KERKKOON KYLÄTIEDOTE
! SYKSY 2014 ! www.kerkkoo.fi !
Tämä on Kerkkoon kylätiedote, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa, kesän korvilla ja alkusyksystä. Tätä tiedotetta ei
päivitetä ilmestymisensä jälkeen, joten tapahtumien päivämäärät kannattaa vielä tarkistaa yhdistysten omilta verkkosivuilta. Muutoksia
voi tulla. Tällä hetkellä materiaalin kokoaa Kerkkoon kyläyhdistyksestä Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387 tai ilari.makinen@iki.fi
Palaute on tervetullutta!

KERKKOON KOULU
Koulun työajat lukuvuonna 2014-2015
Syyslukukausi alkoi ti 12.08.2014. Syysloma on 16-17.10.2014. Syyslukukausi päättyy la
20.12.2014. Kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2015.
Oppilaita koulussamme on 75.
Koulun henkilökunta
Koulun rehtori Piritta Simola on tämän lukuvuoden virkavapaalla. Hänen sijaisenaan
toimii Minna Tyyskä-Männistö. Hanna Salonen opettaa 1. luokkaa. Muille koulun
oppilaille hän opettaa tekstiilitöitä. Raisa Kempas opettaa 2. luokkaa. Muille luokille hän
opettaa matematiikkaa. Minna Tyyskä-Männistö on 3. luokan opettaja. Lisäksi hän
opettaa musiikkia ja liikuntaa. Turo Sonkajärvi opettaa 4. luokkaa. Muille hän opettaa
liikuntaa ja teknistä työtä. Tina Nyman opettaa 5-6 yhdysluokkaa.
Lisäksi koulussa työskentelee kolme koulunkäynninohjaajaa: Jaana Rask, Tanja Virtanen
ja Erja Kaihevaara. Lilian Eriksson ja Thao Vuong huolehtivat ruuan jakelusta ja tilojen
siivouksesta.
Lisäksi koulussamme käy laaja-alainen erityisopettaja Kristiina Toivola 1-2 kertaa
viikossa, kuraattori Anna-Leena Terrihauta ja terveydenhoitaja Monica Sandberg kaksi
kertaa kuukaudessa. Lisäksi oppilaiden oppimisen tukena työskentelee koulupsykologi
Marjatta Niva.
Tulossa olevat tapahtumat
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulurauhan julistus 21.8.
Vanhempainilta ti 26.8.2014 klo 18. Aluksi yhteinen tilaisuus ruokalassa, jonka
jälkeen luokkakohtaiset osuudet.
Koulun väen, oppilaiden ja kotiväen yhteinen syysretki to 18.9.2014 alkaen klo 17.
Kodin ja koulun päivä pe 26.9.2014 on avointen ovien päivä.
Valokuvaus ma 13.10.2014.
Syyslukukauden vanhempaintapaamiset järjestetään lokakuussa viikoilla 41 ja 42.
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset pe 5.12.2014.
Joulujuhla ti 16.12.2014 klo 18.

Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola (virkavapaalla, sijainen Minna Tyyskä-Männistö),
Savimäentie 6, 06530 Kerkkoo, puh. (019) 645 491, sähköposti: kerkkoon.koulu@porvoo.fi ja internet-sivut:
www.porvoo.fi/kerkkoonkoulu

KERKKOON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY.
Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous on ke 20.8.2014 klo 18.00 koulun iltapäiväkerhotilassa.
Tervetuloa!
Syksyn aikana olemme mukana mm.
• Koulun vanhempainilta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
• Henttalan syysmarkkinat 7.9.2014
• Halloween-disco pe 31.10.2014
• Erätulet-tapahtuma Kerkkoossa 23.11.2014
• Koulun joulujuhla
Syyskuussa on mahdollisuus myös käyttää urheiluhallissa salivuoroa, tästä tiedotetaan
myöhemmin.
Vanhempainyhdistys ylläpitää iltapäiväkerhoa Kerkkoon koulun tiloissa joka koulupäivä klo 12.0017.00. Iltapäiväkerho alkaa 12.8.2014 ja lapsia on tulossa 20, ohjaajina toimivat Tanja ja Sari
Virtanen. Iltapäiväkerhon sähköposti: kerkkooniltis@gmail.com ja puh: 0400 219423.
Tervetuloa mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan ”vanhat” ja uudet vanhemmat ja lapset!
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Sari Virtanen p. 040 757 3143 sähköposti: sari.virtanen3@luukku.com ja varapuheenjohtaja
Tanja Raittinen p.040 745 7412

