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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 PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamolle!
Kesän pidemmän aukiolon jälkeen Kioski & Kahvila Pumppaamo palaa taas
talviaukioloaikoihin. Pumppaamo on siis syyskuun alusta avoinna ma-ke 13.30-18.30, tope klo 11.30-18.30 ja la-su klo 11.30-15. Tervetuloa kahville ja ostoksille!
Kesäkauden päätöskonsertti ja tanssit la 29.8. alkaen klo 18
Pumppaamo on järjestänyt yhteistyössä Kerkkoon kyläyhdistyksen kanssa pitkin kesää
kesäkonsertteja. Nyt on viimeisen konsertin aika ja vuorossa ovat Porvoon Pelimannit,
joiden tahdissa saa myös tanssia. Pumppaamo on avoinna konsertin ajan ja
tavanomaisen kahvilavalikoiman lisäksi myynnissä on grillattua makkaraa.
Kanootin ja soutuveneen vuokraus
Vaikkapa Pumppaamo siirtyy jo talviaukioloaikoihin, kanootti ja soutuvene ovat
asiakkaiden käytössä aina kylmän ilman tuloon saakka. Lähde retkelle ihastelemaan
ruskavärejä Porvoonjoelta käsin! Kanootin tai soutuveneen vuokra on 5 €/tunnilta
(osuuskunnan jäseniltä 3 €) ja hintaan sisältyy pelastusliivit.
Syyssuhinat su 27.9. klo 11.30-15
Pumppaamon oma syystapahtuma, jonne voit varata myyntipöydän syksyn sadolle,
käsitöille, leivonnaisille tai kirpputoritavaroille tai tulla vain ostoksille. Myyntipaikka on
maksuton ja tarvittaessa myyntipöydän voi vuokrata Kerkkoon kyläyhdistykseltä (10 €/kpl).
Lisäksi poniratsastusta. Varaa oma myyntipaikkasi Pumppaamolta sähköpostitse
osoitteesta pumppaamo@live.fi tai puhelimitse 040-930 6610.
Pumppaamolta voit vuokrata työhuoneen
Pumppaamon työhuone on vapaana maanantaisin ja keskiviikkoisin pienimuotoiseen
toimisto- tai kokouskäyttöön. Kuukausivuokra yhdeltä päivältä on 70 €/kk + alv. Myös
kertaluontoiset kokoukset onnistuvat! Ota yhteyttä ja kysy lisää.
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 RY
Porvoon Pelimannit & tanssit la 29.8. alkaen klo 18 Pumppaamolla
Kerkkoon kyläyhdistys on järjestänyt yhteistyössä Kioski & Kahvila Pumppaamon kanssa
yhteensä kuusi konserttia kesän aikana: on ollut lastenkonsertti, rockia, kuorolaulua ja
trubaduureja. Nyt on vuorossa seitsemäs ja samalla viimeinen konsertti: Porvoon
Pelimannit tahdittavat halukkaita tanssijoita.
Kerkkoo – Porvoon paras pohjavesialue!
Porvoon veden toimitusjohtaja Risto Saarinen vieraili avointen kylien päivänä 6.6.2015
Pumppaamolla kertomassa erittäin mielenkiintoisia asioita Porvoon pohjavesitilanteesta ja
Kerkkoon merkityksestä siinä. Porvoolla on kaksi vedenottamoa: yksi Kerkkoossa, josta
saadaan erittäin hyvälaatuista pohjavettä ja toinen Sannaisissa, jossa tehdään
tekopohjavettä. Pohjavesialue on laaja – Tanhunmäeltä Henttalanmäelle – ja paikoin jopa
30 m paksu ja vain metrin maanpinnan alapuolelta. Risto Saarisen aiheeseen liittyvät
kartat löytyvät Pumppaamon seinältä sekä kylän kotisivuilta.
Tästä syystä on erityisen tärkeää, että Kerkkoossa ei saa päästää maahan liuottimia tai
öljyjä, sillä ne pilaisivat juomaveden isolta osalta porvoolaisia.
Pilates
Pilates on kehon syviin lihaksiin vaikuttavaa venyttelyä. Kerkkoon kyläyhdistys järjestää
Pilates-venyttelyä torstaisin klo 17:30-18:30 koulun urheiluhallilla. Syyskausi maksaa 95
€ tai 7 €/kerta (maksetaan paikan päällä käteisellä). Vetäjänä toimii Galina Gorejeva.
Loppuvuodesta kyläyhdistys tarjoaa myös jouluglögit kirjastolla. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: paula.teinonenlahti@pp1.inet.fi ja kotisivut www.kerkkoo.fi

