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Pääsiäinen Kulloossa - Påsk i Kullo
Pääsiäisjahti 10.–16.4.

Påskjakt 10.–16.4.

Suosikkiuusinta! Järjestämme perinteisen
pääsiäistapahtuman yhteydessä taas pääsiäisteemaisen rastiradan lapsille ja lapsenmielisille.
Rasteja löytyy useita, ulkona ympäri kylää. Voit
osallistua etsimällä rastit ja ratkaisemalla
pääsiäisaiheiset tehtävät.

Favorit i repris! I samband med vårt traditionella
påskjippo ordnar vi i år igen en skattjakt i påsktema för
barn och barnasinnade. Det finns utmärkta platser i
byn med uppgifter att lösa. Du deltar helt enkelt
genom att söka upp uppgifterna och lösa dem.

Kartan ja vastauslomakkeen voit tulostaa
kyläyhdistyksen kotisivuilta www.kulloo-kullo.fi tai
Kulloklockan – Kulloonkello Facebook-ryhmästä.
Vähintään 5 rastia löytäneet voivat hakea palkinnoksi
suklaamunan Byagårdenilta.

Du kan printa ut skattkartan samt svarsblanketten från
byaföreningens hemsida www.kulloo-kullo.fi eller från
Kulloklockan – Kulloonkello gruppen i Facebook. Sök
upp och lös minst fem uppgifter och kom till
Byagården för att lösa ut din belöning, som är ett
chokladägg.

Rastit ovat paikoillaan palmusunnuntaista 10.4. aina
pääsiäislauantaihin 16.4. asti. Voit etsiä rasteja tuona
aikana, milloin itse haluat. Palkintomunan voi hakea
Byagårdenilta su 10.4. klo 18–19 tai la 16.4. klo 14–16.
Voit myös etsiä rastit ja ottaa palkinnon itse omasta
kaapistasi.

Uppgifterna finns på sina platser från palmsöndagen
10.4 till påsklördagen 16.4. Under denna tid kan du
jaga efter uppgifter i egen takt. Prisägget kan du
hämta från Byagården sö 10.4 kl. 18-19 eller
alternativt lö 16.4 kl. 14-16. Du kan även söka upp,
lösa uppgifterna och ta priset från ditt eget skåp.

Pääsiäistapahtuma Byskillä 16.4.

Påskevenemang på Byski 16.4

Perinteiset pääsiäisnoitien kokoontuminen ja
myyjäiset tapahtuma Byagårdenilla la 16.4. klo 14–16.
Makkaranpaistoa, frisbeenheittoa ja myyjäiset sekä
arpajaiset. Pidetään hauskaa yhdessä! Yllätyslahja
luvassa noidiksi pukeutuneille!
Myyntipöytävaraukset: Linda Hänninen/ 0405333043

Traditionell påskhäxsamling med basar på Byagården
lö 16.4 kl. 14-16. Vi grillar korv, kastar frisbee och har
roligt tillsammans. Vi har också försäljning samt lotteri.
Överraskningspresent för alla som är utklädda till
häxa!
Boka försäljningsbord: Linda Hänninen/ 0405333043

Påskhäxorna samlas på Byagården i år!
Pääsiäisnoidat kokoontuvat kylätalolla tänä vuonna!
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23.4.
Talkoot ja Plogging

Lasten liikuntakerho Motionsklubben för barn

Talkoot Byagårdenilla. 23.4. klo 12.00–15.00.
Tule mukaan haravoimaan, inventoimaan ja
järjestelemään. Makkaraa tarjolla talkoolaisille!

Liikuntakerho jatkuu kesällä, jos saamme aikuisia
mukaan ohjaamaan. Kentällä pelataan jalkapalloa ja
järjestetään muuta liikunnallista tekemistä. Lisätietoa
tulossa ennen kesää.

Osallistu kylän omaan plogging-tapahtumaan viikolla
16! Voit kerätä roskia kävelylenkillä. Muista hanskat.
Pyrimme saamaan Porvoon kaupungilta vetoapua
tähän asiaan, ja jos onnistumme, on meillä myös
roskalava paikalla kyläkirkon vieressä tietyn ajan.
Muussa tapauksessa keksimme toisen tavan hoitaa
roskat pois. Lisätietoja tulossa Facebookin
Kulloonkelloon.

