KERKKOON KYLÄTIEDOTE
 TALVI 2016  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 PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamolle!
Pumppaamo on avoinna ma-ke 13.30-18.30, to-pe klo 11.30-18.30 ja la-su klo 11.30-15.
Tervetuloa kahville ja ostoksille!
Pumppaamon Kauppakassi-palvelu
Pumppaamo pystyy toimittamaan myös kioskivalikoimaa laajemmin elintarvikkeita. Jätä
tilauksesi tiistaisin klo 18.30 mennessä, niin saat noutaa valmiiksi pakatut ostoksesi perjantaina.
Työhuoneesta monia palveluita
Pumppaamon työhuoneessa työskentelee viikoittain monia eri palveluntarjoajia: osteopaatti,
tatuoija, kampaaja/parturi ja sisustustoimisto. Lisäksi työhuonetta vuokrataan mm. yhdistysten
kokouksia ja esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlia varten. Kysy vapaita aikoja!
Posti tulee Pumppaamolle
Postin uusi Noutopiste aloittaa toimintansa Pumppaamolla 15.3.2016. Voit noutaa ja lähettää
pakettisi läheltä Pumppaamolta.
Kotiapupalvelussa uusia aikoja
Kotiapupalveluun on saatu nyt toinenkin työntekijä ja vapaita aikoja on taas tarjolla. Kotipalvelu
on edullista, luotettavaa ja monipuolista palvelua kodin erilaisiin tarpeisiin esim. siivoukseen.
Palvelun tuntihinta on 24,50 € (sis. alv 24 %). Kun otetaan huomioon verotuksen
kotitalousvähennys (vuonna 2015 45 %), palvelun tuntihinnaksi jää 12,93 €.
Yhteystiedot: Kerkkoon palveluosuuskunta pj. Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387, sähköposti kerkkoon.osku@live.fi
ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi
Kioski & Kahvila Pumppaamo, Kerkkoontie 92 puh. 040-930 6610 ja sähköposti pumppaamo@live.fi Pumppaamo
löytyy myös Facebookista!

KERKKOON KYLÄYHDISTYS
Kerkkoon kyläyhdistyksen vuosikokous on 17.3.2016 klo 18.30 Kioski & Kahvila
Pumppaamolla. Kokouksessa valitaan kylätoimikuntaan valitaan uusia jäseniä. Tervetuloa
mukaan ideoimaan ja toimimaan yhteiseksi hyväksi
’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 120 €/ koko kevätkausi,
joka on 18-20 kertaa, tai 8 €/kerta maksaessa tunnilla. Hinta on omakustannushinta. Ei tarvitse
ilmoittautua, tule vain mukaan! Aloitetaan torstaina 7.1 kello 17.30.

Kylän yritys- ja palveluesite on päivitetty ja löytyy kylän kotisivuilta osoitteesta www.kerkkoo.fi
Kerkkoo on mukana pilottikylänä Hinthaaran ja Vessöön kanssa Porvoon kaupungin kylien
turvallisuushankkeessa. Tästä lisää myöhemmin hankkeen edetessä.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: paula.teinonenlahti@pp1.inet.fi ja kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON KOULU
Kevätlukukauden tulevia tapahtumia:


•
•

Uuden oppilaat ilmoittautuvat tammi- ja helmikuun aikana joko sähköisesti Wilman kautta
tai paikan päällä käymällä 3.2.2016.
Koko koulun retki- ja uintipäivät kaupunkiin ovat maaliskuussa.
Kevätjuhlaa vietetään torstaina 2.6.2016 klo 18
Lukuvuosi päättyy la 4.6.2016, jolloin jaetaan todistukset.

