KERKKOON KYLÄTIEDOTE
! KESÄ 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. Tällä hetkellä materiaalin kokoaa Kerkkoon kyläyhdistyksestä Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387 tai ilari.makinen@iki.fi
Palaute on tervetullutta!

AVOIMET KYLÄT-PÄIVÄ KERKKOOSSA 6.6.2015
Avoimet kylät-päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jonka
tarkoituksena on lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistää
positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta. Kerkkoossa
päivän järjestämisestä vastaa Kerkkoon kyläyhdistys ry.
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.
•

•

•

•
•

Aamupäivällä klo 10-12 islanninhevostalli Fidurilla (Grottabackantie 56) on avoimet
ovet. Pienemmät ja isommat ihmiset ovat silloin lämpimästi tervetulleita tutustumaan
suloisiin islanninhevosiin. Tarjolla myös talutusratsastusta.
Kylän omalla Kioski & Kahvila Pumppaamolla (Kerkkoontie 92) saa maistella kesän
makkaravalikoimaa suoraan grillistä sekä muihinkin grilliherkkuihin sopivia
maustekastikkeita klo 11.30 alkaen.
Risto Saarinen Porvoon Vedestä saapuu Pumppaamolle klo 13 puhumaan aiheesta
Suojellaan Kerkkoota, Porvoon parasta pohjavesialuetta! ja hänen jälkeensä klo 14
historiantutkija Panu Nykänen kertoo Kerkkoosta veden vallassa (entisaikaan).
Kiinteistövälittäjä Outi Tukkila kertoo elämästä Unelmien kotikylässä Kerkkoossa sekä
esittelee myynnissä olevia tontteja ja koteja Pumppaamolla klo 15-17.
Illalla klo 18 esiintyvät trubaduurit Tomi Koponen ja Jani Simola esiintyvät klo 18
Pumppaamon pihapiirissä.

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Kioski & Kahvila Pumppaamo
Kerkkoon palveluosuuskunta ylläpitää kylällä Kioski & Kahvila Pumppaamoa, josta saa
peruselintarvikkeita ja taloustavaroita sekä tuoretta kahvia ja pikkupurtavaa. Tulevaa kesää ja
(toivottavasti) aurinkoisia säitä varten Pumppaamolle on hankittu uusi pakasteallas ihan vain
jäätelöitä varten! Lisäksi pihapiiriin on rakenteilla Pikku-Pumppaamo ja hiekkalaatikko pienimpiä
asiakkaita varten. Tervetuloa!
Kesäkuun alusta elokuun loppuun Pumppaamo on auki lauantai-iltaisin pidempään kuin
tavallisesti. Kesän aukioloajat ovat ma-ke 13.30-18.30, to-pe 11.30-18.30, la 11.30-17 ja su
11.30-15.
Vuokraa kanootti tai soutuvene
Mukava tapa viettää kesäpäiviä on oleskelu veden äärellä. Nyt Pumppaamolta voi vuokrata
kanootin tai soutuveneen omaan käyttöön ja tutkia omaa kylää joelta käsin. Vuokrahinta on 5 €/h
(osuuskunnan jäseniltä 3 €) ja hintaan sisältyy myös pelastusliivit.
Konsertit
Kesän aikana Pumppaamon pihapiirissä järjestetään useita kesäillan konsertteja. Katso lisätietoja
kyläyhdistyksen osiosta! Konserttien aikana Pumppaamo on avoinna konserttieväiden hankintaa
varten.

