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Kollolan 
Kotiseututalo

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 
uudet jäsenet otetaan ilolla vastaan. Paitsi, että saaristokulttuurin säilyt-
täminen on meille tärkeää, Merimasku-Seura toimii myös Merimaskun 
kehittämiseksi ja on aktiivinen Hynttyyt yhteen –ryhmän jäsen.



”Ahti suo antejaan”
Kesän 2018 ohjelmaa Kollolassa

7.-21.6. Merimaskun Teatteri esittää komedian Rollaatto-
rikapina

16.6. klo 11-15  SUVILYSTIT Kirkonkylän rannassa

1.7. sunnuntaina klo 12 Kollolan kesän ja ” Ahti suo an-
tejaan” –näyttelyn avajaiset.
Avajaisissa yleisöä viihdyttää banjollaan Akusti Turtonen Kalakaverit 
-yhtyeestä. Raparperimehumaljojen kohottamisen ja Olavi Sahlstenin 
avajaispuheen jälkeen tarjolla on pientä, kalaisaa purtavaa. Yleisö voi 
tutustua näyttelyyn ja pienempi väki voi koko perheen voimin etsiä Kollo-
lan kotitonttua. Tiedäpä sitä, missä tonttu tänä vuonna luuraa… Kollolan 
viimeinen asukas, Anna Tuominen on tavattavissa torpan puolella puhe-
linkeskuksensa äärellä. Mutta annattehan Annalle työrauhan – hänellä 
saattaa olla kiirettä puhelinkeskuksen hoitajana. 
Kahvio on  avoinna klo 12 – 16 ja myymälästä löytyy Merimasku-aiheisia 
tuotteita.

Kollolan heinäkuun keskiviikot:
Alustuksia ja esitelmiä eri aiheista. Kaikki keskiviikkoillat alkavat klo 18.

4.7. Vuoden 1918 sisällissodasta kertoo FM Riku Kauhanen

11.7. Köylijärven tilalta Sanna Lehtonen kertoo härkäpavusta

18.7. Iloa arkeen – terveyttä saunasta. Saunaterapeutti Mervi 
Hongisto.

25.7. Yhteislaulua Pertti Virtasen johdolla. Laulaminen on muu-
takin kuin sanoja ja säveliä. Toivomuslistaltamme löytyy 
myös maakuntalauluja.

Kollolan elokuu
Saaristokulttuuriviikko Kollolassa 19.–26.8.

19.8. klo 13-15  Merimaskun Teatterin Lasten iltapäivä 
Kai Kuutamo ja Hassu-Hessu viihdyttävät temppuineen. 
Poniratsastusta ja hauskaa tekemistä Kollolan pihalla. 
Kollolan kahvio ja näyttely avoinna klo 12-16

22.8. klo 18-20  Näyttely, rakennukset ja kahvio avoinna

26.8. klo 12-16  Museopäivä

Kollolan rakennukset, näyttely ja kahvio avoinna.

Kollolan kahvio
Kollolan kahvio sijaitsee vanhassa navetassa. Kahvion yhteydessä on pie-
ni myymälä, jossa myydään Merimasku-aiheisia tuotteita.


