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2.-8.4.2023  

Pääsiäinen Kulloossa - Påsk i Kullo  

 
Pääsiäisjahti 2.–8.4. 

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

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. 

Rastit ovat paikoillaan palmusunnuntaista 2.4. aina 
pääsiäislauantaihin 8.4. asti. Voit etsiä rasteja tuona 
aikana, milloin itse haluat. Palkintomunan voi hakea 
Byagårdenilta la 8.4. klo 13–15. Voit myös etsiä rastit 
ja ottaa palkinnon itse omasta kaapistasi.  
 

Pääsiäistapahtuma  
Byskillä 8.4. 

Perinteinen pääsiäisnoitien kokoontuminen ja 
myyjäiset Byagårdenilla la 8.4. klo 13–15. 
Hutkon tilan laama ja muut eläimet taas 
paikalla! Makkaranpaistoa, hattarakone ja 
frisbeenheittoa ulkona. Marttojen kahvila 
ja paikallisten tuotteiden myyjäiset sisällä. 
Pidetään hauskaa yhdessä! Yllätyslahja 
luvassa noidiksi pukeutuneille! 
Myyntipöytävaraukset: Linda Hänninen, 
0405333043 

 
Påskjakt 2.–8.4 

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. 

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, så får du din 
belöning, ett chokladägg, från Byagården. 

Uppgifterna finns på sina platser från palmsöndagen 
2.4 till påsklördagen 8.4. Under denna tid kan du söka 
efter uppgifter i byn i egen takt. Prisägget kan du 
hämta från Byagården lö 8.4 kl. 13-15. Du kan även 
söka upp, lösa uppgifterna och ta priset från ditt eget 
skåp.  
 

Påskhäxsamling och basar 
på Byagården 8.4 

Traditionell påskhäxsamling med basar på Byagården 
lö 8.4 kl. 13-15. Laman och de andra djuren från 
Hutkon tila är också på plats. Ute på gården grillar vi 
korv, äter spunnet socker, kastar frisbee och har roligt 
tillsammans. Inne finns marthornas café och 
försäljning av lokala varor. Välkommen! 
Överraskningspresent för alla som är utklädda till 
häxa!  Boka försäljningsbord: Linda Hänninen, 
0405333043 
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1.4.  

Teatterimakupaloja 

Teatersmakbitar 
Teatteri-ilta Byagårdenilla 1.4. klo 19–21. Käy pöytään 

ja kuuntele mm. mitä Punahilkalla on sanottavaa 

kokemuksestaan suden mahassa, tai luentoa nyky-

nuorisosta, tai mitä jos sanat yhtäkkiä kadottavat 

merkityksensä. Tarjoamme keittoa syötäväksi ja 

tarinoita kuunneltavaksi! Kertomuksia ja satuja olemme 

työstäneet teatterikurssilla kevään aikana. Sisäänp. 5 €.  
 

Teaterkväll på Byagården 1.4 kl. 19-21. Kom och sätt 

dig ner vid vårt bord och lyssna på bland annat vad 

Rödluvan har att berätta om sina upplevelser i vargens 

mage, eller en föreläsning om nutidens ungdom, eller 

vad det betyder om orden plötsligt mister deras 

mening. Vi bjuder på soppa medan du får lyssna på 

sagor och berättelser som vi jobbat med på 

teaterkursen under våren. Inträde 5 €. 
 

Taidenäyttely Byagårenilla – 

Konstutställning på Byski  
Avajaiset ennen teatteri-iltaa 1.4. klo 18–19, näyttely 

avoinna ma-to 3.–5.4. klo 17–19. Petteri Liikosen 

assemblaaseja ja humoreskeja sekä Siv-Ann Antellin 

tauluja. Tervetuloa! 
 

Vernissage före teaterkvällen 1.4., kl. 18-19. Utställ-

ningen är öppen må-to 3–5.4. kl. 17-19. Pettteri Liiko-

nen ställer ut assemblager och humoresker. Siv-Ann 

Antell ställer ut tavlor. 

 

15.4. 

Reset & Recharge yoga   
Kauan odotettu kokonaisuus joogaa, hengitystä, 

meditaatiota ja NADA-korva-akupunktiota nyt 

Byagårdenissa la 15.4. klo 10–13. Pukeudu lämpimästi 

ja hemmottele itseäsi omalla ajallasi energian ja 

hyvinvoinnin lisäämiseksi arjessa. Kurssimaksu 40 € 

sisältää kaikki lisävarusteet. Sitova ilmoittautuminen 

Kati Fagerströmille: kati.fagerstrom63@gmail.com.  
 

