
 

KERKKOON	  KYLÄTIEDOTE	  	  
!	  KESÄ	  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!	  	  
Kesäkuun	  alusta	  elokuun	  loppuun	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamo	  on	  avoinna	  lauantaisin	  tavallista	  
pidempään.	  Kesän	  aukioloajat	  ovat	  	  
	  
ma-‐ke	  13.30-‐18.30	  
to-‐pe	  klo	  11.30-‐18.30	  
la	  klo	  11.30-‐16.30	  
ja	  su	  klo	  11.30-‐15.	  	  
	  
Tervetuloa	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamolle!	  	  
Kesän	  ajan	  Pumppaamolta	  voi	  vuokrata	  kanoottia	  ja	  soutuvenettä	  liikkumiseen	  Porvoonjoella.	  Vuokra-‐
aika	  on	  1,5	  h	  ja	  hinta	  8	  €	  (osuuskunnan	  jäseniltä	  5	  €).	  
	  
Postin	  Noutopiste	  
Postin	  Noutopiste	  on	  aloittanut	  toimintansa	  Pumppaamolla	  maaliskuussa.	  Voit	  noutaa	  sinulle	  tulevat	  
paketit	  kätevästi	  läheltä	  sekä	  lähettää	  niitä	  kotimaahan.	  
	  
Taidenäyttelyt	  Pumppaamolla	  
Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamolla	  järjestetään	  myös	  pieniä	  taidenäyttelyitä.	  Kesäkuussa	  on	  esillä	  Mari	  
Nykäsen	  grafiikkaa	  ja	  heinäkuussa	  Mari	  Kopran	  maalauksia.	  Jos	  haluat	  laittaa	  esille	  omaa	  taidettasi,	  ota	  
yhteyttä	  joko	  sähköpostitse	  kerkkoon.osku@live.fi	  tai	  puhelimitse	  Piritta	  Simola	  puh.	  040-‐554	  8194.	  
	  
Kotiapupalvelussa	  uusia	  aikoja	  
Kerkkoon	   palveluosuuskunnan	   uutena	   osa-‐aikaisena	   työntekijänä	   on	   aloittanut	   Salla	   Kinnunen.	   Nyt	  
vapaita	  siivousaikoja	  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!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tervetuloa	  kahville	  ja	  
ostoksille!	  

 



 

	  
KERKKOON	  KYLÄYHDISTYS	  
	  
Perhepelikenttä	  ja	  lasten	  liikennepuisto	  tulevat!	  
Varuboden-‐Oslan	  Paikallisesti	  hyvää	  -‐avustuksen	  ja	  Porvoon	  kaupungin	  tuella	  kyläyhdistys	  rakentaa	  	  
kesän	  aikana	  perhepelikentän	  ja	  lasten	  liikennepuiston	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamon	  vieressä	  
sijaitsevalle	  kaupungin	  omistamalle	  maa-‐alueelle	  osoitteessa	  Kerkkoontie	  92.	  Lisäksi	  joenrantaan	  on	  
kylvetty	  herneitä	  ja	  auringonkukkia,	  joita	  saa	  syksyllä	  poimia	  (elleivät	  naakat	  syö	  kaikkia	  siemeniä).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Avoimet	  kylät-‐päivä	  11.6.2016	  
Kerkkoo	  osallistuu	  taas	  valtakunnalliseen	  Avoimet	  kylät-‐päivään	  11.6.2016.	  Tänä	  vuonna	  teemana	  on	  
Iloa	  liikunnasta!	  Tarjolla	  on	  monenlaista	  maksutonta	  toimintaa,	  jonka	  keskuspaikkana	  toimii	  Kioski	  &	  
Kahvila	  Pumppaamo	  osoittteessa	  Kerkkoontie	  92.	  Siellä	  voit	  klo	  11.30-‐16.30	  välisenä	  aikana:	  
	  
*	  lainata	  maksutta	  soutuvenettä	  tai	  kanoottia	  tunnin	  ajaksi	  ja	  lähteä	  	  
*	  kokeilla	  uutta	  perhepelikenttää	  ja	  lainata	  koripalloa,	  sulkapalloa,	  lentopalloa,	  mölkkyä	  tai	  petanque-‐
palloja	  
*	  hakea	  geokätköily	  
	  
Musikaaliretki	  Helsinkiin	  3.9.2016	  
Kyläyhdistys	  järjestää	  syyskuussa	  3.9.2016	  retken	  Helsingin	  kaupunginteatteriin	  Schrek-‐musikaaliin.	  
Kyläyhdistys	  tarjoaa	  bussikyydin	  ja	  itselle	  jää	  maksettavaksi	  musikaalin	  lippujen	  hinta.	  Paikkoja	  on	  vielä	  
muutama	  vapaana!	  Varaa	  omasi	  	  sähköpostitse	  kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com.	  
	  