KERKKOON KYLÄYHDISTYS RY.
Pilatesta!
Pilates on kevyttä, mutta keskittymistä vaativaa jumppaa, jolla vahvistetaan kehon syviä lihaksia,
venytellään ja hoidetaan ryhtiä. Kerkkoon kyläyhdistys järjestää Pilatesta koulun liikuntasalissa
torstaisin klo 17.30-18.30. Aloitus 21.8.2014. Ohjaajana toimii Galina Gorejava, joka on
koulutettu pilates-ohjaaja. Syksyllä pilatesta on 16 kertaa ajalla 21.8-11.12.2014. Kauden hinta on
90 € ja se maksetaan kyläyhdistyksen tilille FI41 4050 0010 0755 48. Kirjoita viestiksi nimesi ja
Pilates. Hinta on omakustannushinta. Mukaan voi tulla myös satunnaisesti ilmoittautumatta ja
maksaa paikalla 7€ / kerta.
Piha- ja laituritalkoot
Kerkkoon kyläyhdistys osallistuu Kioski & Kahvila PUMPPAAMON ympäristön kunnostukseen
viihtyisäksi ajanviettopaikaksi. Joen rantaan tehdään laituri talkoissa la-su 30.-31.8.2014 klo 10-15
olevissa talkoissa. Talkookahvit tarjoaa Paulig, sillä tämä talkookohde oli kolmen parhaan
talkookohteen joukossa kesällä järjestetyssä kilpailussa.
Henttalan syysmarkkinat
Perinteiset kylän syysmarkkinat järjestetään Henttalan tilalla su 7.9.3024 klo 11-14, osoite
Henttalantie 184. Myynnissä paikallisten tuottajien elintarvikkeita ja käsitöitä. Myyntipaikat ovat jo
kaikki varattuja. Kyläyhdistys pitää paikalla puffettia yhdessä Kerkkoon koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa.
Toiveena on, että jos vain mahdollista, oman kylän markkinavieraat tulisivat paikalle kävellen tai
pyörällä, sillä parkkitila on kortilla, jos paikalle saapuu taas aiempien vuosien tapaan yli tuhat
kävijää!