En efterlängtad helhet av yoga, andning, meditation 

och NADA öronakupunktur nu på Byagården lö 15.4 kl. 

10-13. Klä dig varmt och unna dig en egen stund för ork 

och ökat välbefinnande i vardagen. I kursavgiften på 40 

euro ingår alla tillbehör. Bindande anmälan till Kati 

Fagerström på kati.fagerstrom63@gmail.com 

22.4. 

Talkoot ja Plogging   

Talko & Plogging  
Talkoot Byagårdenilla. 22.4. klo 12.00–15.00. 
Tule mukaan haravoimaan, inventoimaan ja 
järjestelemään. Makkaraa tarjolla talkoolaisille! 
 

Osallistu kylän omaan plogging-tapahtumaan viikolla 
16! Voit kerätä roskia kävelylenkillä tai tulla mukaan 
lauantaina 22.4. auttamaan. Muista hanskat.  
Saamme Destialta vetoapua roskien keräämiseen, 
Destian lava-auto kerää roskapussit pois etukäteen 
sovituilta paikoilta. Lisätietoja tulossa Facebookin 
Kulloonkelloon.  
 
Talko 22.4 kl. 12.00-15.00 på Byagården. Kom med och 
kratta gården, inventera köket eller ordna saker. Vi 
bjuder på grillkorv åt talkodeltagare!  
 

Delta också i byns egna ploggning-evenemang under 
vecka 16. Du kan delta genom att plocka skräp när du 
är ute och går i byn eller komma med lördagen 22.4. 
Kom ihåg bra handskar. Vi får draghjälp av Destia igen. 
Destias flakbil samlar upp sopsäckarna från utnämnda 
platser. Följ med informationen i gruppen Kulloklockan 
på Facebook. 
 

 
Disconight  
1980 ja -90 luvun discoilta sukkadisco tyyliin aikuisille 

Byagårdenilla la 6.5. klo 18–23! Tanssia ja hauskanpitoa 

luvassa. Kahvilasta voit ostaa pikkupurtavaa ja 

virvoitusjuomia. Sisäänpääsy 5 €. Kylän oma DJ. 
 

1980 och -90 tals disco i strumpdisco stil för vuxna på 

Byagården lö 6.5 kl. 18-23! Kom med och dansa och 

trivas tillsammans. Småsaltigt och läskdrycker till salu i 

café. Inträde 5 €. Byns egna DJ spelar musiken. 

 

7.5. 

Helmityöpaja – Pärlverkstad 
Tule luomaan äitienpäiväksi tai itsellesi korut ja 

persoonalliset lahjat helmityöpajalle Byagårdeniin 7.5. 

Klo 12–14.30. Materiaalimaksu. 

Kom med och göra smycken till morsdag, som present 

eller åt dig själv. Pärlverkstad på Byagården sö 7.5 kl. 

12–14.30. Materialavgift. 

6.5. 
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20.5. 

Peli-ilta - Spelkväll 
Suunnittelemme nuorten peli-iltaa (tietokone-/ 

videopelit) Byskille toukokuussa. Haluatko tulla mukaan 

järjestämään? Ota yhteyttä byagarden@gmail.com niin 

kerromme lisää. Huom. peli-ilta järjestetään vain, jos 

saamme riittävästi innokkaita järjestelijöitä mukaan. 
 

Vi planerar spelkväll (dator-/ videospel) för unga på 

Byagården i maj. Vill du komma med och ordna? Ta 

kontakt via byagarden@gmail.com, så berättar vi mera. 

Spelkvällen blir av endast om vi får med tillräckligt 

många som hjälper till. 

 

10.6. 

Kullo Pop-up kirppis 
klo 12–14 vapaamuotoinen ja omatoiminen kirppis 

Kulloon hiekkakentällä. Voit myydä suoraan auton 

takaluukusta tai ottaa mukaan oman pöydän. 

Säävaraus, ei pöytämaksuja. Kyläyhdistyksen mehu-

baarille toivomme kovaa kilpailua, eli Keijukaiskioskit ja 

muut yrittäjänalut, tulkaa myymään herkkuja meille! 
 

kl. 12-14 fri och självstyrd loppis (med väderförbehåll) 

på sandplanen i Kullo. Man kan sälja direkt ur bilens 

baklucka eller ta med eget bord. Ingen bordshyra. Vi 

önskar hård konkurrens till byaföreningens saft-bisnes. 

Byns egna entreprenörsbörjan och duktiga bagare får 

gärna komma med och sälja sina bakverk och eller goda 

drycker. 