Talko & Plogging
Talko 23.4 kl. 12.00-15.00 på Byagården. Kom med och
kratta gården, inventera köket och ordna saker. Vi
bjuder på grillkorv åt deltagare!
Delta också i byns egna ploggning-evenemang under
vecka 16. Du kan delta genom att plocka rosk när du är
ute och går i byn. Kom ihåg bra handskar. Vi försöker få
draghjälp av Borgå stad och om vi lyckas med det så
kommer skräpinsamlingsflaket att finnas på plats vid
bykyrkan. I annat fall hittar vi på alternativa sätt att få
bort skräpet. Följ med informationen i gruppen
Kulloklockan på Facebook.

Motionsklubben fortsätter i sommar, ifall vi får vuxna
ledare med. Vi spelar fotboll och rör på oss tillsammans
på planen. Närmare information på kommande.

Senior Shop vierailee
Byagårdenilla 2.4.
Suomen suurin liikkuva vaatekauppa
vierailee Byagårdenilla la 2.4. klo 10–16.
Upea mallisto laadukkaita tuotteita
aikuiseen makuun, henkilökohtaista ja
asiantuntevaa palvelua. Omalla
kotikylälläni kaikista tuotteista - 10 %,
voimassa 2.4.2022. Lämpimästi
tervetuloa!

Senior Shop kommer till Byagården
lö 2.4 kl. 10-16!

Byagården
I Byagården ryms 120 bordsgäster. Lämpar sig också
för barnkalas och möten (60 €/ kväll må-to).
Hyra: 400 €/ veckoslut (fre-sö),
för medlemmar (eget bruk, sommartid) 300 €
Byagårdens veranda vid sceningången har renoverats
till backstage utrymme för sommarbruk och
biljettförsäljningsluckan vid huvudingången har vi
byggt om år 2022.
Byagårdeniin mahtuu pöytävieraita 120. Soveltuu
myös lastenkutsuihin ja kokouksiin (60 €/ ilta ma-to).
Vuokra: 400 €/ viikonloppu,
jäsenille (omaan käyttöön kesäaikaan) 300 €
Byagårdenin näyttämön viereinen kuisti on
remontoitu backstage-tilaksi, joka soveltuu
kesäkäyttöön. Pääsisäänkäynnin lipunmyyntiluukku
on myös uudistettu v. 2022.
050 5591942 - byagarden@gmail.com

Byapressens redaktion – toimitus:
Linda Antell-Behm, Emma Antell-Neem,
Mira Hagman
Utgivningsdag - Julkaisupvm: 26.3.2022
byagarden@gmail.com
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Comedy Club Byagården 21.5.2022
Äntligen är det dags att festa! Kom med och njut av en
helkväll med underhållning, öl och god mat! Comedy
Club Byagården erbjuder stand-up komik på två språk,
levande musik med Jake and Rambling Blade,
burleskdans, Country Houses buffébord och Arättigheter!

Vihdoin on aika bilettää! Tulkaa nauttimaan mahtavasta
illasta viihteen ja hyvän ruuan parissa! Comedy Club
Byagården tarjoaa stand-up komiikkaa kahdella kielellä,
Jake and Rambling Blade yhtyeen keikan, burleskitanssiesityksen, Country Housen noutopöydän sekä Aoikeudet!

Evenemangets åldersgräns är 18 år.
Biljetter 40 €. I förhandsbetalda biljetter ingår buffébord
– Anmäl dig senast 9.5 till byagarden@gmail.com/ sms
045-6728707

Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.
Liput 40 €. Ennakkoon maksettuna sisältäen
noutopöydän – ilmoittaudu viimeistään 9.5.
byagarden@gmail.com/ sms 045-6728707.