Erätulet-tapahtuma su 23.11.2014
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri järjestää jokavuotisen Erätulet-tapahtuman tänä vuonna
Kerkkoossa nuorisoseurantalon ja koulun tiloissa ja pihapiireissä. Tapahtumaan odotetaan paria
tuhatta kävijää! Lisätietoa myöhemmin postilaatikoihin jaettavassa mainoksessa.
Kylän kotisivut uudistuvat!
Kylän kotisivut osoitteessa www.kerkkoo.fi uudistuvat syksyn aikana. Ajankohtaista keskustelua
kylän asioista käydään myös Facebookissa Pro Kerkkoo-nimisessä ryhmässä. Tervetuloa mukaan!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-523 9900 (iltaisin) sähköposti: paula.teinonenlahti@pp1.inet.fi ja kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON NUORISOSEURA
Tervetuloa mukaan syksyn toimintaamme! Lisätietoa toiminnastamme ja ryhmistä löydät
kotisivultamme www.kerkkoonnuorisoseura.com
Tempoa Tenaviin -musiikkiliikunta maanantaisin 1.9 alkaen nuorisoseurantalolla
Klo 17.30-18.00 7-12/2012, 1-12/2013 ja 1-4/2014 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Klo 18.15-18.45 7-12/2010, 1-12/2011 ja 1-6/2012 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Kansantanssikerhot maanantaisin 1.9 alkaen
Klo 18.45-19.30 v. 2008 - 1-6 /2010 syntyneille tytöille ja pojille (uusi ryhmä)
Klo 18.30-19.30 v. 2004 - 2007 syntyneille tytöille ja pojille (Kipinät)
Klo 17.30-18.30 v. 2003 ja sitä vanhemmille (Kipakat ja Topakat)
Ilmoittautumiset nuorisoseuran kotisivuilta löytyvien linkkien kautta. Tiedustelut p. 040-513 9873
(Heli)
Perhesähly sunnuntaisin klo 18-19 7.9. alkaen
Koko perheen rentoa sählynpeluuta Kerkkoon koulun urheiluhallilla. Maksuton.
Tiedustelut: Jukka p. 040-747 6661.
Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
Syksyn ensimmäinen Nuoska pe 29.8 klo 18-21. Kahvio on auki herkkuineen ja talo täynnä
tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan hengailemaan hyvässä seurassa!
Seuraavat syksyn Nuoskat Nuorisoseurantalolla ovat: 12.9, 10.10, 24.10, 7.11 ja 12.12.
NappulaNuoska pe 10.10 alle neljäsluokkalaisille. Lisätietoja myöhemmin.
Lisätiedot kotisivuiltamme tai tiedustele p. 040-576 4015 (Eliisa)
”Hehkua syksyyn” Hyvinvointi-ilta naisille pe 3.10 NS-talolla
Suosittu naisten hemmottelu- ja hyvinvointi-ilta jälleen tänä syksynä. Merkitse kalenteriin ja
jää odottelemaan lisätietoja! Tiedustelut p. 040-735 7760 (Melitta)
Jouluista markkinatunnelmointia Uudenmaan Erätulien yhteydessä su 23.11.2014.
Perinteiset joulumarkkinat pidetään tällä kertaa Uudenmaan Erätulet-tapahtuman
yhteydessä. Myyntipöytävarauksen voi tehdä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy sivulta
www.metsastajaliitto.fi/uusimaa
Nuorisoseuran ja Urheilijoiden yhteinen pikkujoulu sunnuntaina 14.12 klo 16
Koko perheen pikkujoulu, jonka ohjelmassa on mm. joulupuuroa, kahvit, lasten esityksiä,
palkintojenjakoa sekä joulupukin vierailu. Tervetuloa!

Syksylle suunnitteilla myös sirkustelua ja elokuvakerhoilua! Seuraa tiedotustamme!
Seuran toiminnasta kotisivuiltamme www.kerkkoonnuorisoseura.com. Olemme myös Facebookissa. Ota
yhteyttä, jos sinulla on ideoita/ajatuksia/palautetta toimintaan liittyen, haluat liittyä seuraamme tai tulla
mukaan vaikka talkoisiin tai tapahtumiin. Voit lähettää meille s-postia osoitteeseen kerkkoonns@gmail.com .
Puheenjohtaja: Heli Pelkonen 040 513 9873, heli.pelkonen@hotmail.fi, sihteeri ja taloudenhoitaja: Melitta
Tyyskä 040 735 7760, kari.tyyska@pp1.inet.fi ja vpj. Marja Nurme 040 760 4181, marja.nurme@gmail.com
(tiedustelut koskien seurantalon ja astiaston varauksia)