 

1.7. 

Bändi-ilta på Byski 
1.7. illalla nuoret soittavat musiikkia Byagårdenilla. 

Seuraa tiedotusta Facebookissa. 
  

Ungdomarna spelar musik med sina egna band på 

Byagården 1.7 på kvällen. Tilläggsinfo på kommande! 

 

9.9. 

Cirkusfest - Sirkusjuhlat 

Det blir cirkusfest på Byagården igen! Kom med och 

uppträda eller som åskådare. Vi har skilda 

övningskvällar med alla som vill uppträda. Du kan 

anmäla ditt barn/ dig själv med till höstens övningar 

redan, skicka e-post till byagarden@gmail.com Följ 

också med informationen i Kulloklockan på Facebook. 
 

Cirkusjuhlat tulevat taas! Tule mukaan esiintymään tai 

vaan nauttimaan juhlista syyskuussa. Pidämme 

harjoitusillat erikseen esiintyjille. Voit ilmoittaa lapsesi 

ja/tai itsesi mukaan syksyn harjoituksiin jo nyt, lähetä 

sähköpostia byagarden@gmail.com ja seuraa 

tiedotusta Kulloonkello ryhmässä Facebookissa. 

Kerhot - Klubbar 

Lasten jalkapallokerho - 

Fotbollsklubben för barn   

Liikuntakerho jatkuu kesällä, jos saamme aikuisia 
mukaan auttamaan. Tunnetko jalkapallon säännöt? 
Ilmoittaudu mukaan ohjaajaksi osoitteeseen 
byagarden@gmail.com. Kentällä pelataan jalkapalloa ja 
järjestetään muuta liikunnallista tekemistä. Lisätietoa 
tulossa ennen kesää. 

Motionsklubben fortsätter i sommar, ifall vi får fler 

vuxna med. Vet du hur fotis fungerar? Anmäl ditt 

intresse till byagarden@gmail.com. Vi spelar fotboll och 

rör på oss tillsammans på planen. Närmare information 

på kommande. 

 

Aikuisten jalkapallokerho -
Fotbollsklubben för vuxna   

Kulloon liikuntakerho (Kullis) treenaa kesällä 

nurmikentällä maanantaisin ja torstaisin klo 18.30–

20.00. Lisätietoa ja porukkaan ilmoittautumiset: Tomi 

Kähkönen 0503023500 
 

Kullo idrottsklubb tränar hela sommaren på gräsplanen, 

måndagar och torsdagar kl. 18.30-20.00. 

Tilläggsuppgifter och anmälningar:  Tomi Kähkönen 

0503023500 

 

Nuorisokerho -
Ungdomsklubben  

28.3. Lautapelit – Brädspel  

11.4. Disco ja pizzailta – Disco och pizzakväll 

25.4. Ulkoilta, keppari ja frisbeerata – Utekväll, 

käpphästar och frisbeekastning  

Kerho 7–15-vuotiaille, klo 18–19.30 Byagårdenilla. 

Klubb för 7–15 åringar, kl. 18-19.30 på Byagården. 

 

FolkJam  
Tanssiliikuntaa aikuisille ja nuorille Ramin Melingin 

johdolla maanantaisin klo 19–20 Byagårdenilla! 

Ilmoittautuminen paikan päällä. Lukukausimaksu 30 €. 

 

Motionsdans för unga och vuxna under ledning av Rami 

Meling. Måndagar kl. 19-20 på Byagården. Anmälning 

på plats, terminsavgift 30 euro.  
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I Byagården ryms 120 bordsgäster. Lämpar sig 
också för barnkalas och möten (60 €/ kväll må-
to).  Hyra: 400 €/ veckoslut, sommartid (fre-sö),  
för medlemmar (eget bruk, sommartid) 300 € 
 

Byagårdeniin mahtuu jopa 120 pöytävierasta. 
Tilat soveltuvat myös lastenkutsuihin ja 
kokouksiin (60 €/ ilta ma-to). Vuokra: 400 €/ 
viikonloppu kesäaikaan, jäsenille (omaan 
käyttöön kesäaikaan) 300 € 
 

byagarden@gmail.com 

 

Det rullar på igen  

i Kullo

Verksamhetsåret 2022 har varit ett bra år för oss i 
Kullo, på många sätt. Vi har kunnat köra igång olika 
verksamheter, som varit på paus eller sparlåga 
under pandemin. Många bra och innovativa initiativ 
hänger med från tiderna då allt var på distans. 
Exempelvis Påskjakten (som startade som ett 
koronasäkert alternativ till Påskhäxssamlingen) har 
kommit för att stanna. KULLO<3 skylten har blivit en 
årlig, vintrig tradition (den idén föddes utav Lysande 
Kullo evenemanget, även det ett koronatiders 
evenemang första gången). De nya 
kommunikationsformer som pandemin lockade 
fram har också hängt med oss. Vi finns nu också på 
Instagram, även om Facebook-gruppen 
Kulloklockan fortsättningsvis är vår huvudsakliga 
informationskanal. 
 
