
KERKKOON KYLÄTIEDOTE  

! TALVI 2015 ! 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. Tiedotteen kokoamisesta ja julkaistusta vastaa Kerkkoon kyläyhdistys/Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387 tai ilari.makinen@iki.fi  

Palaute on tervetullutta!  
 
KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA 
 
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamoon! 
Pumppaamosta saa peruselintarvikkeita ja taloustavaroita sekä tuoretta kahvia ja pikkupurtavaa. 
Lisäksi on tarjolla tilauksesta kioskia laajempi valikoima elintarvikkeita Kauppakassi-palvelussa 
sekä hierojan ja kampaaja/parturin palveluita työhuoneessa. 
 
 

Aukioloajat 
 

Pumppaamo on avoinna 
 

MA-KE klo 13.30-18.30 
TO-PE klo 11.30-18.30 

LA-SU klo 11.30-15 
 
Tapahtumia Pumppaamolla: 
 

• Hyvinvointisunnuntai 1.2. klo 11.30-15. Tarjolla hierontaa, kampaaja ja kauneudenhoitoa, 
liikuntaa ja terveellisiä välipaloja aikuisille ja lapsille. 

• Ystävänpäivä lauantaina 14.2. klo 11.30-15. Tule ystäväsi kanssa kahville 
Pumppaamolle: tarjouksessa kahvit ja pullat kahdelle 6 €! Jokaiselle asiakkaalle pieni 
ystävänpäiväyllätys. 

• Pääsiäislauantai 4.4. klo 11.30-15. Makkaranpaistoa ja yllätysmunia pikkunoidille. 
• Vappupäivä 1.5. klo 11.30-15. Tule syömään suussa sulavia Tuorilan kotileipomon 

munkkeja, juomaan simaa ja hakemaan vappupallo! 
 
Lisätietoa tapahtumista Pumppaamolla lähempänä tapahtuman ajankohtaa sekä tietysti 
Pumppaamon Facebook-sivuilla! 
 
Kotiapupalvelu 
Osuuskunnan kotiapupalvelu 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 lisää työntekijältä Sari Virtaselta puh. 045-1023864. 
 
Avointa ja yhteistä toimintaa 
Liity osuuskuntaan ja ole mukana kehittämässä ja rakentamassa Kerkkoosta entistä 
parempaa asuinympäristöä! Osuuskunnan osuuksia on hankittu jo reilusti yli 100 kappaletta. 
Osuusmaksun suuruus on 100 euroa. Tulosta ja täytä osuuskunnan liittymishakemus 
osuuskunnan sivuilta ja toimita se Pumppaamon postilaatikkoon osoitteeseen Kerkkoontie 92.  
 
Yhteystiedot:  
Kioski & Kahvila Pumppaamo, Kerkkoontie 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 KYLÄYHDISTYS 

’Pilatesta’ Kerkkoon koulun liikuntasalissa torstaisin klo 17.30 – 18.30.   

Pilates on kevyttä, mutta keskittymistä vaativaa jumppaa, jolla vahvistetaan kehon syviä lihaksia, 
venytellään ja hoidetaan ryhtiä. Ohjaaja on Galina Gorevaja. Hinta on omakustannushinta 90 €/ 
koko kevätkausi tai 7 €/kerta. Ilmoittautumista ei tarvita, tule vain mukaan! Aloitus torstaina 
8.1.2015. 

Matti Vuorion taidenäyttely sunnuntaina 25.1.2015 klo 16.30-19.30 osoitteessa Koppelintie. 
Teemana Hehkuva kaamosaika. Teokset ovat kiinteitä teoksia ja mobileja, joiden materiaalina on 
käytetty pimeässä valossa hehkuvaa aineista. 

Kyläyhdistys ei järjestä tänä vuonna omaa talvitapahtumaa, vaan sen sijaan osallistuu Kerkkoon 
palveluosuuskunnan hyvinvointisunnuntain 1.2. järjestelyihin sekä järjestää teatteriretken 
Helsinkiin. 

Retki Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan koko perheen musikaalia Peppi Pitkätossu 
sunnuntaina 15.3.2014 klo 15.30. Kyläyhdistys tarjoaa bussikyydin Kerkkoosta teatterille ja 
takaisin. Lipun hinnat aikuisilta 42 € ja lapsilta 21 €. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Lähtö klo 14 
Kerkkoon nuorisoseurantalon pihalta. Tiedustelut Paulalta (katso yhteystiedot alla) ja sitovat 
lippuvaraukset kyläyhdistyksen sähköpostiin10.2. 