Uusi	  kylätoimikunta	  
Kerkkoon	  kyläyhdistyksen	  vuosikokouksessa	  maaliskuussa	  valittu	  uusi	  hallitus	  on	  seuraava:	  Tatu	  Chanth,	  
Kari	  Markkanen,	  Ilari	  Mäkinen,	  Ritva	  Palmén,	  Sari	  Salin-‐Hämäläinen,	  Piritta	  Simola,	  Paula	  Teinonen-‐Lahti	  
(puheenjohtaja).	  Ota	  reippaasti	  yhteyttä!	  
	  
Yhteystiedot:	  puheenjohtaja	  Paula	  Teinonen-‐Lahti	  p.	  040-‐5239900	  (iltaisin)	  sähköposti:	  paula.teinonen-‐lahti@pp1.inet.fi	  ja	  
kotisivut	  www.kerkkoo.fi	  	  	  
	  

	  
KERKKOON	  KOULU	  	  
	  
Tämän	  tiedotteen	  ilmestyessä	  opettajat	  ja	  oppilaat	  ovat	  jo	  kesälaitumilla.	  Syksyllä	  koulussamme	  on	  79	  
oppilasta	  ja	  koulu	  alkaa	  tiistaina	  16.8.2016	  klo	  9.	  
	  
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	  
	  

Hallitus	  kaudelle	  2016-‐2017	  on	  seuraava:	  

Puheenjohtaja	  Margit	  Tikkanen,	  Varapuheenjohtaja	  Elina	  Palonen,	  Sihteeri	  Pauliina	  Paukkunen,	  
Rahastonhoitaja	  Sari	  Gustafsson	  ja	  jäsenet:	  Heidi	  Puumalainen,	  Tea	  Vaara,	  Marleena	  Reinistö.	  

	  
Huomio	  miehet:	  tervetuloa	  sankoin	  joukoin	  mukaan,	  miesnäkökulmaakin	  kaivataan	  kovasti	  toiminnan	  
suunnittelussa.	  Tämä	  kutsu	  koskee	  myös	  syksyllä	  koulunsa	  aloittavien	  oppilaiden	  vanhempia,	  
tervetuloa!	  
	  
Vanhempainyhdistyksellä	  on	  Facebookissa	  keskusteluryhmä.	  	  Voit	  etsiä	  sitä	  nimellä	  ”Kerkkoon	  koulun	  
Vanhempainyhdistys	  ry.”	  
	  

Tulevasta	  syksystä	  2016	  alkaen	  iltapäiväkerho	  toiminnasta	  Kerkkoossa	  vastaa	  Porvoon	  Suomalainen	  
seurakunta.	  

Porvoon	  suomalainen	  seurakunta	  järjestää	  iltapäiväkerho	  Hamarissa	  ja	  Kerkkoossa	  viidesti	  viikossa	  klo	  
12-‐17.00.	  Seurakunnan	  tarkoituksena	  on	  tarjota	  lapsille	  mielekäs	  ja	  turvallinen	  iltapäivä.	  Tämä	  tarkoittaa	  
mm.	  leikkimistä,	  mahdollisuutta	  lukea	  läksyjä,	  ulkoilua	  ja	  lepoa	  sopivassa	  suhteessa	  sekä	  välipalaa	  ruuan	  
siunauksineen	  ja	  päivittäisine	  hiljentymisineen.	  Seurakunnan	  iltapäiväkerhot	  on	  tarkoitettu	  ensisijaisesti	  
ykkösluokkalaisille	  ja	  kerhoja	  ohjaavat	  koulutetut	  lastenohjaajat.	  Yhteyshenkilö:	  johtava	  
lapsityönohjaaja	  Helena	  Halvari,	  puh.	  040	  728	  0330.	  	  
	  

Yhteystiedot:	  Puheenjohtaja	  Margit	  Tikkanen,	  sähköposti:	  kerkkoonkoulun.vanh.yhd@gmail.com	  	  	  
ja	  varapuheenjohtaja	  Marleena	  Reinistö	  sähköposti:	  	  mreinisto@yahoo.com	  
	  

	  
KERKKOON	  NUORISOSEURA	  
	  
Naumin	  mysteerileiri	  28.6-‐1.7	  	  n.	  8-‐13	  vuotiaille	  
Lähde	  mukaan	  seikkailuleirille	  Sysmään!	  Ohjelmassa	  on	  mm.	  seikkailurata,	  työpajoja,	  kisoja,	  saunomista,	  
uimista,	  disco	  ja	  salaisuuksien	  ratkontaa.	  Hinta	  115	  €	  nuorisoseurojen	  jäseniltä,	  muilta	  135€.	  Sisältää	  
ohjelman,	  ruoat,	  vakuutuksen	  ja	  matkat	  Mäntsälä-‐Sysmä-‐Mäntsälä.	  Ilmoittautumiset	  
www.uudenmaannuorisoseurat.fi	  ja	  lisätiedot:	  pirita.laiho@nuorisoseurat.fi	  tai	  Tea	  Vaara	  p.	  
0405134716.	  	  	  
	  
