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

KERKKOON KYLÄYHDISTYS
Kerkkoon kyläyhdistys järjestää Pilatesta koulun liikuntasalissa torstaisin klo 17.30 – 18.30.
Pilates on kevyttä, mutta keskittymistä vaativaa jumppaa, jolla vahvistetaan kehon syviä lihaksia,
venytellään ja hoidetaan ryhtiä. Galina Gorevaja on koulutettu pilates-ohjaaja.
Kevätkaudella 9.1-29.5 on pilatesta 20 kertaa. Hinta on 5 €/kerta tai koko kevät 85 €. Summa
maksetaan kyläyhdistyksen tilille FI4140500010075548. Hinta on omakustannushinta, jolla
maksetaan ohjaajan palkkio ja salivuokra.
Pilatekseen osallistuminen on nyt aikaisempaa helpompaa, sillä sen ajaksi on järjestetty
lapsiparkki urheiluhallin kerhotilaan. Maksu 1 €/lapsi/kerta. Hoitajina luotettavia 10-11v. tyttöjä.
Ilmoita Tiina Tenhorannalle (puh. 044-722 8245) lapsiparkin tarpeesta, että tiedetään, tarvitaanko
useampi kuin yksi hoitaja paikalle.
Helmi-maaliskuussa kyläyhdistys järjestää perinteisen talvitapahtuman (ainakin
ulkoilutapahtuman, jos lunta ei tulekaan). Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan kylän
postilaatikoihin jaettavalla erillisellä tiedotteella, kunhan ensin saamme kioski & kahvila
Pumppaamon valmiiksi ja avattua!
Kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 27.3.2014 klo 19 Kerkkoon kirjastossa
(osoite Savimäentie 6, koulun ruokalarakennus). Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät vuosikokousasiat (mm. valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kylätoimikuntaan)
sekä keskustellaan vapaasti kylän asioista. Tarjolla on kahvia ja pullaa. Lämpimästi tervetuloa!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti:
paula.teinonen-lahti@pp1.inet.fi ja kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Kioski & kahvila Pumppaamo avautuu!
Tammi-helmikuun aikana avataan kyläämme uusi
kauppa ja kohtaamispaikka, kioski-kahvila Pumppaamo!
Pumppaamosta saa kaikkia peruselintarvikkeita sekä aina tuoretta kahvia ja suolaista ja makeaa
pikkupurtavaa. Palveluvalikoimaan kuuluu myös ruuan tilauspalvelu sekä kotiinkuljetus, jolloin
tuotevalikoima on kioskivalikoimaa huomattavasti laajempi. Tulemme kehittämään palveluamme
jatkuvasti asiakaskyselyiden perusteella. Kioski-kahvila Pumppaamo on tulevaisuuden kyläkauppa,
joka tarjoaa sujuvuutta ja viihtyisyyttä arkeen. Pumppaamon tulevat aukioloajat ovat ma-la
11.30-19, su 11-15.
Viime vuoden aikana Pumppaamolla on pidetty lukuisia talkoita, joiden aikana vanha
puhdistamorakennus on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Talkoot jatkuvat vielä
tammikuussa sisätöillä pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin klo 18-20 sekä viikonloppuisin 10-