Till allas glädje fortsätter verksamheten ändå i stort 
sätt som förut. Ungdomsklubben lever igen och mår 
bra, tyvärr nu utan vår trogna finansiär, men 
eftersom föreningens ekonomi ser bra ut så har vi 
tagit pengarna från egen ficka så att säga. Vi har 
haft rekordmånga barn med i klubben och 
föräldrarna har visat ett aktivt intresse. Vi behöver 
dock mera vuxna med i verksamheten (se ansökan 
på följande sida) och vi försöker hitta nya sätt att 
finansiera klubben. 
 
Att vi äntligen fick till en egen syklubb för 
handarbetssugna kullobor är nog en av de finaste 
sakerna vi genomfört detta verksamhetsår. Så 
enkelt, så genialiskt, så nyttigt och så stor potential 
för att klubben utvecklar sig till något ännu mer 
betydelsefullt. 
 
En hel del större renovationer har utförts på 
Byagården och den vackra lokalen attraherar 
speciellt bröllopsfirare, men även andra evenemang 
har hittat sin väg till våra salar. 
 
Föreningen har även representerat Kullo i några 
evenemang där man på Borgå-nivå diskuterat 
byarnas framtid i Borgå. Kullo fick stora applåder 
över vårt energiska team, vår fina drive och vårt 
arbete med byaprogrammet - inte minst för vår 
stora förtjänst att bli vald till Årets Nyländska By 
2020. Linda och Emma representerade Kullo på 
”Kylien ja saariston elinvoima – keskustelutilaisuus” 
samt på en diskussionskväll om byarnas framtid på 
Borgå Bibliotek. 
 

Det allra bästa är nog ändå att vi har ett mycket bra 
gäng som är engagerade och vill ge av sin tid för det 
gemensamma goda. Då vi har roligt tillsammans, 
syns det och hörs det - och det lockar med nya 
intresserade medlemmar, deltagare och andra som 
uppskattar vårt jobb. Och vips har vi en situation då 
kassan ser bra ut, Byagården är så fullbokad att man 
alltid måste kolla innan man bokar in ett enkelt 
möte på en vardag. Då man känner till föreningens 
historia vet man, att detta inte är en självklarhet 
och absolut ingen liten sak. Tack till alla som ger av 
sin tid, en del mindre andra mera, och alla på sitt 
eget sätt. 
 

Byagården 
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Haemme avoimeen 

tehtävään 
 

Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys hakee 
nuorisokerhoon mukaan sinua: 

AIKUINEN 

Olet lapsille turvallinen aikuinen, mukava tyyppi ja 
tykkäät leikittää lapsia ja/tai askarrella ja/tai tehdä 
voileipiä yms. Meillä on sinulle mukava porukka 
aikuisia, jossa pääset verkostoitumaan kylän muiden 
aikuisten kanssa ja tutustumaan kylän kouluikäiseen 
nuorisoon. Melkein kaikki nuorisokerhon aikuiset 
ovat kerholaisten vanhempia. Illoissa leikki yltyy 
joskus riehakkaaksi, mutta meillä on kerhossa tiukat 
säännöt (mm. verhoissa ei roikuta ja ollaan kilttejä 
toisillemme). Lapset osaavat säännöt hyvin ja 
käyttäytyvät pääosin erittäin hyvin.  

Me leikimme, pelaamme, askartelemme ja syömme 
iltapalan yhdessä. Jos sinulla on stressaava työ, tässä 
pääset takuulla irtautumaan arjesta. Et tarvitse 
muuta pätevyyttä kuin että 1) puutut liian rajuun 
leikkiin ja mahdolliseen kiusaamiseen, jos sellaista 
näet 2) olet läsnä lapsille ja jätät kännykät ja muut 
aikuis-jutut ulkopuolelle 3) olet avoin  
monikielisyydelle (täällä puhumme sekaisin suomea 
ja ruotsia) mutta sinun ei tarvitse osata molempia 
kieliä muutamaa lausetta enempää 4) ja olet 
AIKUINEN, mutta aikuinen tässä yhteydessä ei 
tarkoita tiettyä ikää vaan tiettyä henkistä kypsyyttä.  

