
 

Nuorisokerho jumppaa Airtrack matolla 

Tulevat tapahtumat! 

 Syksyllä järjestämme yhteistyössä 

Kulloon Marttojen kanssa hauskan 

illan stand-up koomiikan, musiikin ja 

hyvän ruuan merkeissä! 14.10.2017   

-> etukäteisilmoitukset 

byagarden@gmail.com/045-6728707 

 Lapsille suunnattu ruuanlaittokurssi 

(ruotsinkielinen) Marttojen kanssa 

Byagårdenilla kesällä 2017! 

 Nuorisokerho käynnistyy taas 

syksyllä!  

 Kevääksi on suunnitteilla Ladies 

Night naistenpäivän tienoilla. 

Paikalliset toimijat tarjoavat naisille 

suunnattua ohjelmaa! Meikkiä, 

alusvaatteita, pukeutumisneuvontaa. 

Kuka, mitä, miksi? 

Haluamme edistää kylän yhteishenkeä 

jossa on tilaa aidolle, elävälle 

kaksikielisyydelle. Luomme viihtyvyyttä 

tarjoamalla mielekkäitä tapahtumia ja 

tilaisuuksia Kulloolaisille  

Yhdistys pyörii ahkerien vapaaehtoisten 

voimin. Tule mukaan vaikuttamaan! 

 

Ota yhteyttä! 

Seuraa meitä Facebookissa ja lue meistä 

Kulloon kellossa!  

Jäseneksi pääset ottamalla meihin 

yhteyttä. Verkkosivuiltamme voit lukea 

lisää meistä. 

byagarden@gmail.com 

kmaf.nsu.fi 

 

 

KULLO-MICKELSBÖLE 
ALLMOGEFÖRENING 

Byagården: Kulloon kartanon tie 18, 06830 Kulloonkylä 

 

   
 
  

 
 

KULLO-
MICKELSBÖLE 
ALLMOGE-
FÖRENING 

Lapsi tai nuori, aikuinen tai 

lapsimielinen – juuri sinut me 

haluamme mukaan! 

 



 

 

Toimintamme 
pähkinänkuoressa 

 Jokavuotiset myyjäisemme – 

Pääsiäisnoitarieha ja Joulumyyjäiset – 

ovat jo vakiintuneita tapahtumia 

 Joka vuosi järjestämme joko lapsille 

tai aikuisille suunnatun tapahtuman. 

Olemme järjestäneet mm. 

Sirkusjuhlan lapsille, tanssi-iltoja ja 

kirpputoreja 

 

 Nuorisokerhomme on keskeinen osa 

toimintaamme. Joka toinen 

keskiviikko kolmisenkymmentä kylän 

nuorta kokoontuu Byagårdenilla ja 

viihdymme illan teeman mukaan. 

Discoilta, pitsailta, vohveli-ilta…  

 Liikuntaa kylän lapsille ja nuorille! 

Korttelifutis ja salibändy hyvässä 

seurassa. 

Syksyllä yhdistyksemme muuttuu 

vahvemmin kaksikieliseksi ja 

vaihtaa nimeksi Kullo-Mickelsböle 

byaförening, Kulloo-Mickelsböle 

kyläyhdistys! 

 Järjestämme kursseja, myös 

yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa ja pistämme pystyyn 

kaikenlaista ohjelmaa, tapahtumaa! 

FolkJam tanssia, ruuanlaittokursseja... 

 Yhdistys pyörii vapaaehtoisten 

voimin! Järjestämme talkooita ja 

pidämme hauskaa myös tapahtumien 

välissä 

 Jaamme vuosittain stipendit Kulloon 

koulun ja Kullo skolanin oppilaille 

 

 

Seuraintalomme Byagården 

Yhdistyksemme täyttää 100 vuotta 

vuonna 2019! Seuraintalomme huokuu 

vanhan ajan tunnelmaa, täydennetty 

nykyajan mukavuuksilla. 

Byagården – Kulloolaisten toinen koti 

Juhlatilan voi vuokrata yksityisiin 

tilaisuuksiin. Saliin mahtuu jopa 120 

ruokailijaa. Sopii loistavasti hääjuhliin 

tai vaikkapa pyöreitä vuosia juhliville! 

Byagårdenia voi myös vuokrata erilaisiin 

kokouksiin tai pienimuotoisempiin 

juhliin kuten lastenjuhliin. Keittiö on 

tehokkaasti varusteltu ja astioiden 

vuokra sisältyy vuokraan.  

 EUR 300 per viikonloppu yksityisille 

tilaisuuksille 

 EUR 80 per ilta pienemmille juhlille tai 

kokouksille 

 Byagårdenin vuokraus, tiedustelut: 

byagarden@gmail.com tai 050-5591942 

kmaf.nsu.fi 

 

mailto:byagarden@gmail.com