Liity osuuskuntaan!
Kerkkoon palveluosuuskunta on kaikille avoin yritys, johon kuulumalla tuet ja olet mukana
kehittämässä kylän palveluja. Osuuskuntaan liitytään maksamalla osuusmaksu (100 €) ja
toimittamalla täytetty osuuskunnan liittymishakemus (löytyy osuuskunnan nettisivuilta)
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 puheenjohtaja Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387, sähköposti
kerkkoon.osku@live.fi ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON KYLÄYHDISTYS
Laituri
Kyläyhdistys on tehnyt laiturin Kioski & Kahvila Pumppaamon kohdalle Porvoonjoen rantaan.
Laituri on kaikkien vapaassa käytössä oleskeluun, ongintaan, uimiseenkin omalla vastuulla sekä
veneilyyn. Pysyvä ja jatkuva veneen säilyttäminen laituriin kiinnitettynä ei kuitenkaan ole sallittu.
Laituri on rakennettu Aktiasäätiö Porvoon osittaisella tuella.
Musiikilliset kesäillat
Vapun päivänä saimme kuulla hienoa mieskuorolaulua Kioski & Kahvila Pumppaamon terassilla.
Kesällä saadaan nauttia myös muista ulkoilmakonserteista Pumppaamon pihapiirissä:
!La 6.6. klo 18 illan esiintyjinä trubaduurit Tomi Koponen ja Jani Simola.
! Pe 26.6. klo 18 illan esiintyjänä Teatteri Soittorasia, joka vie lapset ja lapsenmieliset
elämykselliselle Teatterilaiva-musiikkiteatterimatkalle, johon sisältyy teatteria, yhteislaulua ja
hauskanpitoa.
!La 27.6.2015 klo 18 illan esiintyjänä lainakappaleita soittava rock-yhtye Steam Machine.
!La 4.7.2015 klo 18 illan esiintyjänä Esengo-kuoro, joka laulaa gospel-kappaleita.
!La 15.8.2015 klo 18 illan esiintyjänä Drambuie-kuoro, joka laulaa a cappella-kappaleita.
!La 29.8.2015 klo 18 kesäkauden päätöstanssit, joita tahdittavat Porvoon pelimannit.
Kaikki konsertit ovat maksuttomia ja ne toteutetaan osittaisella Porovon kaupungin
kulttuuripalveludien tuella. Toivomme kyläläisten saapuvan paikalle kävellen tai pyörällä, sillä
parkkipaikkoja on vain rajoitetusti.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti:
kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com ja kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON KOULU
Kevään koulutyötä on jäljellä enää vain vähän. Viimeisiin päiviin mahtuu vielä 5.-6. luokan
leirikoulu Anjalan nuorisokeskuksessa sekä koko koulun kevätretki Helsinkiin ja siellä erityisesti
Korkeasaaren eläintarhaan. Kevätjuhlaa vietetään perinteiseen tapaan to 28.5. klo 18 Kerkkoon
nuorisoseurantalolla ja todistukset lukuvuoden työstä jaetaan la 30.5., jonka jälkeen alkaa
kesäloma.

Syksyllä koulutyö alkaa taas tiistaina 11.8. klo 8.30. Tämän hetkisen tiedon mukaan ensi
lukuvuonna oppilaita on saman verran kuin kuluneenakin lukuvuotena (75), opettajia viisi ja
koulunkäynnin ohjaajia kaksi.
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola (virkavapaalla, sijainen Hanna Salonen 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
Kesäkuu
Tulevana kesänä järjestetään kesäkerho 1.6 - 5.6.2015 välisenä aikana. Kerho on tarkoitettu
koululaisille tai syksyllä koulunsa aloittaville. Kerho on avoinna joka päivä klo 9.00-16.00.
Ohjelmassa on retkeilyä, keppihevosten tekoa, kepparikisat, vapaata ja ohjattua liikuntaa,
herkuttelua, merirosvolippujen tekoa jne. Kerhomaksu on 90 euroa/vko/lapsi. Lapsille tarjolla joka
päivä lämmin lounas, välipala ja herkkuja esim. lettukestit. Lisätietoja voi kysellä Sari Virtaselta
(yhteystiedot alla).
Tulossa elokuussa:
Koulun vanhempainyhdistys järjestää suojatiepäivystyksen yhteistyössä MLL:n kanssa koulujen
aloitusviikolla 11.8 -14.8.2015 välisenä aikana. Tarkoituksena on turvata lasten koulumatkaa
vaarallisilla tienylityspaikoilla, aamuisin klo 8.00 - 8.30 välisenä aikana. Vapaaehtoiseksi
vanhemmaksi voi ilmoittautua Sari Virtaselle.
Lisäksi vanhempainyhdistys on mukana koulun yhteisessä vanhempainillassa ja aloittaa taas
iltapäiväkerhotoiminnan koulupäivän jälkeen.
Lisäksi on suunnitteilla avoimia askarteluiltoja, koulun ja kodin yhteisiä tapahtumia sekä salivuoro
vanhempien ja lasten yhteistä liikuntaa varten.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Sari Virtanen p. 040 757 3143 sähköposti: sari.virtanen3@luukku.com ja
varapuheenjohtaja Marleena Reinistö sähköposti: mreinisto@yahoo.com

KERKKOON NUORISOSEURA
Jobi-tori
Jobi-tori toimii kohtauspaikkana keikkaluonteista kesätyötä etsiville nuorille ja työtä tarjoaville
kyläläisille. Nuorelle maksettava palkka kolmen tunnin työstä on 20€. Jos työn kesto on lyhyempi
tai pidempi, voidaan asiasta sopia tapauskohtaisesti. Jobi-tori yrittää auttaa, jotta työtehtävät ja
työntekijät kohtaavat sekä neuvoo lisää.
Työnantaja: Kerro, jos sinulla on pienehköjä töitä, joihin tarvitsisit apua ja josta olisit valmis
maksamaan reippaalle nuorelle työntekijälle pienen korvauksen. Tarjoa esim. erilaisia pihatöitä,
askareita, kodinhoitoa, lastenhoitoa tai lemmikinhoitoa.
Nuori työntekijä: Jos olet 13-17-vuotias nuori ja haluat tehdä erilaisia kesätöitä omalla kylällä,
tässä on tilaisuutesi. Saat muutaman tunnin työstä pienen korvauksen ja hyvää työkokemusta.
Tarjoa rohkeasti töitä tai työpanostasi kesällä! Kurkista ja liity Facebook-ryhmään: KNS
Jobitori. Siellä voit ilmoittaa töistä/löytää töitä. Myös sähköpostitse ja puhelimitse voi olla
yhteydessä: kerkkoonns@gmail.com tai 040 5139873 / Heli