Palkkio saadaan kahvin, iltapalan, verkostoitumisen 
ja hyvän mielen muodossa. Lasten energia ja iloisuus 
välittyy takuulla myös sinulle. Voit olla mukana 
yhden illan verran tai joka kerta. Meillä on noin 6-7 
aikuista paikalla per ilta ja meillä kaikilla on omat 
tehtävät ja roolit (keittiövuoro, salivastaava jne.) niin 
voit tulla juuri sellaiseen tehtävään kuin sinulle sopii. 
Lisätietoja antaa Emma 045-6728707. 
 
P.S Bara för att texten här är endast på finska, 
betyder det inte att vi inte skulle behöva med också 
dig - svenskspråkiga vuxna 

Kulloossa  

asiat rullaa taas 
 

Vuoden 2022 toimintavuosi oli monella tavalla hyvä 
meille. Moni asia, joka oli koronavuosien aikana 
säästöliekillä tai tauolla, on käynnistynyt uudestaan 
tänä vuonna. Samalla olemme säilyttäneet ne hyvät 
ideat ja innovaatiot, jotka kehittyivät poikkeus-
olojen pakosta. Esimerkkinä Pääsiäisjahti, joka 
aluksi järjestettiin koronaturvallisena vaihtoehtona 
silloin kun Pääsiäisnoitien kokoontumista ei voitu 
järjestää lainkaan, on tullut jäädäkseen. KULLO<3 
kyltti on kehittynyt vuosittaiseksi perinteeksi ja 
pandemian pyörteissä löydetyt uudet viestintä-
muodot kulkevat mukanamme edelleen. Meillä on 
nykyään myös oma Instagram tili, vaikka Facebook 
ryhmä Kulloonkello onkin edelleen pääasiallinen 
viestintäkanavamme. 
 
Kaikkien iloksi toiminta kuitenkin jatkuu hyvin 
samanlaisena kuin ennenkin. Nuorisokerho on taas 
voimissaan, nyt valitettavasti ilman uskollista 
rahoittajaamme, mutta koska yhdistyksen 
taloudellinen tilanne on hyvällä mallilla, olemme 
väliaikaisesti pystyneet rahoittamaan 
nuorisokerhon kulut ns. omasta taskustamme. 
Meillä on ollut ennätysmäärä lapsia mukana 
kerhossa ja myös vanhemmat ovat  
osoittaneet kiinnostusta kerhoa kohtaan. 
 
Kulloon oman ompelukerhon 
synty on kyllä varmaan vuoden 
makein asia. Niin yksinkertaista, 
niin nerokasta, niin hyödyllistä. 
Näen tässä suurta potentiaalia, 
että kerhosta kehittyy vielä jotain 
vieläkin suurempaa ja merkittävämpää. 
 
Muutama isompi remontti on toteutettu 
Byagårdenilla ja kaunis, freesi tila houkuttelee 
erityisesti hääpareja, mutta myös muita tapahtumia 
on järjestetty tänä vuonna saleissamme. 
 
Yhdistys on myös ollut mukana edustamassa 
Kulloota muutamassa tapahtumassa, kun Porvoon 
tasolla on keskusteltu kylien tulevaisuudesta. 
Kulloon energinen tiimi sai isot aplodit meidän 
mahtavasta draivista ja työstämme kyläohjelman 
parissa - erityisaplodit saavutuksestamme Vuoden 
Uusmaalainen kylä 2020. Linda ja Emma edustivat 
Kulloota ”Kylien ja saariston elinvoima” 
keskustelutilaisuudessa sekä pienimuotoisemmassa 
tilaisuudessa kylien tulevaisuudesta Porvoon 
Pääkirjastossa. 

 

Kaikista ihanin ja ilahduttavin asia on kuitenkin se, 
että meillä on aivan mahtava ja sitoutunut jengi 
joka on valmis antamaan aikaansa yhteisen hyvän 
vuoksi. Kun meillä on hauskaa yhdessä - se näkyy ja 
kuuluu – ja houkuttelee uusia uteliaita mukaan 
jäseneksi, osallistujaksi tai pelkästään työtämme 
ihailijaksi. Ja yhtäkkiä meillä on hyvä tilanne, jossa 
talous näyttää hyvältä, Byagården on niin korkealla 
käyttöasteella, että jopa arki-iltoja varten pitää 
tarkistaa onko Byski vapaana vai ei. Tämä ei ole 
vähäpätöinen, eikä itsestään selvä asia. 
 
kirjoittanut Emma Antell-Neem 
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10 € 
Medlems-

avgift 

Jäsenmaksu 

Bli medlem  

i byaföreningen –  
vad allt får du för  
10 euro per år? 
 

