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Yleistä 

Merimasku-Seura ry:n, kuten monen muunkin yhdistyksen toimintaa vuonna 2021 vaikeutti 

koronapandemian tuomat rajoitukset. 

Merimasku-Seura ry:n alajaoksena toimiva Merimaskun Teatteri ei pitänyt kesän esitystään. 

Yleiset kokoukset 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 25.5.2021 Merimaskun 

Rantamakasiinissa. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti 9 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 Sari de Nier 

 

Toiminnantarkastajat 

Varsinaisena tarkastajana on toiminut Sari Laaksonen ja varalla Reijo Ihalin. 

Myötätuulta Merimaskussa-lehti ja muut julkaisut 

  

Myötätuulta Merimaskussa -lehti ei ilmestynyt, vaan ilmestyminen päätettiin siirtää 

vuoden 2022 alkuun, jolloin lehti ilmestyy uudistettuna ja Seuran 30 -vuotis 

juhlanumerona. 

Kesäksi valmistui Merimasku-Seuran toimesta täysin uusi matkailuesite ”Merellinen 

Merimasku” joka levitettiin jakoon paikallisille yrityksille, palvelupisteisiin, Visit 

Naantaliin ja eri tahoille aina tilaisuuden tullen. Esitteen saa ladattua myös Seuran 

kotisivuilta. 

Kollolan tapahtumat 

Kollolan kesän keskiviikkojen teemaillat järjestettiin, tosin yleisömäärä koronatilanteen taas 

huonontuessa jäi lopulta vaatimattomaksi. 

Kesän pienimuotoinen räsymattonäyttely oli lipunmyyntikojussa.. 

Kollolan kesän teemaillat alkoivat ke 7.7.2021, jolloin Tenho Lindell muisteli 

Merimaskua ennen sotia. Kollolan navetta täyttyi kuulijoista. 

4.7. Eija Nordlund kertoi muuttamisestaan Merimaskuun sekä työhönsä liittyen 

yleisistä hyvinvointiasioista. 

21.7. räsymattopajassa olisi ollut mahdollista leikata matonkuteita, kutoa kudontakehyksellä ja 

virkata matonkuteilla, mutta helteinen kesäilta piti ihmiset muissa askareissa. 

28.7. Pertti Virtasen veti Vesa Rankin avustamana yhteislauluillan Teatterin katsomoon saapuneelle 

runsaalle joukolle. Myös yllätysesiintyjiä oli paikalla. 
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Muita Merimasku-Seuran tapahtumia Kollolassa: 

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

tekijöitä.  

Kollolan ulkohuussit remontoitiin ja varustettiin nykymääräykset täyttävillä kompostikäymälöillä. 

Merimasku-Seuran pyynnöstä Naantalin kaupunki hävitti Taattisten järven rannassa 

olleen pumppukopin ja siisti rannan merimaskulaisten käyttöön. 

Uutena kokeiluna pidettiin pihapiirissä 4.9. Sadonkorjuumarkkinat, joka sai 

innostuneen vastaanoton sekä myyjiltä, että ostajilta. 

Vierailijoita Kollolassa olivat mm. Viihdekuoro Karjalan Käköset, joka vietti piknik 

-päivää 3.6., Naantalin Sydänyhdistys kävi 15.9., Jaakobin kävelyyn osallistujat 

poikkesivat 30.10. 

22.9. Armonlaakson vaeltajat piipahtivat sekä Kollolassa että Villivuorella. 

 

Muita tapahtumia 

Reimari, Merimaskun tunnus 

Kevään aikana Seura oli mukana ideoimassa ja toteuttamassa lukuisten muiden 

talkoolaisten ja Naantalin kaupungin avustuksella uutta maamerkkiä Merimaskuun. 

Kirkonsalmentien risteykseen pystytettiin Esa Mäkelän Vannepajan valmistama 

kookas pohjoisreimari. Pystytystalkoiden yhteydessä pidettiin seuran kutsumana 

myös alueen siivous/raivaustalkoot. Mukana oli parikymmentä kyläläistä. 

Villivuoren luontopolku 

Jo pitkään Seuran hallituksessa on keskusteltu luontopolusta Villivuoren 

muinaishaudoille. Maanomistajakeskusteluiden jälkeen huhtikuussa alkoi tapahtua. 

Koverintielle muokattiin parempia pysäköintimahdollisuuksia ja asiantuntija-

avustajia kutsuttiin tutustumaan paikkoihin. Toukokuussa raivattiin polkua ja 

syksyllä ilmestyivät opastetaulut lähtöpaikalle ja eri kohtiin polun varrelle, sekä 

vieraskirja. 

Sekä reimari että luontopolku ovat saaneet runsaasti palstatilaa paikallislehdissä ja 

suurta suosiota sosiaalisessa mediassa. 

 

Muita osallistumisia Merimaskun tapahtumiin. 

- 21.8. Seuran syysretki suuntautui Uusikaupunkiin 

- 3.10. kokeiltiin jälleen kyläkävelyitä ja käveltiin Kräkilän lenkki. Osanotto niukka. 

- 20.11. Joulu saapuu Merimaskuun -myyjäiset pidettiin Maamiesseurantalolla Seuran 

toimiessa vastuullisena järjestäjänä 

- 25.11. Jouluseimi avattiin Kollolan lipunmyyntikojuun 

Jäsenistö 
31.12.2021 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli hieman toista sataa. Jäsenmaksu oli 10 € 

henkilöjäseneltä.  

Seuran jäsenasiat siirrettiin vuoden lopulla FloMembers-jäsenrekisteriin. 
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Toimitilat 

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

aikana hallituksen kokoustilana, näyttelypaikkana, kesäkahviona ja kotiseututalona.  Myös 

Merimaskun teatteri pitää esityksensä Kollolassa. Tilat ovat veloituksetta olleet myös muiden 

yhdistysten käytössä, tämä käyttö onkin vilkastunut kuluvana vuonna. Sään viiletessä kokoukset 

pidettiin Merimaskun Maamiesseurantalolla. 

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  

”Merimasku-Seura ry” Facebook toimii myös tiedon 

jakajana ja keskustelupalstana. 

Vuosikokous kutsuttiin koolle kotisivuilla, 

saaristotiedotteessa sekä jäsenkirjeillä. 

Muistamiset 

Huomionosoitukset 
Vuoden 2021 ”Lossivahdiksi” valittiin Merimaskun Rantamakasiini 

Lossikapulan vastaanotti Ville Vuori, joka myös piti pienen puheen: 

"Olemme lossikapulalla lyötyjä tästä kunniasta! Kiitos seuralle ja kaikille 

merimaskulaisille siitä, miten olette ottaneet meidät vastaan ja miten hieno 

kyläyhteisöllisyys Merimaskun rannassa vallitsee.” 

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 10.2.2022 

Merimasku-Seuran vuosikokous hyväksynyt 21.4.2022 

 

http://www.merimasku.fi/

