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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n, kuten monen muunkin yhdistyksen toimintaa vuonna 2020 vaikeutti 

koronapandemian tuomat rajoitukset. Näin ollen normaalit kesätapahtumatkin jouduttiin perumaan. 

Yleiset kokoukset 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 15.6. Kollolassa, Merimaskun 

Teatterin katsomossa  

Hallitus kokoontui virallisesti 11 kertaa. 

Hallitus 

Puheenjohtaja: Maija-Leena Tuomi  

Varapuheenjohtaja:  Kaija Roiha  

Sihteeri:   Erkki Rantala 

Hallituksen muut jäsenet:  Hilkka Heikkilä, Juha Lankinen, Anne-Maj Palmgren, Vesa Ranki sekä 

Risto Suuronen 

Rahastonhoitajana toimi Ritva Pajukoski 

 

Toiminnantarkastajat 

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Sari Laaksonen ja varalla Reijo Ihalin. 

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 32 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 2020 tehty. 

Postikorttivalikoimaan tilattiin muutamia uusia kortteja 

 

Kollolan tapahtumat 

Kollolan kesässä ei ollut tutuksi tulleita keskiviikon teemailtoja, eikä myöskään kesän näyttelyä. 

Kahvio pidettiin avoinna heinäkuun keskiviikot ja saaristokulttuuriviikon päättäjäispäivänä. 

 

29.7. Pertti Virtasen veti yhteislauluillan Teatterin katsomoon saapuneelle runsaalle joukolle. 
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Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa: 

Pandemiatilanteen vuoksi Seuralla ei ollut muita yleisötapahtumia Kollolassa, mutta muut 

yhdistykset ja seurat löysivät ilahduttavasti mahdollisuuden Kollolan pihapiirin käyttöön. 

Mm Viihdekuoro Karjalan käköset viettivät siellä piknik-muotoista kesätapahtumaa syöden, 

seurustellen ja laulaen yhdessä. Myös yleisiä virallisia eri yhdistysten ja esim. tiekuntien 

kokouksiakin pidettiin. 

Varsinaista kesänäyttelyä ei ollut, mutta pihan lipunmyyntikojuun oli tehty pienimuotoinen näyttely 

aiheenaan Anna Tuominen, Kollolan viimeinen asukas. 

Kollolassa pidettiin kahdet suuremmat talkoot, joihin otti osaa ilahduttava määrä innokkaita 

tekijöitä. Normaalisiivouksien ja kunnossapidon lisäksi pihaan tehtiin kesän aikana uusi kahviolava, 

joka sai myös sähköt kuten lipunmyyntikojukin. Myös salaojitusta parannettiin. 

 

Muisteluhetket 

Muisteluhetkiä ei kokoontumisrajoitusten vuoksi pidetty. 

Muita tapahtumia 

Vuoden 2020 aikana seura osallistui moniin Merimaskun 

tapahtumiin. 

- Suvilystit jouduttiin perumaan 

- 14.7. Särkänsalmen silta täytti 50 vuotta, Seura juhlisti 

tapahtumaa kyltein ja ilmapalloin 

- 14.7. Siistimistalkoot seuran kutsumana kirkonkylän 

rannassa. Paikalla noin 30 henkeä. 

- 23.8. osallistuimme merimaskulaisten järjestöjen harrastemessuihin MM:n koululla. 

-24.10 Jaakobin kävely Naantalista Rymättylään poikkesi Kollolaan tauolle 

- Seuran syysretki jouduttiin jättämään väliin 

- 21.11. Joulu saapuu Merimaskuun myyjäiset pidettiin koulun pihalla 

- 28.11. Jouluseimi avattiin Kollolan lipunmyyntikojuun 

 

Teatteritoiminta: Merimaskun Teatteri esittelee oman toimintansa omassa 

toimintakertomuksessaan. Kesäteatterinäytännöt jouduttiin perumaan 

Haastatteluja ei koronarajoitusten vuoksi järjestetty 

 

Jäsenistö 
31.12.2020 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli hieman toista sataa. Jäsenmaksu oli 10 € 

henkilöjäseneltä.  
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Toimitilat 

Seuran hallinnassa on ollut Naantalin kaupungin omistama Kollolan torppa, joka toimii lämpimänä 

aikana hallituksen kokoustilana, näyttelypaikkana, kesäkahviona ja kotiseututalona Tilat ovat 

veloituksetta olleet myös muiden yhdistysten käytössä, tämä käyttö onkin vilkastunut kuluvana 

vuonna. Myös seuran alajaos Merimaskun Teatteri toimii Kollolan pihapiirissä. 

Kollolan ikkunoihin laitettiin QR koodit, joista on linkki ”Kollola” sivulle kotisivuilla 

Itsenäisyyspäivänä ikkunoilla valaisivat led-kynttilät. 

Kaupungin myytyä Merimaskun Lossituvan joutui Merimasku-Seura siirtämään varastonsa 

Merimaskun koululta saatuihin tiloihin. Talven kokoukset siirtyivät Maamiesseurantalolle. 

  

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  

Seura on myös perustanut ”Merimasku-Seura ry” yhteisön 

Facebookiin tiedotusta varten 

 Vuosikokous kutsuttiin koolle kotisivuilla, saaristotiedotteessa sekä jäsenkirjeillä. 

Muistamiset 

Huomionosoitukset 

 
Vuoden 2020 ”Lossivahdiksi” valittiin Matti Ruusumo 

Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin vuosikokouksessa Seuran entinen 

puheenjohtaja ja ansiokkaasti Myötätuulta Merimaskussa lehteä tehnyt 

Maarit Lineri 

Merimaskun koululle lahjoitettiin stipendi 30 €. 

Talous 

Julkaisutoiminta, markkina- ja tapahtumamyynti Naantalin kaupungin merkittävän toimintatuen 

lisäksi ovat perusta aktiiviselle varainhankinnalle.  

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. 

Merimasku-Seuran hallitus hyväksynyt 24.3.2021 

Merimasku-Seuran vuosikokous hyväksynyt 25.5.2021  

 

 

http://www.merimasku.fi/