 Endast vuxna och unga över 15 år betalar 
årsavgift 

 Medlemsavgiften är en liten, men viktig del av 
vår grundläggande finansiering 

 Barn får bli medlem gratis och eftersom 
föreningen får stöd från olika organisationer 
enligt hur många medlemmar under 16 vi har, 
så hoppas vi att hela familjen kommer med 
som medlem 

 Genom att bli medlem stöder du lokal 
verksamhet och hjälper oss att 

- hålla ungdomsklubben avgiftsfri 
- stöda föreningen som för bysbor samman 
(evenemang, information osv.) 
- hålla föreningshuset i skick 

 Medlemmar får Kullokortet som hjälper dig att 
hitta lokala företagare och förmåner 

 Hyran för Byagården är lägre för 
medlemmar är för icke-medlemmar 

 
Alla får delta i föreningens 
evenemang även om man inte är 
medlem, och icke-medlemmar får 
njuta av våra tjänster på samma sätt 
som medlemmar. Betalande medlemmar 
bidrar till föreningens inkomster på 
ett viktigt sätt. Vår organisation är non-profit och 
allmännyttig. 

Mikä kyläyhdistys? 

Miksi jäseneksi,  
mitä mä sillä kympillä 
saan?  
  

  vain aikuiset maksavat vuosittaisen 
jäsenmaksun 10 euroa 

 alle 15-vuotiaat lapset ilmaiseksi jäseneksi, 
joten ilmoittakaa mielellään myös lapset 
jäseniksi – saamme tukea erilaisilta tahoilta sen 
perusteella montako alle 16v jäsentä meillä on 

 erittäin edullinen vuosimaksu, joka on tärkeä 
osa meidän toimintamme rahoittamisessa 

 liittymällä jäseneksi tuet paikallista toimintaa ja  
- varmistat, että nuorisokerho pysyy 
maksuttomana lapsille 
- tuet yhdistystä, joka yhdistää kyläläiset 
mm. tapahtumien järjestämisellä ja 
paikallisista asioista tiedottamisella 
- autat pitämään seuraintalomme kunnossa 

 Jäsenet saavat myös Kulloo-kortin, jolla voi 
saada etuja paikallisilta yrityksiltä  

 Jäsenet vuokraavat Byagårdenin 
edullisemmin kuin ei-jäsen  

 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan, olit sitten jäsen tai ei. Eli, 
siinä mielessä liittyminen ei tuo sinulle 

merkittäviä etuja mitä ei-jäsen ei 
nauttisi. Toki maksavat jäsenet ovat 

tärkeä osa toiminnan rahoittamisessa. 
Järjestömme on voittoa tavoittelematon ja 
yleishyödyllinen. 
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Support your local! Kulloolainen ostaa kulloolaiselta 
 

jäsenet  
medlemmar 

373 evenemang 
tapahtumat 

10 

103 
vuotias  

- åring 

Vår byaförening –  

kyläyhdistyksemme 

 
Kullo-Mickelsböle byaförening hade 368 
registrerade medlemmar år 2021 och 
373 år 2022. 
Föreningen beviljades år 2022 bidrag av 
Borgå stads ungdomstjänster, Aktiastiftelsen 
i Borgå, Svenska kulturfonden, Finlands 
Hembygdsförbund och NTM-centralen.  
 

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

Styrelsen  
Vid årsmötet 2023 valdes Emma Antell-Neem till 
ordförande för föreningen. Styrelsen: Linda Antell-Behm 
(vice ordförande), Lotta Krohn (sekreterare), Linda 
Hänninen, Susan Lönnholm, Fredrika Kuuskoski, Anna-
Kaisa Jaakkonen och Jeanette Söderström. Ersättare: 
Kaisa Hyyti, Vesa Isoniemi och Anu-Leena Hongell. 
Byagårdens disponent är Linda Antell-Behm och 
gårdskarl Roger Antell.  
 

Kulloo-Mickelsbölen 
kyläyhdistyksellä oli 368 

rekisteröityä jäsentä 
vuonna 2021 ja 373 
vuonna 2022. 
Porvoon kaupungin 

nuorisopalvelut, Porvoon 
Aktiasäätiö, Svenska 

kulturfonden, Kotiseutuliitto ja 
ELY-keskus myönsivät avustusta 
kyläyhdistykselle v. 2022.  
  