18.00 Buffetbordet och baren öppnar
19.00 Stand-up komikerna och burleskdansösen
20.00 Jake and Rambling Blade
23.00 Baren stänger

18.00 Noutopöytä ja baari avataan
19.00 Stand-up esiintyjät ja burleskitaiteilija
20.00 Jake and Rambling Blade
23.00 Baari sulkeutuu

Arrangörer/ Järjestäjät: Kullo-Mickelsböle byaförening /Kulloo-Mickelsbölen Kyläyhdistys och/ja Jaana Peltonen/ Country House
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Kullo hembygdsarkiv – Kulloon kotiseutuarkisto
Göra Selén har gjort ett omfattande arbete,
genom att samla in material och bilder om byn.
Han har också dokumenterat byggnader och
händelser i byn. Samlingen kallas Kullo
Hembygdsarkiv. Arkivet finns i sminkrummet i
Byagården och föreningen har nu inlett
digitaliseringen av pappersmaterialet. Vi har
tidigare beviljats bidrag av Kulturfonden. Med
kulturfondens bidrag på 1400 euro har vi redan
skannat in bildmaterial och de äldsta dokumenten
från 1800-talet. Mycket arbete
återstår ännu. Föreningen har nu
sökt bidrag av Borgå stads
kulturtjänster för att kunna
skanna in minst lika många
dokument till.
Hembygdsarkivet är en värdefull
helhet med intressanta detaljer
om byggnader och folk från en
svunnen tid. Vi hoppas att vi en
dag kan hålla en utställning, där
alla kunde bekanta sig med en
del av arkivets skatter.

Göran Selén on tehnyt laajaa ja pitkäjänteistä
työtä kootessaan materiaalia ja kuvia kylästä. Hän
on myös dokumentoinut kylän rakennuksia ja
tapahtumia. Kokoelma kulkee nimellä Kullo
Hembygdsarkiv, eli Kulloon kotiseutuarkisto.
Arkisto sijaitsee tällä hetkellä kylätalomme
Byagårdenin takahuoneessa, ja kyläyhdistys on
aloittanut paperimateriaalin digitalisoinnin.
Kulturfondenilta myönnetyllä 1400 euron
avustuksella olemme jo onnistuneet skannaamaan
kuvamateriaalia sekä vanhimpia
asiakirjoja 1800-luvulta. Paljon
skannaustyötä on vielä edessä.
Yhdistys on nyt hakenut avustusta
Porvoon kaupungin kulttuuripalveluilta, jotta voimme skannata
vähintään saman verran asiakirjoja
lisää.
Kotiseutuarkisto on arvokas kokonaisuus täynnä mielenkiintoisia
yksityiskohtia menneen ajan
rakennuksista ja ihmisistä. Toivomme,
että voimme joskus vielä pystyttää
näyttelyn, jossa jokainen voi tutustua
osaan arkiston aarteisiin.

Kulloon luontopolku – Naturstigen i Kullo
Kulloon luontopolku, viittä vaille valmis! Luontopolun
opaskylttien tekstit on jo laadittu tiedolla ja
näkemyksellä. Kyltit odottavat painettuina ja
kiinnitystolppiinsa ruuvattuina kevättä! Ja kun kevät
sitten koittaa, linnut livertävät ja lumi sulaa niin
retkikunta suuntaa varusteineen kulkunsa polkua pitkin
Byagårdenin maisemista kohti urheilukentän
lähimaastoa. Kun kyltit ovat maastossa niin
tiedotamme siitä Kulloon Kellossa! Ja saatamme pitää
jopa avajaisetkin!

Naturstigen i Kullo är fem före färdig! Texten till
naturstigens skyltar har formats med kunskap och
vision. Skyltarna är tryckta och väntar redan på våren!
När sedan våren kommer, fåglarna sjunger och snön
smälter, vandrar delegationen med utrustning längs
stigen. Stigen sträcker sig ifrån Byagårdens landskap till
sportplanens omgivning. När skyltarna väl är
monterade på plats i terrängen, meddelar vi om det i
Kullo klockan samt på webbsidorna! Vi skulle gärna fira
invigningen också, ifall det är tillåtet!

