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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	  tapahtuma-‐ajat	  kannattaa	  vielä	  tarkistaa	  yhdistysten	  omilta	  verkko-‐
sivuilta.	  Muutoksia	  voi	  tulla.	  Palaute	  on	  tervetullutta:	  sitä	  voi	  lähettää	  osoitteeseen	  kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com!	  	  

	  
KERKKOON	  PALVELUOSUUSKUNTA	  
	  
Tervetuloa	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamolle!	  	  
Ihanaa,	  että	  Kerkkoossa	  saa	  läheltä	  kotia	  tärkeimmät	  päivittäiset	  elintarvikkeet	  ja	  on	  mahdollisuus	  istua	  
alas	  kahvikupposen	  kanssa.	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamo	  on	  avoinna	  ma-‐ke	  13.30-‐18.30,	  to-‐pe	  klo	  
11.30-‐18.30,	  la	  klo	  11.30	  –	  17.00	  ja	  su	  klo	  11.30-‐15.	  Lämpimästi	  tervetuloa!	  	  
	  
Huomaathan	  kesäajan	  pidennetyn	  lauantaiaukiolon!	  
	  
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	  seuraavat	  palveluntarjoajat:	  tatuoija,	  
kampaaja/parturi	  ja	  sisustustoimisto.	  Lisäksi	  työhuonetta	  vuokrataan	  mm.	  yhdistysten	  kokouksia	  ja	  
esimerkiksi	  lasten	  syntymäpäiväjuhlia	  varten.	  Kysy	  vapaita	  aikoja!	  
	  
Posti	  
Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamolla	  toimii	  Postin	  Noutopiste.	  Kaikkien	  06530-‐postinumeroalueella	  asuvien	  
saapuvat	  lähetykset	  ohjataan	  automaattisesti	  sinne.	  Jos	  asut	  muulla	  postinumeroalueella	  ja	  lähin	  postisi	  
olisi	  kuitenkin	  Pumppaamo,	  voit	  ohjata	  Postin	  verkkosivuilta	  lähetyksesi	  Pumppaamolle.	  Etsi	  palvelu	  
käyttämällä	  hakusanaa	  ”Oma	  Noutopiste”.	  
	  
Pakettien	  vastaanottamisen	  lisäksi	  voit	  lähettää	  paketit	  ja	  ostaa	  postimerkkejä	  Pumppaamolta.	  	  
	  
Kesämaisemaa	  katselemaan	  joelta	  käsin!	  
Kesän	  aikana	  Pumppaamolta	  voi	  vuokrata	  kanootin	  tai	  soutuveneen	  ja	  lähteä	  katsomaan	  kesää	  vesiltä	  
käsin.	  
	  
Tapahtumat	  
Kesän	  aikana	  Pumppaamolla	  järjestetään	  erilaisia	  tapahtumia	  sekä	  aikuisille	  että	  lapsille.	  Seuraa	  
Pumppaamon	  Facebook-‐	  sivua,	  siellä	  kerrotaan	  ajankohdat	  tarkemmin.	  
https://www.facebook.com/pumppaamo/	  
	  
Yhteystiedot:	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamo,	  Kerkkoontie	  92	  puh.	  040-‐930	  6610	  ja	  sähköposti	  pumppaamo@live.fi	  
Pumppaamo	  löytyy	  myös	  Facebookista!	  
	  
Pumppaamo	  on	  kyläläisten	  omistama	  osuuskuntamuotoinen	  yritys.	  Puheenjohtaja	  on	  Ilari	  Mäkinen	  puh.	  050-‐361	  0387,	  
sähköposti	  kerkkoon.osku@live.fi	  ja	  www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi	  	  
	  

	  



	  
KERKKOON	  KYLÄYHDISTYS	  
	  
Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamon	  (os.	  Kerkkoontie	  92)	  vieressä	  on	  kaikille	  vapaassa	  käytössä	  oleva	  
perhepelikenttä:	  pehmeä	  hiekkakenttä,	  jossa	  tolpat	  ja	  verkko.	  Kentälle	  voit	  tulla	  pelaamaan	  perheen	  tai	  
kavereiden	  kanssa	  esim.	  lentopalloa	  tai	  sulkapalloa.	  Kioski	  &	  Kahvila	  Pumppaamolta	  voi	  aukioloaikoina	  
lainaa	  maksutta	  lentopalloa,	  koripalloa,	  sulkapallomailoja	  ja	  sulkia,	  mölkky	  ja	  kroketti-‐peliä,	  kunhan	  
palauttaa	  ne	  hyvässä	  kunnossa	  takaisin.	  	  
	  
Pumppaamon	  ja	  perhepelikentän	  välissä	  olevalle	  asfalttialueelle	  (vanhalle	  skeittipuistolle)	  suunnitellaan	  
lasten	  liikennepuistoa,	  joka	  on	  tarkoitus	  rakentaa	  kesän	  2017	  aikana.	  	  
	  