Jäsenet 
Jäsenmaksu on 10 euroa / jäsen (yli 

15 v). Maksu suoritetaan laskulla, joka 
postitetaan jäsenille syksyllä. Jos haluat liittyä 
kyläyhdistyksen jäseneksi ja vastaanottaa oman 
Kullookortin, lähetä viesti byagarden@gmail.com 
 

Johtokunta 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 2023 valittiin Emma 
Antell-Neem puheenjohtajaksi. Jäsenet: Linda Antell-
Behm (varapuheenjohtaja), Lotta Krohn (sihteeri), Linda 
Hänninen, Susan Lönnholm, Fredrika Kuuskoski, Anna-
Kaisa Jaakkonen ja Jeanette Söderberg. Varajäsenet: 
Kaisa Hyyti, Vesa Isoniemi ja Anu-Leena Hongell. 
Byagårdenin isännöitsijä on Linda Antell-Behm ja 
talonmies Roger Antell. 
 

Kullookortin tarkoitus on yhdistää toisaalta kulloolaiset 
yrittäjät ja yritykset ja toisaalta kulloolaiset palveluiden 
ostajat. Aitoa win-win tilannetta, joka elävöittää 
kyläämme ja vahvistaa me-henkeä Kulloossa. 
Kyläyhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä saat 
Kullookortin käyttöösi. Kortilla saat juuri kulloolaisille 
kohdennettuja alennuksia ja etuja niiltä yrityksiltä, jotka 
ovat tässä mukana. Autamme löytämään paikalliset 
kampaajat, hierojat, pienet piilossa olevat putiikit jne. ja 
keräämme sivuillemme linkkivinkkejä. Voit yllättyä mitä 
kaikkea pienyrittäjää meillä löytyykään ihan naapurissa! 
Täällä on jo muutama innokas yrittäjä, joka tarjoaa 
kulloolaisille etuja, käy kurkkaamassa www.kulloo-
kullo.fi Vinkkaa meille sopivia yrittäjiä tai ilmianna itsesi. 

Nyt tuetaan paikallisia yrityksiä! 
 
Kullokortets tanke är att kullobor lättare kan köpa av 
kulloföretagare. Äkta win-win läge där vi stärker vi-
andan i Kullo! I samband med medlemsavgiften får du 
Kullokortet, som kan ge dig rabatter och erbjudanden av 
lokala företagare. Vi hjälper dig att hitta lokala frissor, 
massörer, hemmabutiker och andra små guldgryn som 
gömmer sig i grannskapet. Vilka fina talanger och 
yrkeskunskaper man kan hitta riktigt nära! En samling av 
länkar till företagens sidor finns på www.kulloo-kullo.fi 
Här hittar du de första erbjudandena. Om du har frågor 
eller vi tipsa oss om företagare så kontakta oss.  

Nu ska vi stöda lokala företagare! 
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Kulloossa on 
kyllä todella 

hyvät naapurit, 
kyläyhteisö, 

todella mukavaa 
porukkaa. 

Moni on kysynyt, että 
tuleekohan muitakin 

tarjouksia Kulloo-kortin 
alle, johon olen 
todennut, että 

toivottavasti tulisi lisää 
yrittäjiä ja palveluita. 

Silloin kun kuulin 
Kulloo-kortista 

ensimmäisen kerran, 
niin ajattelin heti, 

että hurjan hyvä idea, 
että tottakai 

lähden mukaan. 

Kulloon oma kehonhuoltaja Tero Koivisto 
 
 

Hieroja Tero Koivisto on muuttanut Kullooseen vuonna 
2007. Kulloo oli houkuttava paikka lähellä pääkaupunki-
seutua. Tero oli jo kauan miettinyt kouluttautua 
hierojaksi ja yhtäkkiä muutama vuosi sitten hänelle 
tarjoutui mahdollisuus hierontakoulutukseen, johon piti 
tarttua puolen tunnin varoitusajalla ja hän tarttui 
tilaisuuteen. Valmistuttua 2019 
hierojaksi Tero alkoikin sitten 
ensin iltatyönä tekemään 
hierontaa, josta sittemmin 
tullut hänen täys-päiväinen 
työnsä. Koronavirus ja siihen 
liittyvät rajoitukset 
hidastivat hierontatyön 
aloittamisen. Ensin Tero teki 
hierontaa kotona, mutta nykyään 
hänet löytää Kulloon Golfista. Tero 
toimii myös opettajana hierontakoululla 
Porvoossa.  

