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Kollolan kotiseututalo
Kollola esittelee vanhaa merimaskulaista torppariasutusta 1800-luvun 
loppupuolelta aina siihen asti, kun viimeiset asukkaat 1980-luvun 
lopulla siirtyivät torpasta vanhainkotiin. Torppa on jätetty siihen asuun 
kuin se oli asukkaiden lähdettyä.

Merimasku-Seura yhdessä Merimaskun teatterin kanssa vaalii torppaa 
ja sen puutarhaa. Liity mukaan seuran toimintaan – pienikin apu ja uu-
det jäsenet otamme ilolla vastaan. Paitsi, että saaristokulttuurin säilyt-
täminen on meille tärkeää, Merimasku-Seura toimii myös Merimaskun 
kehittämiseksi ja on aktiivinen Hynttyyt yhteen -ryhmän jäsen.

Merimasku-Seura toivottaa oikein hyvää kesää kaikille! 

Nähdään Kollolassa! 



www.merimasku.fi

”Sata muistoa Merimaskusta”
Kesän 2017 ohjelmaa Kollolassa

Merimasku-Seura toivottaa kaikille oikein aurinkoista kesää!

9.-22.6. Merimaskun Teatteri esittää Tankki täyteen – maallamuuttajat

17.6. klo 12-16 SUVILYSTIT kirkonkylän rannassa-

Kollola avautuu
2.7. klo 12 Kollolan heinäkuun avajaiset Maijan päivän puutarhajuhli-
en merkeissä

Sata muistoa Merimaskusta -näyttely avautuu. Esillä on merimaskulais-
ten muistelmia oman kylän elämästä sanoin ja kuvin. Näyttely juhlistaa 
Suomen 100-vuotista historiaa.

Kotitontun jalanjäljet ovat jälleen etsittävissä ja viime kesän jälkeen 
niitä on jopa löytynyt lisää! Tonttu on se, jolla on tuoreessa muistis-
sa koko Kollolan 400-vuotinen historia. Tulkaa etsimään jälkiä koko 
perheen voimin pihapiiristä ja rakennuksista. Onnekkaita ja taitavia 
jäljestäjiä odottaa pieni palkinto!

Torpassa voitte käydä tapaamassa Kollolan viimeistä asukasta, Anna 
Tuomista. Mutta annattehan Annalle työrauhan - hänellä saattaa olla 
kiirettä puhelinkeskuksen hoitajana.

Tarjolla puutarhajuhlilla on myös musiikkia, raparperimehumaljoja, 
kakkua ja ruusut kaikille nimipäiväsankareille.

5.7. klo 18 Lottakanttiini

Lottapukuun pukeutunut kansatieteilijä ja ruokakulttuurin tutkija Marja 
Hartola esitelmöi 1900-luvun ruokakulttuurista ja lottien toiminnasta 
ruokataloudessa. Maistelemme pula-ajan leivonnaisia ja korviketta.

12.7. klo 18 Ravintoa ja kauneutta luonnosta

Miia Leino Luonkos -yrityksestä esitelmöi tuttujen pihakasvien hyödyn-

tämisestä ravintona ja kauneudenhoidossa.

19.7. klo 18 Suomalaisten terveys 100 vuotta sitten

Professori Pentti Huovinen esitelmöi suomalaisten terveydestä 100 
vuotta sitten.

26.7. klo 18 Yhteislaulua laulattajana Pertti Virtanen

Kollolan kahvio
Kollolan kahvio sijaitsee vanhassa navetassa, jossa pelargoniat jo kukki-
vat ikkunalaudoilla. Kahvion yhteydessä myydään myös merimaskulai-
sia tuotteita. Kahvio avoinna aina tapahtumapäivinä.

Kollolan elokuu
20.8. klo 16 alkaa taas lasten päivä.

Merimaskun Teatteri järjestää ohjelmaa lapsille klo 14-18. Kai Kuutamo 
ja Pallomerirock

23.8. Merimasku-Seura ja Merimaskun Teatteri ovat mukana Naantali-
päivän pukukavalkadissa Naantalissa esittäen 1970-luvun muotia.

27.8. Museopäivä

Kollolassa rakennukset, kahvio ja näyttely ovat avoinna vielä kerran 
yleisölle klo 12-16.