Kevään aikana koulupäivän jälkeen koulussa järjestetään liikuntakerho, kokkikerho sekä 4Hkerho. Lisäksi koulun yhteydessä toimii koulun vanhempainyhdistyksen järjestämä
iltapäiväkerho.
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
Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous pidetään tammikuussa koulun iltapäiväkerhotilassa
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kevään aikana olemme mukana mm. seuraavissa tapahtumissa:





Disco myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
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 Marleena Reinistö sähköposti: mreinisto@yahoo.com

KERKKOON NUORISOSEURA
Tervetuloa mukaan kevään rientoihin!
Perhesähly sunnuntaisin klo 18 - 19 10.1.2016 alkaen

Koko perheen rentoa sählynpeluuta Kerkkoon koulun urheiluhallilla. Perheen pienemmille
erilaisia pelejä ja oheisohjelmaa tilanteen mukaan. Ei ilmoittautumista. Tiedustelut p. 040 747
6661 /Jukka
Maanantai-illan kerhot ma 18.1 alkaen
Tervetuloa mukaan niin aiemmin kerhoilleet kuin uudetkin kerholaiset! Kaikissa ryhmissä on
tilaa.
Tempoa Tenaviin® -musiikkiliikuntakerhot
Klo 18.00 - 18.30 2014 – 1-9/2015 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Klo 18.45 - 19.15 7-12/2012 - 2013 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Tiedustelut p. 040 513 4716 /Tea
Temppu ja tanssikerho
Klo 18.10 – 18.40 ”Vipinät” 7-12/ 2010 – 1-6/2012 syntyneille lapsille
Tiedustelut p. 040 513 9873 /Heli
Kansantanssikerhot
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
Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta
kansantanssiesityksestä, minkä johdosta vuosi onkin nimetty kansantanssin riemuvuodeksi.
Juhlavuosi näkyy toiminnassamme ja kerhojen kevätkauden päättäjäisissä!
Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
Kevään ensimmäinen Nuoska pe 22.1 klo 18-21. Kahvio on auki herkkuineen ja talo täynnä
tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan hengailemaan hyvässä seurassa! Seuraavat Nuoskat
ilmoitetaan myöhemmin. Tulossa myös NappulaNuoska alle neljäsluokkalaisille. Lisätietoja
myöhemmin. Lisätiedot kotisivuiltamme, Fb-profiilistamme tai tiedustele p. 040 576 4015 / Eliisa
Tulossa keväällä myös mm. FolkJam®-tanssiliikuntatunteja sekä pöytätenniskurssi.
Elokuvakerho jatkuu ja siellä valmistuvan Ruorin vangit-elokuvan ensi-ilta koittaa huhtitoukokuussa
Yhteystiedot: pj. Heli Pelkonen 040 513 9873 heli.pelkonen@hotmail.fi, siht. 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). Kotisivut löytyvät osoitteesta 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

KERKKOON URHEILIJAT
Kerkkoon Urheilijat ry täyttää 90 vuotta!
Vietämme merkkipäivää kahvittelun ja ulkoilun merkeissä Kerkkoon Ulkoilumajalla
(Majatie 26) lauantaina 16.1.2016 klo 11.00-14.00. Tarjolla mm. kakkukahvia ja grillimakkaraa,
poniratsastusta ja rasti-tehtäviä lapsille ulkoilumajan maastossa. Pulkkamäki sään salliessa.
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
- ke 19:30-20:30 Kuntopiiri (miehille, naisille, kaikenkuntoisille, KU)