 

Kerro vähän itsestäsi ja suhteesta 
Kullooseen? 
Päädyin Kullooseen silleen, että asuin Itä-
Helsingissä ja olin töissä Vantaalla. Sitten kun 
oli tulossa perheenlisäystä, niin piti alkaa 
etsimään vähän isompaa asuntoa ja 
mielellään sitten Helsingin itäpuolelta. 
Vaatimuksina oli omakotitalo ja 
huoneita riittävästi, missä mahtuu 
perhe asumaan. Vaimolla olisitten 
omat vaatimukset ja minulla omat, 
täältä löytyi sitten sopiva koti 
molemmille. 
 

Mikä on parasta 
Kulloossa? 
Kulloossa on kyllä todella hyvät 
naapurit, kyläyhteisö, todella 
mukavaa porukkaa. Varsinkin 
oma naapurusto on todella 
mukava, aina löytyy 
lenkkiseuraa.  

 
Millainen Kulloo on 
yrittäjälle? 
Jos on liikkuva työ, niin täältä pääsee helposti joka 
suuntaan tietysti. Toki aina toivoo, että palveluita olisi 
Kulloossa lisääkin. Asiakaskunta on oikein mukavaa ja 
ainakaan yrittäjälle ei ole mitään haittaa. 
 

Toimit hierojana, onko kulloolaiset aktiivisia 
käymään hieronnassa? 

Osa käy harvakseltaan, mutta osa on todella aktiivisia. 
 

 

 
 

 
Kyläyhdistys on saanut paljon uusia jäseniä 
sinun houkuttelevien tarjouksien ansiosta, 
miten ajattelet Kulloo-kortista yrittäjänä? 
 

Silloin kun kuulin Kulloo-kortista ensimmäisen kerran, 
niin ajattelin heti, että hurjan hyvä idea, että tottakai 
lähden mukaan. Tottakai itse saa vähän näkyvyyttä, 
mutta samalla pystyy sille omalle kyläyhteisöllekin 
tarjoamaan jotain ekstraa. Ainakin tämän vuoden 
tarjoukset on tuntunut uppoava ihan hyvin, koska 
kyläyhdistykseen on tullut myös Porvoon ulkopuolelta 
uusia jäseniä. Osa on kuullut muualta, mutta myös on 
tullut puheeksi hieronnan yhteydessä tarjouksista ja 
näin. Moni on kysynyt, että tuleekohan muitakin 
tarjouksia Kulloo-kortin alle, johon olen todennut, että 

toivottavasti tulisi lisää yrittäjiä ja palveluita. 
 

Mitä haluaisit sanoa muille 
yrittäjille, jotka miettivät 
kortin aktivoimista?  
Ehdottomasti, ehdottomasti 
kannattaisi tarttua. Meillä on niin 
hyvä kyläyhteisö, tämä on aika 

aktiivinen. 
Meillä on Byagården, jossa on 

kaikennäköisiä kursseja ja kerhoja ja 
tapahtumaa, missä on mukava käydä. Ja 
sitten on urheilukerho, jossa pelataan 

sählyä, jalkapalloa ja jääkiekkoa. Kaikki 
tämä, mitä monet tekevät 
vapaaehtoistyönä, niin on kiva, jos 
pystyy antaa vähän takaisinpäin, kun 
sitten pystyy tarjoamaan vähän 
halvemmalla esim. tällaista 

kehonhuolto palveluja, mitä minä 
pystyn tarjoamaan. 

 

Onko ollut jotain ongelmia kulloo-
korttiin liittyen? 
Ei tule mieleen mitään muuta, paitsi muutama asiakas 
on ollut, jotka ei välttämättä tiedä onko heillä 
kullookorttia vai, mutta ei siitäkään ole tehty ongelmaa. 
 

Mitä muuta haluisit sanoa kulloolaisille? 
No tänä aikana, kun on ollut koronaa ja ollaan kotona 
paljon ja lisääntyneiden etätöiden takia 
työskennellään kotona huonolla ergonomialla, niin 
kaikkien tulisi muistaa se oma itsensä hoitaminen. Ei kun 
kulloo-kortti taskuun ja nähdään! Koiviston 
hierontapalvelut löytyy facebookista sekä kotisivut  
koivistonhierontapalvelut (webnode.fi) . Samalla kun 
käy hieronnassa, niin kannattaa käydä yläkerran 
loistavaa ravintolaa hyödyksi!  
 
kirjoittanut Fredrika Kuuskoski 
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