	
  
	
  
KERKKOON KOULU
Koulussamme on aloittanut tänä syksynä työnsä 74 oppilasta, viisi opettajaa ja kaksi
koulunkäynninohjaajaa. Katariina Kokkonen opettaa 1. luokkaa, Hanna Salonen 2.
luokkaa, Raisa Kempas 3. luokkaa, Piritta Simola 4. luokkaa ja Tina Nyman 5.-6. luokkaa.
Lisäksi koululla käy Turo Sonkajärvi opettamassa teknistä työtä 5.-6. luokalle, Marianne
Kantonen ortodoksiuskontoa ja Riikkaliisa Simola erityisopetusta.
Oppilashuollon henkilökuntaan koulussa kuuluvat terveydenhoitaja Sari Leppälä, kuraattori
Anna-Leena Terrihauta ja koulupsykologi Anna Honkinen.
Syyslukukauden tapahtumia:
•
•
•
•

Valokuvaus 27.8.
Kodin ja koulun ilta ja päivä 24.-25.9.
Syysloma 12.-16.10.
Uinnit ja retket kaupunkiin 5.10., 19.10. ja 19.11.

•
•
•
•

Porvoonseudun musiikkiopiston koulukonsertti 24.11.
Itsenäisyyspäivän tanssit 4.12.
Joulujuhla 16.12.
Lukuvuoden päätös 18.12.

Syyslukukauden aikana tullaan järjestämään myös kerhotoimintaa, mutta siitä tiedotetaan
myöhemmin tarkemmin.
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola (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
Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous on 09.09.2015 klo 18 iltapäiväkerhotilassa.
Syksyn aikana olemme myös mukana seuraavissa tapahtumissa:
• Kylän syysmarkkinat
• Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana järjestämme kaksi koko perheelle
tarkoitettua ohjattua askartelu/ompelu iltaa koululla.
• Koulun ja kodin päivä 24.9.2015
• Perinteinen Halloween-disco koululaisille pe 30.10.2015
• Nuorisoseuran joulumarkkinat
• Joulujuhla
Yläkouluikäisille sählyä alkaen su 06.09.2015 klo 16-17 ja klo 17-18 koko perheelle
sisäliikuntaa.
Tapahtumien lisäksi ylläpidämme iltapäiväkerho toimintaa Kerkkoon koululla.
Tervetuloa mukaan toimintaan! Uudet ihmiset ja uudet ideat ovat tervetulleita!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Sari Virtanen p. 040 757 3143 sähköposti: sari.virtanen3@luukku.com ja
varapuheenjohtaja Marleena Reinistö sähköposti: mreinisto@yahoo.com

KERKKOON NUORISOSEURA
Tervetuloa mukaan syksyn toimintaamme!
Tempoa Tenaviin® -musiikkiliikuntakerhot ma 31.8 alkaen
Klo 18.10 - 18.40 2014 – 1-6 / 2015 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Klo 18.45 - 19.30 7-12 / 2012 - 2013 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Tiedustelut p. 040 513 4716 /Tea
Temppu ja tanssikerho ma 31.8 alkaen
Klo 18.10 – 18.40 ”Vipinät” 7-12 / 2010 – 1-6 / 2012 syntyneille lapsille
Kansantanssikerhot ma 31.8 alkaen
Klo 17.00 – 18.00 ”Kipinät” v. 2004 - 2007 syntyneille lapsille
Klo 18.45 – 19.30 ”Ritinät” v. 2008 – 1-6 / 2010 syntyneille lapsille

