessaan

Muita tapahtumia
Vuoden 2019 aikana seura osallistui moniin Merimaskun tapahtumiin.
-

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

-

17.5. leirikoululaiset Viherlahdessa saivat Merimasku-aiheisia
tehtäviä

-

Suvilystit 15.6., jolloin julkistettiin vuoden lossivahti

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

- 7.9. Seuran syysretki
suuntautui Raumalle

- 23.11. Joulu saapuu Merimaskuun
myyjäisissä oli mm. Merimasku-piparkakkuja
- 01.12. Jouluseimi avattiin Kollolan pikku
vajaan

Haastattelut
Osana perinteen keräystä Seuran jäsenet haastattelevat merimaskulaisia. Tänä vuonna oli vuorossa
Veikko Veistinen 99 v.
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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. Vierailijoita sivulla on ollut n. 300/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 2019 ”Lossivahdiksi” valittiin Seppo Ansamaa

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 vuosikokouksessa 15.06.2020