15. Jo tässä vaiheessa suurkiitos kaikille ahkerille talkoolaisille! Tervetuloa mukaan, jäljellä on
pääasiassa aiempia rakennusvaiheita kevyempiä sisätöitä sekä viimeistelyä. Tule myös rohkeasti
katsomaan, miltä jo näyttää.
Kioski & kahvila Pumppaamon yhteyteen rakennetaan työhuone, jota tullaan vuokraamaan
erilaisille pienyrittäjälle. Kuukausivuokra on 70 € + alv yhdeltä päivältä viikossa ja 100 € + alv
kahdelta päivältä viikossa. Hintaan sisältyy sähkö, vesi ja yleissiivous kerran päivässä. Ota
yhteyttä osuuskuntaan, jos haluat tietää lisää tai olet kiinnostunut vuokraamisesta!
Kotipalvelutoiminta tuottaa kyläläisille 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).
Kun kotitalousvähennys (vuonna 2013 45%) otetaan huomioon, palvelun tuntihinnaksi jää 12,38 €.
Kysy rohkeasti lisää ja vapaita aikoja työntekijältä Sari Virtaselta puh. 045-1023864.
Liity osuuskuntaan ja ole mukana kehittämässä ja rakentamassa Kerkkoosta entistä parempaa
asuinympäristöä! Osuuskunnan osuuksia on hankittu jo 102 kappaletta. Osuusmaksun suuruus on
100 euroa. Tulosta ja täytä osuuskunnan liittymishakemus osuuskunnan sivuilta ja toimita se
osoitteeseen Keikanpolku 1. Hakemuksia saa myös hallituksen jäseniltä tapahtumien ja talkoiden
yhteydessä.
Yhteystiedot: Kerkkoon palveluosuuskunta pj. Paula Teinonen-Lahti puh. 040-523 9900 sähköposti
kerkkoon.osku@live.fi ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON KOULU
Syyslukukausi koulussamme sujui hyvin. Arkisen koulutyön lisäksi kävimme uintiretkillä
kaupungissa, saimme uudet pihakeinut ja YIT:n lahjoittaman pulkkamäen. Lisäksi järjestettiin
Lukuinto-iltoja perheille ja itsenäisyyspäivän tanssiaiset.
TAPAHTUMAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koko koulun retkipäivä kaupunkiin to 16.1.2014. Uintia ja luokkien omaa ohjelmaa.
Uusien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautumispäivä ti 11.2.2014
Talviliikuntapäivä on suunniteltu pidettäväksi to 13.2.2014, mutta katsotaan, miten talvi tulee
Talviloma on viikolla 8 eli 17.-21.2.2014
Koko koulun retkipäivä kaupunkiin ti 25.2.2014. Uintia ja luokkien omaa ohjelmaa.
Koko koulun retkipäivä kaupunkiin to 6.3.2014. Uintia ja luokkien omaa ohjelmaa.
Kevätlukukauden vanhempaintapaamiset järjestetään maaliskuussa kahdella viimeisellä
viikolla 17.-28.3.2014
Pääsiäisloma on 18-21.4.2014
Koko koulun yhteiset vappuhulinat ke 30.4.2014
Torstai 1.5.2014 on vapaapäivä vapun vuoksi
Kevätjuhlaa vietetään tiistaina 27.5.2014 klo 18 Kerkkoon nuorisoseurantalolla.
Syyslukukausi päättyy la 31.5.2014, jolloin jaetaan todistukset.

Kevään aikana koulupäivän jälkeen koulussa järjestetään ruotsin kerho, kokkikerho, liikuntakerho,
kädentaitokerho, 4H-kerho ja uutena alkava tietotekniikkakerho. Lisäksi koulun yhteydessä toimii
koulun vanhempainyhdistys, joka järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun tiloissa ennen
koulupäivän alkua alkaen klo 7.30 ja koulupäivän päätyttyä klo 17 saakka.
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola, Savimäentie 6, 06530 Kerkkoo, puh. (019) 645
491, sähköposti: kerkkoon.koulu@porvoo.fi ja internet-sivut: www.porvoo.fi/kerkkoonkoulu

KERKKOON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY.
Hyvää uutta vuotta kaikille!
Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous pidetään tammikuussa koulun iltapäiväkerhotilassa
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kevään aikana olemme mukana mm. seuraavissa tapahtumissa:
• Kylän yhteiset tapahtumat (talvitapahtuma).
• Ystävänpäivä-disco koululaisille helmikuussa
• Kevätdisko huhti-toukokuussa
• Koululaisten kevätretki
• Uusien koululaisten vanhempainilta
• Koulun kevätjuhla
Lisäksi ylläpidämme aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa Kerkkoon koululla. Tervetuloa mukaan
toimintaan!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Sari Virtanen p. 040 757 3143 sähköposti: sari.virtanen3@luukku.com
ja varapuheenjohtaja Tanja Raittinen p. 040 745 7412