Sångfest på Byagården 1957
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I svåra tider tar vi stöd av varandra
Kriisistä kriisiin – kyläyhteisö kantaa
Den gemenskap som finns i ett bysamhälle som Kullo,
är ett starkt band. I exceptionella tider blir detta band
ännu viktigare. Under pandemin har vi verkligen fått
tänka kreativt för att hålla igång det hela. Även om
olika evenemang och hobby-verksamhet har varit på
is, tidvis i alla fall, så har vi här i Kullo gjort vårt bästa
att främja byandan och gemenskapen. Påskjakten
förra året var ett fint exempel. Då vi inte kunde ordna
vår traditionella Påskhäxsamling, så fixade vi till en
annorlunda skattjakt, som var rätt så koronatrygg. Vi
fick mycket tack och bra feedback på Påskjakten. Den
upplevdes som mycket viktig just i den stunden då
allt annat var inhiberat och stängt. Vi tänker köra
med favorit i repris i år igen, så det blir både Påskjakt
och Påskhäxssamling, som kompletterar varandra.

Kyläyhteisö on aina ollut yhteisöllisyyden puolesta
palava liekki. Poikkeusaikoina tämän tärkeys vain
korostuu. Pandemian aikana on ollut todella tärkeä
vaalia yhteisöllisyyttä innovatiivisin keinoin. Vaikka
erilaiset tapahtumat ja harrastustoiminnot on ollut
jäissä, niin täällä Kulloossa olemme tehneet parhaamme edistää muunlaista yhteisöllisyyttä. Pääsiäisjahti
viime vuonna oli siitä erinomainen esimerkki, eli kun
emme voineet järjestää perinteistä pääsiäistapahtumaa niin toteutimme hieman erilaisen ja erityisesti
koronaturvallisen aarrejahdin. Tämä sai valtavasti
kehuja ja ihmiset kokivat sen todella tärkeäksi juuri
silloin, kun kaikki muu oli peruttu. Vaikka tänä
vuonna järjestämmekin melko perinteisen
pääsiäistapahtuman, otamme aarrejahdin mukaan
täydentämään tätä kevään kohokohtaa kylällä.

Nu när en helt annan slags kris härjar ute i världen,
blir gemenskap ännu viktigare än någonsin. Det är bra
att man har ett starkt nätverk i byn. Att man känner
till vilka resurser vi har i byn och vem kan man be om
hjälp om man behöver. I Kulloklockan har man frågat
om det finns intresse att starta en slags gemensam
trädgårdsland för att odla livsmedel i små skala, ifall
matpriserna stiget till mycket höga nivåer i år.
Beredskap och att vara förberedd på olika scenarion
är en bra sak och det är bra att tänka på att vi här på
landsbygden har både andra styrkor och resurser –
men även andra utmaningar än exempelvis de som
bor i staden.

Nyt kun maailmalla riehuu hieman toisenlainen
globaali kriisi, on yhteisöllisyys taas hyvinkin
ajankohtainen asia. On hyvä tuntea ja tietää, että
kylällä on vahva verkosto ja syvä yhteisöllisyys.
Kulloonkellossa on jo peräänkuulutettu kiinnostusta
perustaa kylällä oma ”yhteiskasvimaa” jos ruuan
hinta kohoaa tänä vuona kohtuuttoman korkealle.
Varautuminen on hyvä asia ja meillä on kyläyhteisönä
eri haasteet ja vahvuudet kuin esim. kaupungissa
asuvat.
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Men vad gäller koronapandemin så tror vi ju nog att
vi går mot bättre tider. Byaföreningens kalender
avslöjar att nu skall vi börja ställa igång till allt
möjligt. Vi har så att säga lite att ta igen nu för de två
senaste åren. Vi har inte kunnat festa som vi skulle
ha önskat. Ungdomsklubben har fått ligga på is, den
också. Comedy Club kommer att vara en storslagen
storsatsning med bordet dukat med lokala talanger
och det bästa Kullo har att erbjuda. Hamburgar
buffé i stil med Peltogrilli och så en sjudundrande
show! Du kan bara inte missa denna fest.
Ungdomsklubben har som sagt varit på paus i långt
över ett år nu. Förra året vågade vi inte planera en
enda ungdomskväll, eftersom koronaläget var så
oberäkneligt. Eftersom skolbarnen hölls avskilt i sina
grupper i skolan, så ville vi inte motarbeta detta
genom att blanda barnen i ungdomsklubben. Men
nu på våren börjar vi planer a höstens kubb för fulla
muggar och så i augusti drar det igång som vanligt!
Såväl barnen som vi vuxna väntar mycket på detta.