Tiedustelut p. 040 513 9873 /Heli
Ilmoittautumiset maanantaikerhoihin kotisivujen ilmoittautumislinkeistä!
Perhesähly sunnuntaisin klo 18 - 19 6.9. alkaen
Koko perheen rentoa sählynpeluuta Kerkkoon koulun urheiluhallilla. Perheen pienemmille
erilaisia pelejä ja oheisohjelmaa tilanteen mukaan. Ei ilmoittautumista. Tiedustelut p. 040
747 6661 /Jukka
Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4. luokkalaisille ja sitä vanhemmille
Syksyn toinen Nuoska pe 11.9 klo 18-21, seuraavat Nuoska-illat ilmoitetaan myöhemmin.
Kahvio on auki herkkuineen ja talo täynnä tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan
hengailemaan hyvässä seurassa! Tulossa myös NappulaNuoska alle
neljäsluokkalaisille. Lisätietoja myöhemmin.
Lisätiedot kotisivuiltamme, Fb-profiilistamme tai tiedustele p. 040 576 4015/Eliisa
Syysretki Repoveden kansallispuistoon la 26.9
Kerkkoon Urheilijat ja Nuorisoseura järjestävät patikointiretken Repoveden
kansallispuiston maisemiin Kouvolan Valkealaan lauantaina 26.9. Lähtö tilausbussilla
aamulla klo 9.00 NS-talon pihalta, paluu n. klo 17 mennessä. Omat eväät mukaan.
Bussissa arpajaiset.
Retki on maksuton Nuorisoseuran tai Urheilijoiden jäsenille, muilta 5 € (maksetaan
bussissa).
Ilmoittautumiset mieluiten tekstiviestillä Helille p. 040 5139873, 45 nopeinta mahtuu
mukaan!
Perinteiset Joulumarkkinat NS-talolla 1. Adventtisunnuntaina 29.11 klo 11-14
Talo täynnä jouluista tunnelmaa mm. erilaisten myyntipöytien, esittelyjen ja herkkujen
äärellä. Lisätiedot ja myyntipöytävaraukset 15.9 alkaen: kerkkoonns@gmail.com tai Heli p.
040 5139873
Koko perheen pikkujoulu lauantaina 5.12 klo 14
Nuorisoseuran ja Urheilijoiden yhteinen pikkujoulu, jossa ohjelmassa mm. joulupuuroa,
kahvit, lasten esityksiä, palkintojenjakoa sekä joulupukin vierailu. Tervetuloa!
Seuran toiminnasta, tapahtumista ja mm. kerhomaksuista lisätietoja:
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 myös s-postia osoitteeseen
kerkkoonns@gmail.com
Yhteystiedot: pj. Heli Pelkonen 040 513 9873 heli.pelkonen@hotmail.fi , sihteeri Melitta Tyyskä 040 735
7760, kari.tyyska@pp1.inet.fi ja vpj. Marja Nurme 040 760 4181, marja.nurme@gmail.com (seurantalon ja
astiaston vuokraukset)

	
  
	
  
KERKKOON URHEILIJAT
- La 26.9. Retki Repoveden kansallispuistoon (katso tarkemmin nuorisoseuran
kohdalta).
- La 5.12. klo 14 Kerkkoon urheilijoiden ja Nuorisoseuran yhteiset pikkujoulut

- La 16.1. Kerkkoon urheilijoiden 90-vuotistoimintapäivä urheilumajalla
Viikko-ohjelma Kerkkoon Urheiluhallilla
- Ma 15:30-16:15 Seniorijumppa, 18:30-20 Lentopallo (KU)
- Ti 19-20 Kombi, Lihaskunto – lihashuolto, 20-21 KU:n aikuisten sähly
- To 17:30-18:30 Pilates (Kyläyhdistys), 18:30-20 Lentopallo (KU)
- Pe 17-18 sähly 4.-6. Lk, 18-19 eskarit-3 lk. sähly, 19-20 puulaaki-sähly
- Su 16-17 yläkouluikäisten sähly (vanh. yhd.) 17-18 koko perheen sisäliikuntaa
(vanh. yhd.) 18-19 perhesähly (NS)
Jäsenyys maksaa vain 10 €/ vuosi tai 20 €/ vuosi koko perheeltä.
Yhteyshenkilöt : puh.joht.Simo Andersson 0407608930, varapj. Markku Tuominen 0400103002,
siht. Tapio Andersson 0405068425, rah.hoitaja Melitta Tyyskä 0407357760.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Porvoon suomalaisen seurakunnan avoin päiväkerho kokoontuu perjantaisin klo 9-11.30
kerhotilassa Kerkkoon koulun urheiluhallilla (osoite Savimäentie 6). Ensimmäinen kerta on
pe 14.8.
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.

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 JA LIIKUNTAPALVELUT
Porvoon kansalaisopisto ja Porvoon kaupungin liikuntapalvelut järjestävät monenlaisia
kursseja Kerkkoossa: mm. keramiikkaa, erilaisia liikuntaryhmiä ja kudontaa. Toiminnasta
peritään pieni maksu.
Kursseille ilmoitaudutaan etukäteen joko internetin välityksellä tai puhelimitse. Tarkemmat
ohjeet Porvoon kaupungin kotisivuilta tai jokaiseen talouteen jaetusta esitteestä.