KERKKOON NUORISOSEURA
Tempoa Tenaviin -musiikkiliikuntaa maanantaisin 13.1 alkaen NS-talolla
- klo 17.30-18 v. 2012-2013 syntyneille lapsille oman aikuisen kanssa
- klo 18-18.30 v. 2010-2011 syntyneille lapsille oman aikuisen kanssa
- klo 18.45-19.30 v. 2008-2009 syntyneille lapsille
Varustaudu lämpimillä ja liikuntaan sopivilla vaatteilla sekä jumppatossuilla ja juomapullolla.
Lisätiedot kotisivuiltamme sekä ryhmien ohjaajalta Heliltä p. 040 513 9873
Kansantanssia maanantaisin 13.1 alkaen NS-talolla
- klo 17.30-18.30 v. 1999-2003 syntyneille lapsille
- klo 18.45-19.30 v. 2004-2007 syntyneille lapsille
Varustaudu liikuntaan sopivilla vaatteilla sekä jumppatossuilla ja juomapullolla.
Lisätiedot kotisivuiltamme sekä ryhmien ohjaajalta Siiriltä p. 050 911 6079
Koko perheen sähly sunnuntaisin (5.1 alkaen) klo 18-19 Kerkkoon Urheiluhallilla (Savimäentie
6).
Isommille rentoa sählyn peluuta, perheen pienimmille myös oheisohjelmaa ja eri pelejä tilanteen
mukaan. Suosittelemme kaikille omaa tapaturmavakuutusta! Seura ei ole vakuuttanut pelaajia.
Tiedustelut: Jukka 040 747 6661
Kevään ensimmäinen Nuoska pe 17.1 klo 18-21 kaikille 4.-9.luokkalaisille
Tervetuloa mukaan hengailemaan hyvässä seurassa! Voit myös esittää toiveitasi Nuoskan kevään
toimintaan liittyen. Nuoskista tiedotetaan mm. kotisivuillamme ja Facebookissa. Nuoskan kioskissa
myynnissä pientä suolaista ja makeaa syötävää sekä juotavaa. Nuoskassa paikalla vähintään 3-4
aikuista valvojaa, nuoria yleensä 30-40. Lisää valvojia otetaan myös mielellään mukaan
toimintaan! Tiedustelut: Eliisa p. 040 576 4015
NappulaNuoska pe 7.2 klo 17-18.30 alle neljäsluokkalaisille NS-talolla

Puitteet ja pelit kuin oikeassa Nuoskassa, discoilua, kioskista herkkuja nappuloiden makuun,
Tervetuloa ensimmäiseen NappulaNuoskaan! Lisätietoja myöhemmin.
Kevätkarkelot ma 28.4 klo 18-19.30 NS-talolla
Kerhojen kevätkauden päättäjäiset kokoavat yhteen kaikkien ryhmien lapset, nuoret, aikuiset,
sukulaiset, ystävät ja tuttavat. Illan ohjelmassa on mm. lasten ja nuorten esityksiä, arpajaiset sekä
puffetti. Lisätietoja myöhemmin.
Toukotohinat su 18.5 NS-talolla ja sen pihapiirissä
Perinteinen kirppis – ja kierrätystapahtuma, josta voit varata oman myyntipaikkasi ja tulla
myymään mm. tarpeettomaksi jääneitä tavaroitasi tai vaatteitasi. Paikkoja sekä sisällä että ulkona.
Puffetti. Lisätiedot ja ohjeet myyntipaikan varaamiseen myöhemmin.
Tulossa keväällä lisäksi mm. vauhdikasta FolkJam®-tanssiliikuntaa. Lisätietoja myöhemmin.
Onnea ja Tekemisen Riemua vuodelle 2014 !
Seuran toiminnasta ja mm. kerhomaksuista löydät lisää tietoja 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 (myös jäsenasiat)
Sihteeri ja taloudenhoitaja: Melitta Tyyskä 040 735 7760, melitta.tyyska@nordea.fi
Varapuheenjohtaja: Marja Nurme 040 760 4181, marja.nurme@gmail.com (tiedustelut koskien
seurantalon ja astiaston varauksia)