Koronapandemian osalta ollaan toivon mukaan
menossa nyt parempia aikoja kohti ja kyläyhdistyksen
kalenteri kertoo, että nyt on paljon ohjelmaa! Meillä
on ns. paljon ”kiinni otettavaa” kun ei olla pitkään
aikaan päästy juhlimaan eikä nuorisokerho ole
päässyt kunnolla vauhtiin nyt yli vuoteen. Comedy
Club tulee olemaan aivan fantastinen kattaus
viihdettä ja paikallisuutta. Kylän omaa tuotantoa ja
omia julkkiksia. Peltogrillistä tutut hampparit ja
kunnon show! Tätä ei vaan voi missata.
Nuorisokerho on valitettavasti ollut nyt talviunella, tai
koronaunta nukkumassa. Viime vuonna emme
uskaltaneet järjestää yhtään kerhoiltaa, koska lapset
ovat koulussa erillään (ryhmät eivät saa sekoittua
yms.) niin olemme halunneet kunnioittaa tätä myös
yhdistyksen kerhon osalta. Mutta nyt keväällä
lähdemme suunnittelemaan syksyn nuorisokerhoa ja
elokuussa homma lähtee taas liikkeelle tuttuun
tapaan. Sekä lapset että ohjaajat odottavat tätä
innolla!

Äpplet föll inte långt ifrån trädet, igen –
Omena ei taaskaan tippunut kauas puusta
Och så hände det som så, att till följd av en
egentligen ganska liten om-möblering i ansvarsområden, så fick föreningen en ny ordförande.
Syskonen Linda och Emma bytte roller och
omarbetade ansvarsområdena lite grann, för att
optimera krafterna. Så lillsyrran Emma axlar nu
ordförande-ansvaret. Vi tackar Linda för ett
mycket fint arbete och ett långt ordförandeskap –
Linda lotsade in föreningen i digi-åldern och in i
två-språkighet. Det har skett stora framsteg inom
det digitala och vi kan tacka Lindas vision att vi nu
är en stark och tvåspråkig byaförening. Ingen dålig
merit heller, att vi valdes till Årets by i Nyland –
och mitt i värsta korona-pandemin!
Tack Linda.
Förutom denna lilla detalj,
består styrelsen rätt så långt av
samma eldsjälar som förut.
Föreningen är i toppenskick,
både finansiellt och vad gäller
medlemsantal. Det känns fint
att ta över i ett sådant läge – vi
skall hålla samma koordinater,
samma kurs, samma goda
”drive”! Vi har länge jobbat
systematiskt för att främja
samhörighet i byn,

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui tänä vuonna ja
voimasiskot Linda ja Emma vaihtoivat hieman
rooleja. Molemmat niin ikään isänsä jalanjälkiä
seuraten. Kiitämme Lindaa pitkästä ja
yhdistyksestä kaksikieliseen yhdistykseen (ihan
virallisestikin ja erityisesti käytännössä). Ajatelkaa,
meidät valittiin Vuoden Uusmaalaiseksi kyläksi ja
vielä keskellä synkintä koronapandemiaa! Ei ihan
pieni saavutus, Linda. Kiitos.
Nyt siis Emma, pikkusisko, jatkaa ruorissa ja meillä
on hieman erilainen työnjako hallituksessa –
mutta samat mahtavat tekijät mukana! Yhdistys
on harvinaisen hyvällä mallilla ja niin talous kuin
jäsenluku on hyvässä ”tikissä”.
Tästä on hyvä jatkaa – samoilla
koordinaateilla, samalla
suunnalla, samassa hengessä.
Olemme tehneet
pitkäjänteistä työtä
yhteisöllisyyden,
kaksikielisyyden ja kylän
brändäyksen puolesta.
Kyläläisillä on mahtavasti
kiinnostusta oman kylän
asioiden suhteen ja ideoita
nousee mahtavasti esiin eri
kanavissa ja foorumeissa.

www.kulloo-kullo.fi – Kullo-Mickelsböle byaförening – Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys – Byapressen 2022

6/8

för ett levande tvåspråkigt bysamhälle och för att
Kullos ”brand” skall hållas starkt. Kulloborna har ett
mycket starkt och fint intresse för byns angelägenheter och många fina idéer kommer fram.
Speciellt fint att vi har fått med nya intresserade till
vårt gäng. Många är gärna med på ett hörn. Man
vill kanske inte binda sig till att vara med i allt, men
man kommer gärna ned på ett talko nu och då.
Man kan ställa upp att koka kaffe eller grillkorv på
ett enskilt evenemang. Allt är välkommet och det
är bara att kontakta Emma om man vill med i vår
Whatsapp grupp där vi regelbundet frågar efter
hjälp till allehanda uppgifter.