- to 17:30-18:30 Pilates (kyläyhdistys), 18:30-20 Lentopallo (KU)
- pe 17-18 4-6 lk. sähly, 18-19 1-3 lk. sähly, 19-20 KU:n puulaaki sähly
- su 18-19 perhesähly (NS)
Kerkkoon koulun urheiluhallin varaustilanteen näet Kaupungin Timmi-palvelusta:
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/getWeekViewAjax.do#
Kerkkoon Urheilijat ja latumestari Pertti Karhu ylläpitävät myös hiihtolatuja Kerkkoon
ulkoilumajan maastossa, jossa on valaistut ladut. Lumitilanteen salliessa myös kylältä
(leikkipuiston alapuolelta) vedetään latu ulkoilumajalle.
KU jäsenyys maksaa vain 10 € henkilöltä tai 20 €/koko perheeltä vuodessa.
Yhteyshenkilöt : puh.joht. Simo Andersson 0407608930, varapj. Markku Tuominen 0400103002,
siht. Tapio Andersson 0405068425, rah.hoitaja Melitta Tyyskä 0407357760.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Avoin päiväkerho Kerkkoon koululla perjantaisin 15.1. - 27.5.16.
Kerhoaika on 9-11.30. (ei kerhoa viikolla 8 hiihtoloman vuoksi). Avoimiin päiväkerhoihin ovat
tervetulleita aikuiset yhdessä lasten kanssa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Kahvi- ja mehuraha on 2 € perheeltä. Tervetuloa!
Lisäksi seurakunta järjestää kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille maanantaisin ja
keskiviikkoisin Kerkkoon koulun kerhotilassa. Kysy vapaita paikkoja! Toiminnasta peritään pieni
maksu.
Yhteystiedot: Lapsityönohjaaja Helena Halvari puh. 040-728 0330 helena.halvari@evl.fi ja
www.porvoonseurakunnat.fi

PORVOON KAUPUNKI
Kerkkoon kirjasto on auki maanantaisin klo 16-20 osoitteessa Kerkkoon koulu, Savimäentie 6.
Sähköposti kerkkoo.kirjasto@porvoo.fi ja puhelin 019 - 645 491.
Kirjastoauton pysähtyy Pumppaamolla parillisina keskiviikkoina
klo. 14.40-15 (vuonna 2016: 13.1, 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20. ja 18.5.
Muistathan, että voi tilata kirjoja, levyjä ja videoita mistä tahansa Porvoon kirjastosta sähköisen
järjestelmän kautta noudettavaksi Kerkkoon kirjastosta!
Ajankohtaisia kirjastoon liittyviä asioita löytyy kirjaston kotisivuilta www.porvoo.fi/kirjasto
Kansalaisopisto ja Liikuntapalvelut
Porvoon kansalaisopisto ja Porvoon kaupungin liikuntapalvelut järjestävät monenlaisia kursseja
Kerkkoossa: mm. keramiikkaa, erilaisia liikuntaryhmiä ja kudontaa. Toiminnasta peritään pieni
maksu.
Tarkemmat tiedot syksyllä alkaneista kursseista löytyvät Porvoon kaupungin kotisivujen kautta.
Lisäksi kaupunki ylläpitää urheilukenttää osoitteessa Kerkkoontie 249. Siellä on talvisin
jäädytetty luistelukenttä ja kaukalo sekä lämmin pukukoppi, joka on avoinna aamusta n. klo 20
saakka päivittäin luistelukautena.

Tonttimyynti
Kerkkoon uuden asemakaavan valmistumisen myötä kaupungilla on myytävänä muutamia
tontteja Kerkkoosta. Lisätietoja Porvoon kaupungin internet-sivut ja mervi.fors@porvoo.fi

KYLÄN YRITYKSET TIEDOTTAVAT
Kerkkoolainen Jouni Törmänen on perustanut Porvoon Savukala-nimisen yrityksen, joka
tarjoaa lämminsavustettua kalaa omasta myyntiteltasta. Myyntipisteet Porvoon kauppatorilla
sekä Pumppaamolla. Toiminta alkaa helmikuun alusta. Lisätietoja www.porvoonsavukala.com ja
puh. 045-171 7450
Ravintola Vanha Navetta (Henttalantie 20) on avoinna sunnuntaisin 24.1.2016 lähtien klo 1217. Tervetuloa!

QuickTime™ ja
pakkauksen purkuohjelma
tarvitaan elokuvan katselemiseen.

Haluatko tiedottaa jostakin omasta tai yrityksesi asiasta myös muille kyläläisille?
Kylätiedotteeseen mahtuu pieniä ilmoituksia ja ilmoittaminen on maksutonta. Seuraava
kylätiedote ilmestyy touko-kesäkuussa 2016.