KERKKOON URHEILIJAT
Sarjahiihdot aloitetaan heti, kun saadaan pysyvä lumi.
Syksyiset sählyvuorot jatkuvat koulun salissa samoina päivinä ja samoilla kellonajoilla.
perjantaisin klo 17.00-18.00 15–17v., klo 18.00-19.00 7-10v ja klo 19.00 -20.00 11-14v.
Ilmainen saunavuoro ulkoilumajalla keskiviikkoisin klo 18 – 19 15.01. 29.01. 12.02. 26.02. 12.03.
ja 26.03.
Perinteinen koko perheen Kirkkokiviretki pitkänäperjantaina 18.04.
Lentopalloa koko syksyllä aikuisille maanantaisin klo 18.30 – 20.00 ja torstaisin klo 18.30 – 20.00
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 + 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. Kirjasto on myös avoinna
oppilaille koulupäivien aikana. Lisäksi Kerkkoossa poikkeaa kirjastoauto parillisten viikkojen

tiistaisin klo 16.20-16.50 vanhan kirjaston luona rivitaloilla osoitteessa Henttalantie 3-5 ja
parittomien viikkojen perjantaisin klo 14-14.15 nuorisoseurantalolla. Muistathan, että voit tilata
kirjoja, levyjä ja videoita mistä tahansa Porvoon kirjastosta sähköisen järjestelmän kautta
noudettavaksi Kerkkoon kirjastosta!

KERKKOON LUKUPIIRI
Kerkkoon lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran Kerkkoon kirjastossa 20.1.2013 klo 18 alkaen.
Ohjelmassa on kiinalaisen Qiu Xiaolongin dekkarit, joista voi lukea esimerkiksi 'Punapukuiset
naiset' tai 'Tapaus Maon'. Kokoonnumme keväällä noin kuukauden välein ja luemme
monipuolisesti erilaisia kirjoja, kutsumme vierailijoita ja teemme itsekin retkiä esim. teatteriin.
Loppukeväästä meillä on myös jo perinteinen kokkaamista ja lukemista yhdistävä tapaaminen.
Tule osallistumaan vapaamuotoiseen ja lennokkaaseen keskusteluun kirjallisuudesta! Voit liittyä
myös Pro Kerkkoon Lukupiiri Facebook-sivustolle ja jatkaa keskustelua siellä. Ilmoitamme tulevista
muutoksista ja luettavista kirjoista myös Facebookissa Pro Kerkkoon sivuilla. Lisätietoja: Ritva
Palmén, puh. 040-8270278.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Porvoon suomalaisen seurakunnan avoin päiväkerho kokoontuu perjantaisin klo 9.00 - 11.30
päiväkerhotiloissa Savimäentie 8, Kerkkoon koululla.
Kerho jatkuu jälleen 3.1.2014. Viikolla 8 ei ole toimintaa hiihtoloman vuoksi. Tervetuloa mukaan
ilman ennakkoilmoittautumista. Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille yhdessä aikuisen
kanssa. Kahvi- ja mehuraha on 2 euroa / perhe.
Lisäksi seurakunnalla on kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Kysy vapaita paikkoja seurakunnalta! Toiminnasta peritään pieni maksu.
Yhteystiedot: Porvoon suomalainen seurakunta, johtava lapsityönohjaaja Helena Halvari p. 040
728 0330

POLTTOPUUTA MYYTÄVÄNÄ
Koivua ja haapaa siististi 1,5 kuution säkeissä, tarvittaessa kotiin kuljetettuna.
KEVÄÄSTÄ myös pitempää takkapuuta ja sekapuuta sekä sahatavaraa.
Soita ja kysy: Tapani Vaara 0400 476 905 tai Cecilia 040 550 8863