Luova	  lava	  lapsille-‐	  leiri	  	  8.-‐12.8	  	  v.	  2003-‐2008	  syntyneille	  lapsille	  
Tervetuloa	  mukaan	  monitaideleirille	  Kerkkoon	  Nuorisoseurantalolle!	  Leirillä	  tutustutaan	  monipuolisesti	  
eri	  taiteenaloihin	  nuorten	  ohjaajien	  johdolla.	  Emme	  unohda	  myöskään	  perinteisiä	  leiritouhuja.	  Päiväleiri	  
ma-‐pe	  klo	  9-‐15.	  	  Leirin	  hinta	  nuorisoseurojen	  jäsenille	  70€,	  muille	  80€.	  Hintaan	  sisältyy	  ohjelma,	  
tarvikkeet,	  ruoka,	  välipala	  ja	  vakuutus.	  Ilmoittautumiset	  23.6.	  mennessä	  sähköpostitse	  osoitteeseen:	  
kerkkoonns@gmail.com	  (ilmoita	  kerholaisen	  nimi,	  synt.aika,	  mahd.	  erityisruokavalio).	  Lisätiedot	  Heli	  
Pelkonen	  p.	  040	  5139873.	  	  
	  
Syksyn	  toimintakausi	  alkaa	  viikolla	  36	  
Aikataulut,	  lisätiedot	  ja	  ilmoittautumisohjeet	  10.8.2016	  alkaen	  kotisivuillamme	  
www.kerkkoonnuorisoseura.com	  	  
	  
	  



 

Maanantai-‐illan	  kerhot	  ma	  5.9	  alkaen	  
" Tempoa	  Tenaviin®	  -‐musiikkiliikuntakerhot	  2013-‐2016	  syntyneille	  lapsille	  oman	  aikuisen	  

kanssa	  
" Temppu	  –	  ja	  tanssikerho	  ”Vipinät”	  7-‐12/	  2010	  –	  1-‐6/2012	  syntyneille	  lapsille	   
" Kansantanssikerhot	  ”Kipinät”	  v.	  2004	  -‐	  2007	  syntyneille	  lapsille	  ja	  ”Ritinät”	  v.	  2008	  –	  1-‐

6/2010	  syntyneille	  lapsille,	  	  Nuorten	  kansantanssiryhmä	  ”Kito”	  	  	  
	  
Perhesähly	  sunnuntaisin	  klo	  18	  -‐	  19	  	  11.9.	  alkaen	  

Koko	  perheen	  rentoa	  sählynpeluuta	  Kerkkoon	  koulun	  urheiluhallilla.	  	  
	  

Nuorisokahvila	  ”NUOSKA”	  avoinna	  kaikille	  4-‐luokkalaisille	  ja	  sitä	  vanhemmille	  	  
Ensi	   syksyn	  aikana	   järjestetään	   jälleen	  Nuoska-‐toimintaa	  erikseen	   ilmoitettavina	  perjantai-‐iltoina	  klo	  18-‐
21.	   Kahvio	   on	   auki	   herkkuineen	   ja	   talo	   täynnä	   tuttua	   tekemistä.	   Tervetuloa	   mukaan	   lapset	   ja	   nuoret!	  
Toivotamme	  myös	  aikuiset	  tervetulleiksi	  mukaan	  valvojatehtäviin!	  Seuraa	  ilmoitteluamme.	  	  
	  

Hehkua	  Syksyyn-‐	  naisten	  ilta	  pe	  14.10	  
Merkitse	  kalenteriin	  tämä	  syksyn	  piristys:	  Hehkua	  syksyyn-‐	  ilta	  naisille.	  	  Lisätietoja	  alkusyksystä.	  
	  