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila PUMPPAAMOON!
Keväällä avatusta Kioski & Kahvila PUMPPAAMOSTA saa ostaa peruselintarvikkeita,
taloustavaroita sekä kahvilan puolelta makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Pumppaamolla myydään monen lähituottajan tuotteita: lähileipomoiden leipää, Strömsbergin
Myllyn jauhoja, Grindilän kananmunia, Paradisehoneyn hunajaa, Malmgårdin oluita ja siidereitä
sekä Henttalan lihajalosteita. Uutuutena meillä on myynnissä Saksalassa tuotettua saippuaa.
Teemme yhteistyötä myös Heinon Tukun, Metrotukun, Herekin ja Porvoon Perunan kanssa.
Valikoima vaihtelee päivittäin. Voit seurata tuotteiden saatavuutta kätevästi esimerkiksi
Pumppaamon Facebook-sivuilta.
Syksyllä käynnistyy myös Kauppakassi-palvelu, jonka kautta voi hankkia kätevästi laajemman
valikoiman ja isomman erän elintarvikkeita valmiiksi pakattuna. Tästä tiedotamme myöhemmin
lisää!
Huom! Pumppaamon uudet aukioloajat ovat ma-to ja la 11.30-18.30, pe 11.30-19.30sekä su
11.30-15. Kehitämme palveluamme jatkuvasti asiakaskyselyiden perusteella. Palaute on
tervetullutta!
Osuuskunnan toimintaa
Syksyn mittaan Pumppaamolla on tarkoitus järjestää myös toripäiviä tai myyjäisiä sekä muita
kaikille avoimia tapahtumia. Jos sinulla on hyvä tapahtumaidea ja haluat osallistua sen
suunnitteluun ja järjestämiseen, ota rohkeasti yhteyttä osuuskunnan hallitukseen tai Pumppaamon
henkilökuntaan.
Osuuskunta on mukana myös Henttalan syysmarkkinoilla 7.9.2014 kertomassa toiminnastaan ja
esittelemässä valikoimaansa. Tervetuloa tutustumaan!
Talkoot jatkuvat
Viime vuoden aikana Pumppaamolla on pidetty lukuisia talkoita, joiden aikana vanha
puhdistamorakennus on kokenut täydellisen muodonmuutoksen, mutta vielä on kuitenkin tehtävää.
Kuistin rakennus ja Pumppaamorakennuksen viimeistelytyöt jatkuvat vielä syksylle aina ti ja to klo
18-20 ja viikonloppuisin 10-15. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat talkoolaiset!
30.-31.8.2014 Pumppaamolla on yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa talkoot, jonne kaikki ovat
tervetulleita. Rakennamme Pumppaamon ympäristöstä viihtyisän ajanviettopaikan, kunnostamme
laiturin ja siistimme pihaa.
Kotipalvelutoiminta: apu lähellä!
Kotipalvelutoiminta on edullista, luotettavaa ja monipuolista palvelua kodin erilaisiin tarpeisiin.
Siivouspalvelun lisäksi tarjoamme myös muita palveluita esim. asiointipalvelua, lastenhoitoa,

asunnon silmälläpitoa lomien aikana ym. Palvelun tuntihinta on 22,50 euroa (sis. alv 24 %). Kun
kotitalousvähennys (vuonna 2013 45 %) otetaan huomioon, palvelun tuntihinnaksi jää 12,38 euroa.
Kysy rohkeasti lisätietoja palvelusta ja vapaita aikoja työntekijältä Sari Virtaselta puh. 0451023864.
Liity osuuskuntaan!
Kerkkoon palveluosuuskunnan tavoitteena on kehittää kylän palveluita ja sitä kautta rakentaa
Kerkkoosta entistä parempaa asuinympäristöä! Osuuskunnan osuuksia on hankittu jo reilusti yli
100 kappaletta. Osuusmaksun suuruus on 100 euroa. Kun haluat liittyä osuuskunnan jäseneksi,
tulosta ja täytä osuuskunnan liittymishakemus osuuskunnan sivuilta ja toimita se Pumppaamon
postilaatikkoon osoitteeseen Kerokoontie 92. Hakemuksia saa myös hallituksen jäseniltä
tapahtumien ja talkoiden yhteydessä.
Yhteystiedot:
Kioski & Kahvila Pumppaamo, Kerokoontie 92 puh. 040-930 6610 ja sähköposti pumppaamo@live.fi
Pumppaamo löytyy myös Facebookista! Kerkkoon palveluosuuskunta pj. Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387,
sähköposti kerkkoon.osku@live.fi ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON URHEILIJAT
Maastojuoksut jatkuvat ulkoilumajalla tiistaisin 26.08, 02.09 ja 09.09.
Koulun salissa on vuoroja salibandyn ja lentopallon pelaamiseen seuraavasti:
Maanantaisin
Keskiviikko
Torstaina
Perjantai
Perjantai
Perjantai

klo 18.30 - 20.00 lentopalloa
klo 19.00 - 20.00 salibandyä
klo 18.30 - 20.00 lentopalloa
klo 17.00 - 18.00 salibandyä
klo 18.00 - 19.00 sählyä 1 klo 19.00 - 20.00 sählyä 4 -