Kyläyhdistyksen vuosikokous Kerkkoon kirjastossa torstaina 19.3. klo 18.30. Tarjolla pullakahvit 
ja vapaata keskustelua ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista. Vapaita paikkoja kyläyhdistyksen 
hallituksessa: tervetuloa mukaan toimintaan 

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: 
kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com ja kotisivut www.kerkkoo.fi   
 
 
KERKKOON KOULU  
 
Syyslukukausi koulussamme sujui hyvin. Arkisen koulutyön lisäksi kävimme uintiretkillä 
kaupungissa, osallistuimme Unicef-kävelyyn, pidimme itsenäisyyspäivän juhlan sekä vietimme 
joulujuhlan Kerkkoon nuorisoseuratalolla. 
 
Kevätlukukauden tapahtumia: 
 

• Koko koulun retkipäivät kaupunkiin to 15.1. ja to 22.1.2015.  
• Talviliikuntapäivä on suunniteltu pidettäväksi to 12.2.2015. 
• Talviloma on viikolla 8 eli 16.-20.2.2015 
• Kevätlukukauden vanhempaintapaamiset järjestetään maaliskuussa viikoilla 11 ja 12. 
• Pääsiäisloma on 3.-6.4.2015. 
• Koko koulun yhteiset vappuhulinat to 30.4.2015. 
• Perjantai 1.5.2015 on vapaapäivä vapun vuoksi. 
• Koko koulun retkipäivä kaupunkiin ma 11.5.2015. Uintia ja luokkien omaa ohjelmaa. 
• Kevätjuhlaa vietetään torstaina 28.5.2015 klo 18 Kerkkoon nuorisoseurantalolla. 
• Lukuvuosi päättyy la 30.5.2015, jolloin jaetaan todistukset. 

 
Kevään aikana koulupäivän jälkeen koulussa järjestetään liikuntakerhoja, kädentaitokerhoja, 
lautapelikerhoja sekä 4H-kerhoja. Lisäksi koulun yhteydessä toimii koulun vanhempainyhdistys, 
joka järjestää iltapäivätoimintaa koulun tiloissa. 
 
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola (virkavapaalla, sijainen Minna Tyyskä-Männistö puh.  
040 865 5701), 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-toukokuuss 
• Koululaisten kevätretki 
• Uusien koululaisten vanhempainilta 
• Koulun kevätjuhla 
• Kesäkerho kesäkuussa 

 
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 
 
Tervetuloa mukaan kevään rientoihin! 
 
Perhesähly sunnuntaisin klo 18-19 11.1 alkaen 
Rentoa sählyn pelaamista vaikka koko perheelle Kerkkoon koulun urheiluhallilla. Maksuton.  
Tiedustelut p. 040 747 6661 /Jukka 

 
Tempoa Tenaviin -musiikkiliikunta maanantaisin 12.1 alkaen NS-talolla 

 Klo 17.30-18.00 7-12/2012, 2013 ja 1-9/2014 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa 
 Klo 18.15-18.45 7-12/2010, 2011 ja 1-6/2012 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa 

 
Kansantanssi maanantaisin 12.1 alkaen NS-talolla 

 Klo 18.45-19.30  2008 - 1-6 /2010 syntyneille tytöille ja pojille   
 Klo 18.30-19.30 2004 - 2007 syntyneille tytöille ja pojille  (Kipinät) 
 Klo 17.30-18.30 2003 ja sitä vanhemmille (Kipakat ja Topakat) 

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin aiemmin kerhoilleet! Tiedustelut p. 040-513 9873 /Heli 

 
Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille! 

 Kevään ensimmäinen Nuoska pe 16.1 klo 18-21. Kahvio on auki herkkuineen ja talo 
täynnä tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan hengailemaan hyvässä seurassa! 