AURINKOISTA	  JA	  HYVÄÄ	  KESÄÄ	  KAIKILLE	  !	  
toivottaa	  Kerkkoon	  Nuorisoseura	  ”Vuoden	  2016	  uusmaalainen	  Nuorisoseura”	  
	  
Seuran	  toiminnasta	  ja	  tapahtumista	  lisätietoja	  osoitteessa:	  	  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.	  Puheenjohtaja	  Heli	  
Pelkonen	  040	  513	  9873	  heli.pelkonen@hotmail.fi	  ,	  sihteeri	  Melitta	  Tyyskä	  040	  735	  7760,	  kari.tyyska@pp1.inet.fi	  ja	  Marja	  
Nurme	  040	  760	  4181,	  marja.nurme@gmail.com	  	  	  (seurantalon	  ja	  astiaston	  vuokraukset)	  
	  
	  
KERKKOON	  URHEILIJAT	  
	  
Maastojuoksut	  (Ulkoilumajalla)	  
Tiistai	  3.5.	  	  	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  10.5.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  17.5.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  24.5.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
tauko,	  jatketaan	  yleisurheilulla	  

Tiistai	  16.8.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  23.8.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  30.8.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  6.9.	  	  	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  

	  	  	  
Yleisurheilu	  (Kerkkoon	  kentällä)	  
Tiistai	  31.5.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  7.6.	  	  	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  14.6.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
kesätauko	  

Tiistai	  26.7.	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  2.8.	  	  	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
Tiistai	  9.8.	  	  	  	  	  klo	  18	  +	  Urheilukoulu	  
	  	  

	  
Maastojuoksujen	  ja	  yleisurheilujen	  jälkeen	  pidetään	  Urheilukoulua	  noin	  klo	  18.30-‐19.30.	  Urheilukoulu	  
on	  tarkoitettu	  kaikille	  nuorille!	  	  
	  
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	  
	  
Porvoon	  suomalaisen	  seurakunnan	  avoimen	  päiväkerhon	  päivä	  muuttuu	  keskiviikoksi	  syksystä	  lähtien.	  
Avoin	  päiväkerho	  Kerkkoon	  koululla	  kerhotilassa	  alkaa	  ke	  17.8.	  Kerhoaika	  on	  9-‐11.30.	  
	  
Avoimiin	  päiväkerhoryhmiin	  ovat	  tervetulleita	  aikuiset	  yhdessä	  lasten	  kanssa.	  Ennakkoilmoittautumista	  
ei	  tarvita.	  Kahvi-‐	  ja	  mehuraha	  on	  2.00	  euroa	  perheeltä.	  
	  
Lisäksi	  seurakunta	  järjestää	  päiväkerhotoimintaa	  Kerkkoon	  koulun	  kerhotilassa	  tiistaisin	  ja	  torstaisin.	  
Kysy	  lisätietoja	  lapsityönohjaaja	  Helena	  Halvarilta	  (ks.	  yhteystedot	  alla).	  
	  
Yhteystiedot:	  Lapsityönohjaaja	  Helena	  Halvari	  puh.	  040-‐728	  0330	  helena.halvari@evl.fi	  ja	  	  www.porvoonseurakunnat.fi	  

	  
	  
PORVOON	  KAUPUNKI	  
	  
Kirjasto	  
Kerkkoon	  kirjasto	  on	  suljettu	  7.6.-‐21.8.2016	  välisen	  ajan.	  
	  
Kirjastoauto	  pysähtyy	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamon	  (Kerkkoontie	  92)	  seuraavina	  keskiviikkoina:	  15.6.,	  
29.6.,	  13.7.,	  27.7.,	  10.8.	  ja	  24.8.	  
	  
Matonpesupaikka	  
Kaupungin	  matonpesupaikka	  osoitteessa	  Kerkkoontie	  92	  on	  käytettävissä	  koko	  kesän!	  
 

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	  

	  
Havulinna	  on	  viihtyisä	  juhla-‐	  ja	  kokouspaikka	  rauhallisessa	  ympäristössä	  Kerkkoossa.	  Havulinnassa	  
(Kerkkoontie	  306)	  järjestät	  niin	  perhejuhlat	  kuin	  muutkin	  tapahtumat	  tunnelmallisissa	  puitteissa	  ja	  
vehreä,	  iso	  piha-‐alue	  on	  loistava	  paikka	  kesäjuhlille.	  	  
	  
Lisätietoja:	  www.kerkkoonhavulinna.fi	  	  ja	  varaukset:	  kerkkoonhavulinna@gmail.com	  tai	  puh.	  040	  
4180600	  /	  Tarja	  
	  
	  
Haluatko	  tiedottaa	  jostakin	  omasta	  tai	  yrityksesi	  asiasta	  myös	  muille	  kyläläisille?	  Kylätiedotteeseen	  
mahtuu	  pieniä	  ilmoituksia	  ja	  ilmoittaminen	  on	  maksutonta.	  Seuraava	  kylätiedote	  ilmestyy	  syyskuussa	  
2016.	  	  
	  