yli 15-vuotiaat
yli 15-vuotiaat
3 luokkalaiset
6 luokkalaiset

Lenkkisaunat ulkoilumajalla alkavat lokakuussa keskiviikkoisin. Tiedustelut Tapio Andersson puh.
040-506 8425
Tietoa KU:n tapahtumista internetissä www.kerkkoo.fi → Kerkkoon Urheilijat ja Facebookin Pro
Kerkkoo -ryhmässä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Simo Andersson, p. 040 760 8930, varapuheenjohtaja Markku Tuominen, p.
0400 103 002, rahastonhoitaja Melitta Tyyskä, kari.tyyska@pp1.inet.fi, puh. 040-7357760, jäsenasiat Tiina
Tenhoranta, tiina.tenhoranta@gmail.com, p. 044 722 8245.

KIRJASTO
Kerkkoon kirjasto toimii Kerkkoon koulun ruokalarakennuksessa osoitteessa Savimäentie 6.
Kirjasto on avoinna maanantaisin klo 16-20. Kirjastoa hoitaa Katri Vuori. Lisäksi Kerkkoossa
poikkeaa kirjastoauto, jonka ajantasaisen aikataulun voit tarkistaa kaupungin internet-sivuilta
www.porvoo.fi → kirjasto. Muistathan, että voi tilata kirjoja, levyjä ja videoita mistä tahansa
Porvoon kirjastosta sähköisen järjestelmän kautta noudettavaksi Kerkkoon kirjastosta!

PORVOON KANSALAISOPISTO
Porvoon kansalaisopisto järjestää seuraavaa toimintaa Kerkkoossa lukuvuoden 2014-2015 aikana:

Maanantaikeramiikka maanantaisin klo 18-20.30 Kerkkoon koulun päärakennuksen kellaritiloissa
8.9.-24.11.2014. Ohjaajana Minna Sola. Kurssimaksu 50 €.
Torstaikeramiikka torstaisin klo 18-20.30 Kerkkoon koulun päärakennuksen kellaritiloissa 11.9.27.11.2014. Ohjaajana Minna Sola. Kurssimaksu 50 €.
Kudonta C keskiviikkoisin klo 18-20.30 Alhontalolla 10.9.-26.11.2014. Ohjaajana Rauni Keskiviva.
57 €.
Kerkkoon kiinteytysjumppa tiistaisin klo 19.15-20 koulun urheiluhallilla 9.9.-2.122014. Ohjaajana
Irene Vesterinen. Hinta 37 €.
Kursseille ilmoitaudutaan etukäteen joko internetin välityksellä tai puhelimitse. Tarkemmat ohjeet
Porvoon kaupungin kotisivuilta tai jokaiseen talouteen jaetusta esitteestä.

PORVOON LIIKUNTAPALVELUT
Porvoon liikuntapalvelut järjestää Kerkkoon koulun urheiluhallilla seniorijumppaa maanataisin klo
15.30-16.15. Ohjaajana Irene Vesterinen.
Kurssille ilmoitaudutaan etukäteen joko internetin välityksellä tai puhelimitse. Tarkemmat ohjeet
Porvoon kaupunginkotisivuilta tai jokaiseen talouteen jaetusta esitteestä.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Porvoon suomalaisen seurakunnan avoin päiväkerho kokoontuu perjantaisin klo 9-11.30
kerhotilassa Kerkkoon koulun urheiluhallilla (osoite Savimäentie 6).
Tervetuloa mukaan ilman ennakkoilmoittautumista! Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille
yhdessä aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehuraha on 2 €/perhe.
Lisäksi seurakunta järjestää kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille maanantaisin ja
keskiviikkoisin Kerkkoon koulun kerhotilassa. Kysy vapaita paikkoja! Toiminnasta peritään pieni
maksu.
Kauneimmat joululaulut-tilaisuuden aika varmistuu myöhemmin. Seuraa seurakunnan omaa
ilmoittelua!
Yhteystiedot: Lapsityönohjaaja Helena Halvari puh. 040-728 0330.

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Koivua, kuusta ja haapaa. Pidempää takkapuuta, saatavana säkeittäin.
Ota yhteyttä: Tapani Vaara puh: 0400-476 905 tai 040 550 8863.

	
  