Erityisen mahtavaa on, että olemme saaneet uusia
innokkaita mukaan meidän talkoojoukkoihimme ja
joku on innostunut tulemaan mukaan esim.
yhdessä tietyssä tapahtumassa tai kerhossa.
Muistakaa, että vaikka tulee mukaan ”ihan vaan
vähän” niin sekin on kokonaisuudelle hyvin
tärkeää. Kaikkien ei tarvitse olla mukana kaikessa,
jos vaikka haluaa tulla vaan keittämään kahvit tai
paistamaan makkaraa johonkin yksittäiseen
tapahtumaan.

kirjoittanut Emma Antell-Neem

Vår byaförening –
kyläyhdistyksemme
Föreningen beviljades år 2021 bidrag av Borgå stads
ungdomstjänster, Aktiastiftelsen i Borgå, Svenska
kulturfonden, Finlands Hembygdsförbund och Neste
Oyj.

Medlemmar
Medlemsavgiften på 10 euro per medlem (över 15 år)
betalas per faktura i år. Vi skickar ut räkningarna på
hösten. Vill du bli medlem? Skicka e-post till
byagarden@gmail.com

Styrelsen
Vid årsmötet 2022 valdes Emma Antell-Neem till
ordförande för föreningen. Styrelsen: Linda AntellBehm (vice ordförande), Lotta Krohn (sekreterare),
Linda Hänninen, Susan Lönnholm, Fredrika Kuuskoski
och Petteri Liikonen. Ersättare: Kaisa Hyyti, Henrietta
Nordström och Vesa Isoniemi. Disponent Roger Antell.

Porvoon kaupungin nuorisopalvelut, Porvoon
Aktiasäätiö, Svenska kulturfonden, Kotiseutuliitto ja
Neste Oyj myönsivät avustusta kyläyhdistykselle
vuonna 2021.

Jäsenet
Jäsenmaksu on 10 euroa / jäsen (yli 15 v). Maksu
suoritetaan tänä vuonna laskulla, joka postitetaan
jäsenille syksyllä. Jos haluat liittyä kyläyhdistyksen
jäseneksi, lähetä viesti byagarden@gmail.com

Johtokunta
Yhdistyksen vuosikokouksessa 2022 valittiin Emma
Antell-Neem puheenjohtajaksi. Jäsenet: Linda AntellBehm (varapuheenjohtaja), Lotta Krohn (sihteeri), Linda
Hänninen Susan Lönnholm, Fredrika Kuuskoski ja
Petteri Liikonen. Varajäsenet: Kaisa Hyyti, Henrietta
Nordström sekä Vesa Isoniemi. Isännöitsijä Roger
Antell.

Skicka din e-postadress till oss – Lähetä sähköpostiosoitteesi meille:

byagarden@gmail.com
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Kulloossa asuu joogaohjaaja Sanni Pekkala
Olet joogaopettaja, mutta kuinka olet
löytänyt kyseisen lajin?
Isosiskoni Kaisan kautta. Olen monessa asiassa
seurannut siskoni jalanjälkiä ja joogaa yritin ensin
kovasti vastustaa, mutta kun lopulta annoin periksi, niin
jooga vei minut mennessään. Kun on kokenut joogan
voiman, sitä on enää vaikeaa lopettaa. Se vaikuttaa niin
kehoon kuin mieleen, tehden meistä vahvempia,
liikkuvampia, kivuttomampia ja yksinkertaisesti
onnellisempia ihmisiä.