SEIKKAILUKESÄ 2015- telttaleiri
Autio ranta, auringon paahde, jälkiä hiekassa! Etelä-Hämeen ja Uudenmaan Nuorisoseurat
järjestävät Sysmässä Naumin leirikeskuksessa telttaleirin n. 8-13 -vuotiaille 24.-27.6. Ohjelmassa
on mm. seikkailurata, työpajoja, kisoja, uimista, saunomista ja disco. Kerkkoosta on lähdössä
leirille sekä aikuisia että lapsia, mukaan sopii vielä!! Hinta 110€ nuorisoseurojen jäseniltä, muilta
130€. Sisältää ohjelman, ruoat, vakuutuksen ja matkat. Ilmoittautumiset
www.uudenmaannuorisoseurat.fi Lisätietoja antaa pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, Heli 040 5139873
ja Tea 040 513 4716.
Syksyn toiminta
Kansantanssiryhmät ja Tempoa Tenaviin®-musiikkiliikuntakerhot aloittavat syyskautensa ma 31.8.
Tarkemmat ryhmäkohtaiset aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löytyvät elokuussa mm.
kotisivuiltamme. Perhesähly jatkuu sunnuntaisin klo 18-19 13.9 alkaen
Tarvitsetko pientä ohjelmanumeroa juhliisi?
Lasten ja nuorten kansantanssiryhmämme keikkailevat kesän aikana mahdollisuuksien mukaan.
Tiedustelut Siiri 050 9116079 tai Heli 0405139873
Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan! Seuran toiminnasta
lisätietoja kotisivuiltamme www.kerkkoonnuorisoseura.com.Voit myös tilata uutiskirjeemme
laittamalla meille sähköpostiviestiä osoitteeseen kerkkoonns@gmail.com. Olemme myös
Facebookissa. Ota yhteyttä, jos sinulla on ideoita/ajatuksia/palautetta toimintaan liittyen, haluat
liittyä seuraamme tai tulla mukaan vaikka talkoisiin tai tapahtumiin!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Heli Pelkonen 040 513 9873, heli.pelkonen@hotmail.fi, sihteeri ja
taloudenhoitaja: Melitta Tyyskä 040 735 7760, melitta.tyyska@nordea.fi ja varapuheenjohtaja: Marja Nurme
040 760 4181, marja.nurme@gmail.com (tiedustelut koskien seurantalon ja astiaston varauksia)

KERKKOON URHEILIJAT
Maastojuoksut Kerkkoon urheilumajalla klo 18 alkaen 12.5., 19.5., 26.5, 25.8., 1.9. ja 8.9.
Yleisurheilujen sarjakilpailut Kerkkoon urheilukentällä klo 18 alkaen 2.6., 9.6., 16.6, 28.7, 4.8. ja
11.8.
Jalkapalloa torstaisin klo 18 Kerkkoon urheilukentällä 21.5. alkaen. Alle koululaisille pienempää
peliä ja vanhemmille omansa.
Kerkkoon Urheilijat järjestää koululaisille suunnatun urheilukoulun. Viikoittain pidettävässä
urheilukoulussa tavoitteena on opetella liikunnan perustaitoja, jotka tukevat monien muiden lajien
harrastamista. Urheilukoulussa kokeillaan eri lajeja eri vuodenaikoina ja kohotetaan kuntoa.
Kerkkoon Urheilijoiden jäsenille ilmainen. Ensimmäinen urheilukoulu pidetään 12.5. klo 18.30
maastojuoksujen jälkeen Kerkkoon ulkoilumajalla (Majatie 26).
Kerkkoon Urheilijoiden jäsenyys maksaa vain 10 € vuosi tai 20 € vuosi koko perheeltä.
Yhteyshenkilöt : puheenjohtaja Simo Andersson 040 7608930, varapuheenjohtaja Markku Tuominen 0400
103002, sihteeri Tapio Andersson 040 5068425 ja rahastonhoitaja Melitta Tyyskä 0407357760.

Kerkkoon kirjasto on kesätauolla 9.6. – 16.8.2015. Kirjastoauton pysähtyy kesäaikana se
Pumppaamolla parillisina keskiviikkoina (10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8.) klo 14.40-15.