 Seuraava Nuoska 30.1, siitä seuraavat Nuoskat ilmoitetaan myöhemmin. 
 Tulossa myös suosittu NappulaNuoska alle neljäsluokkalaisille 

 
Tiedustelut  p. 040 576 4015/Eliisa 
 
FolkJam® -tiiviskurssi  klo 18-19 sunnuntaisin maaliskuussa (1.3, 8.3, 15.3, 22.3 ja 29.3) 
FolkJam® on kotimaista tanssiliikuntaa, jossa pääset kokemaan tanssin yhteisöllisyyden ja ilon. Et 
tarvitse paria ja kävelytaito riittää aikaisemmaksi kokemukseksi. Tunneilla mm. hikoillaan polkan 
tahtiin, rauhoitutaan valssiin ja hallitaan vartaloa hambossa. Tunnin haastavuutta voit säädellä 
oman kuntosi mukaan. Kurssin hinta 15€ Nuorisoseuran jäsenet / 20 € ei-jäsenet. Ei tarvitse 
ilmoittautua! Lisätietoja Sara-emännältä p.050 911 6072 

 
Keväällä järjestetään myös sirkusleiri, jonne ovat tervetulleita kaikki sirkustelusta ja temppuilusta 



kiinnostuneet lapset ja nuoret perheineen. Käynnistymässä olevassa elokuvakerhossa 
valmistetaan lyhytelokuva, joka saa ensi-iltansa loppuvuodesta. Kevään kerhokauden 
päättäjäisissä, Kevätkarkeloissa ma 4.5, on nähtävillä leppoisaa leikkimielisyyttä ja todellista 
tanssitaituruutta kylän lasten ja nuorten esittämänä. 
 
Kesällä lähdetään porukalla mm. Lasten Kalenoihin ja Beach-telttaleirille sekä leireillään omalla 
seurantalolla ja vietetään kesäisiä juhlia. Toki myös talkoita on suunnitteilla! 
 
Nuorisoseurasta löytyy TEKEMISEN RIEMUA- tule sinäkin mukaan! 
 
Yhteystiedot: www.kerkkoonnuorisoseura.com Olemme myös Facebookissa! S-posti 
kerkkoonns@gmail.com pj Heli Pelkonen 040 513 9873, heli.pelkonen@hotmail.fi (myös 
jäsenasiat) vpj Marja Nurme 040 760 4181, marja.nurme@gmail.com (tied. koskien seurantalon ja 
astiaston varauksia) 
 
 
KERKKOON URHEILIJAT 

Sarjahiihdot alkavat heti tammikuussa, jos vain lunta on riittävästi. Sarjahiihtopäivä on 
sunnuntaisin klo 15.00. 

Hiihto-opetusta Kerkkoon koululla Harry ja Tapio Anderssonin johdolla talven aikana. 

Klubisaunan vuorot Kerkkoon Ulkoilumajalla keskiviikkoisin 14.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3. ja 18.3. 
Lisätietoja Pekka Kaukorannalta. 

Hippohiihdot maaliskuun lopulla ulkoilumajan maastossa. Tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin. 

Koko perheen perinteinen kirkkokiviretki patikoidaan Pitkäperjantaina 3.4 klo 10.00. 
Lähtö ulkoilumajalta. Tapahtuma on ilmainen. Retken pituus n. 5 kilometriä. Tarjolla makkaraa, 
kahvia, mehua ja pullaa. 

Sählyharjoitukset Kerkkoon Urheiluhallissa perjantaina 6 - 9 v. klo 18-19.00, 10-13 v. klo 19-
20.00. Myös uudet pelaajat rohkeasti mukaan! Sählyä yli 14-vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 ja perjantaisin 17.00-18.00. 

Lentopalloharjoitukset miehille ja naisille ma 18.30 - 20.00 ja to 18.30-20.00. 

Yhteyshenkilöt : puh. joht. Simo Andersson 0407608930, varapj.  Markku Tuominen 0400103002, 
siht. Tapio Andersson  0405068425, rah.hoitaja Melitta Tyyskä 0407357760. 
 
 
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 Pumppaamolla joka toinen perjantai. Muistathan, että voit tilata kirjoja, levyjä 
ja videoita mistä tahansa Porvoon kirjastosta noudettavaksi Kerkkoon kirjastosta!  
 
 
PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA 
 
Avoin päiväkerho Kerkkoon koululla jatkuu perjantaisin 9.1.2015. Kerhoaika on klo 9-11.30. 
Avoimiin päiväkerhoryhmiin ovat tervetulleita aikuiset yhdessä lasten kanssa. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Viikko 8 on lomaviikko, jolloin ei kerhoa ole. Kahvi- ja mehuraha 
on 2 euroa perheeltä. 
 