Mistä pidätte tässä asuinpaikassa?
Kulloo on suloinen paikka, josta löytyy metsämaisemaa
ja rauhallisuutta. Mutta täällä on kuitenkin yhteisö ja
naapurit lähellä, joka on meille tärkeää. Lasten vuoksi on
hyvä, että koulu ja päiväkoti ovat lähellä. Tähän asti
olemme olleet erittäin tyytyväisiä asuinpaikkavalintaamme. Ja vaikka iso taloremontti välillä tuntuukin
raskaalta, emme ole hetkeäkään katuneet tänne
muuttoamme tai edes talovalintaamme.

Entä kuinka päädyit opettamaan sitä?
Meillä oli Kaisan kanssa haaveena tehdä töitä yhdessä ja
pohdimme pitkään mitä se voisi olla. Joka tapauksessa
koimme, että sen piti liittyä hyvinvointiin Olen
aiemmalta ammatiltani teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä
liikunnanohjaaja, joten esillä oleminen ja ohjaaminen on
itselleni mieluista ja luontevaa. Koska jooga oli
molemmille lähellä sydäntä, syntyi ajatus yhteisestä
joogastudiosta. Innostus joogaan johdatti
joogaopettajakoulutukseen ja sitä kautta päädyin
lopulta suunnittelemaan ja ohjaamaan joogatunteja.

Mitä vaaditaan, että joogaa voi harrastaa vai
sopiiko se kaikille?
Jooga sopii ihan kaikille, eikä sen harrastamiseen vaadita
mitään erityistä. Eri joogalajeja on paljon ja tärkeintä
onkin löytää itselleen sopiva joogamuoto.
Joogaharjoitus voi olla dynaaminen ja voimakas tai hyvin
rauhallinen ja maadoittava taikka jotakin niiden väliltä.
On tärkeää muistaa, että erilaiset vammat tai kivut
kehossa eivät ole este joogan harrastamiselle, vaan
yhdessä ohjaajan kanssa katsotaan, miten joogaasennot voisi tehdä, koska aina on mahdollista soveltaa.
Meistä jokaisella on omanlaisensa keho ja kaikki
kamppailevat omien ongelmakohtiensa kanssa.
Tärkeintä on silti löytää oma tapa tehdä, ei jättää
kokonaan tekemättä.

Millainen on Kulloo historiasi eli koska olette
muuttaneet kylään ja miksi juuri tänne?
Perheeseeni kuuluu puolisoni Wilhelm, 3 vuotias Frida
tyttö ja 2 kuukauden ikäinen poikavauva. Muutimme
Kulloseen vasta viime juhannuksena. Meillä on iso
taloremontti meneillään ja vapaa-aika kuluukin lähinnä
remontin parissa. Wilhelmillä on työt Helsingissä ja
minulla Porvoossa, joten halusimme löytää talon näiden
kahden kaupungin väliltä. Oli myös selvää, että
haluamme asumaan enemmän luonnonhelmaan, pois
Helsingin vilskeestä. Olemme molemmat maalta
kotoisin, joten muutto näihin maisemiin tuntui
kotoisalta.

Oletko ajatellut tai jopa suunnitellut, kuinka
saisit kyläläiset "hurahtamaan" joogaan?
Voisiko olla mahdollista saada kylälle oma
joogaryhmä?
Olen kyllä kuullut, että täällä on harrastettu joogaa,
mutta ole vielä tehnyt suunnitelmia saadakseni
kulloolaiset hurahtamaan joogaan. Olisihan se kivaa
saada koottua ryhmä ja joogailla Kulloossa. Eli ei muuta
kuin homma vireille ja joogaamaan! Eikä mikään estä
kulloolaisia tulemasta joogasalillemme keskustaan.
Siispä tervetuloa!
kirjoittanut Mira Hagman
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Kullomusen
dekorerar och
dukar bordet

Målar påskägg

Kullomusen plockar
blommor

Linnea Behm (12 år) 2022

Delar ut inbjudningskort

delar ut buketter

Skriver inbjudningskort till festen

Bakar kaka

Kullomusen
gör buketter

Kullomusen firar påskfest
med kompisar och grannar!

Grannen hittar kortet på trappan.

4. Kullomusen
vattnar påskgräset

Kullomusen firar påsk

Kulloonhiiri viettää pääsiäistä

