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Näin löydät Kollolaan
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:tuloa tutustumaan Kollolaan

llä on mahdollisuus vierailla Kollolassa sopimuksen mukaan
400 9064 591
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Uffitghsiä rrlleholts
Kesän 201 4 ohielmaa Kollolassa:

6.7 . sunnuntaina klo 1 2

Kollolan kesän ia "Yllätyksiä ullakolta" -näyttelyn avajaiset

Kollolan kesän ja näyttelyn avajaiset Eino Leinon merkeissä. Leinoa tulkitsee
näyttelijä f uha-Pekka Mikkola. Kollolan pihalla keitellään myös punamultaa
ja näyttely Kollolan vintin aarteista avautuu. Näyttelyssä yllättäviä ja mielen-
kiintoisia löytöjä Kollolan vintiltä.

Kollolan heinäkuun keskiviikot.

Alustuksia ja esitelmiä eri aiheista
Kaikki keskiviikot alkavat klo 1B

9,7. Antiikkia vai rihkamaa. Arvioimassa ja kertomassa esineistä:
Henri Nevari, Eilo Takaprami ja Olavi f okinen. Tuo omat aarteesi
tutkittavaksi.

16.7. Perinnepuutarhan kasvit ja hoito:
Emeritus ylipuutarhuri Arno Kasvi kertoo tuttuun tapaansa puutar-
han hoidosta ja vastaa yleisön kysymyksiin.

23.7. Sukututkimus, mielenkiintoinen matka omaan historiaan:
Sukututkimuspalvelu Meliko

31.7. Niityn perustaminen, helppoa vai vaikeaa?
Asiantuntija kertomassa, nimi vielä avoin.

Perinteinen Saaristokulttuuriviikko Kollolassa
24-31 .8.

24.8. sunnuntaina alk.klo 12 Kollolassa tapahtumia, viikolla myös

27.8. keskiviikkona klo 18.

31.8. klo 13. Viikon ja kesän päättää perinteisesti Pandora-kuoron
konsertti

Tervetuloa kesän tilaisuuksiimme!

Vieraile Kollolassa

Kol lola esittelee van haa meri masku laista torppariasutusta 1 800-l uvu n

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. Tähän työhön otamme ilolla vastaan kaiken mahdollisen
avun. Liity jäseneksi, ja tule toimintaan mukaan vaalimaan vanhaa saaristo-
laiskulttuuria.

Vanhassa navetassa on kesäkahvio ja pieni myymälä. Myytävänä on erilai-
sia meri masku laisia tuotteita.

Merimasku-Seura toivottaa hyvää kesää!www.merimasku.f i