Pumppaamon	  rannassa	  on	  kyläyhdistyksen	  laituri.	  Sitä	  saa	  käyttää	  kesäpäivästä	  nautiskeluun	  ja	  
esimerkiksi	  onkimiseen,	  mutta	  veneiden	  pysyvä	  kiinnitys	  siihen	  ei	  ole	  sallittua.	  
	  
Ennakkotieto	  1:	  perinteiset	  kylän	  syysmarkkinat	  pidetään	  sunnuntaina	  3.9.2017	  Ravintola	  Vanhalla	  
Navetalla.	  Markkinoiden	  teemana	  on	  tuttuun	  tapaan	  syksyn	  sato	  &	  lähiruoka.	  Myös	  ravintola	  on	  
markkinoiden	  aikaan	  auki.	  Pöytävaraukset	  voi	  tehdä	  Piritta	  Simolalle	  puh.	  040-‐5548194	  tai	  
piritta.simola@gmail.com.	  
	  
Ennakkotieto	  2:	  kyläyhdistys	  järjestää	  marraskuun	  lopussa	  teatteriretken	  Helsingin	  kaupunginteatteriin	  
katsomaan	  Anni	  Blomqvistin	  kirjoihin	  ja	  Lasse	  Mårtensonin	  musiikkiin	  pohjautuvaa	  Myrskyluodon	  
Maija-‐musikaalia.	  Kyläyhdistys	  järjestää	  maksuttoman	  bussikyydin.	  Voit	  tehdä	  jo	  alustavan	  
lippuvarauksen	  kyläyhdistyksen	  sähköpostiin	  tai	  puhelimitse	  Paula	  Teinonen-‐Lahdelle.	  
	  
Yhteystiedot:	  puheenjohtaja	  Paula	  Teinonen-‐Lahti	  p.	  040-‐5239900	  (iltaisin)	  sähköposti:	  kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com	  ja	  
kotisivut	  www.kerkkoo.fi	  	  	  
	  

	  
KERKKOON	  KOULU	  
	  
Kerkkoon	  koulu	  jäi	  kesälomalle	  lauantaina	  3.6.2017.	  Koulu	  alkaa	  taas	  syksyllä	  tiistaina	  15.8.2017	  klo	  9.	  
	  
Ensi	  syksynä	  koulussa	  on	  tämänhetkisen	  tiedon	  mukaan	  72	  oppilasta.	  Luokat	  1-‐2	  opiskelevat	  
yhdysluokkana	  ja	  muut	  erikseen	  vuosiluokittain.	  Opettajia	  on	  5	  ja	  ainakin	  yksi	  koulunkäynninohjaaja.	  
Koulupäivien	  jälkeen	  toimii	  Porvoon	  suomalaisen	  seurakunnan	  järjestämä	  iltapäiväkerho	  oppilaille.	  
	  
Uutta	  ensi	  syksynä	  on	  se,	  että	  kouluumme	  ei	  tule	  kiertävä	  laaja-‐alainen	  erityisopettaja	  jostakin	  toisesta	  
koulusta,	  vaan	  saamme	  hoitaa	  sen	  tehtävän	  itse.	  Tämä	  parantaa	  koulun	  erityisopetuksen	  tilannetta	  niin,	  
että	  aiemman	  1-‐2	  päivän	  sijaan	  erityisopettaja	  on	  paikalla	  koulussamme	  joka	  päivä	  ja	  tuntee	  oppilaat	  
paremmin.	  	  
	  
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	  
	  
Kiitos,	  kiitos,	  kiitos!	  Vanhemmille,	  oppilaille	  ja	  tietysti	  koulun	  henkilökunnalle!	  
	  
Wappu	  Disco	  keräsi	  taas	  huikean	  suosion,	  kiitos	  kuuluu	  teille.	  Ilman	  vanhempien	  osallistumista	  ei	  
tätäkään	  olisi	  saatu	  järjestettyä.	  



	  
Osin	  vanhempainyhdistyksen	  rahoittama	  koulun	  kevätretki	  suuntautui	  tänä	  vuonna	  kiipeilemään	  
Kiipeilypuisto	  Korkeeseen	  ja	  tutustumiskäynnille	  Fazerin	  tehtaille.	  	  	  
	  
Kesää,	  lämpöä	  ja	  lomia	  odotamme	  varmasti	  jokainen	  tahoillamme	  innokkaasti,	  mutta	  pieni	  katsaus	  
tulevaan	  syksyyn:	  
	  
20.8.2017	  järjestämme	  Match	  Shown	  koulun	  piha-‐alueella.	  Kyseessä	  on	  leikkimielinen	  koiranäyttely,	  
lapsia	  unohtamatta.	  Mukana	  on	  suosion	  saavuttaneet	  lapsi	  &	  lelukoira-‐luokka	  sekä	  lapsi	  &	  koira-‐luokka.	  
Näissä	  luokissa	  palkitaan	  kaikki	  osallistujat!	  Jos	  haluat	  osallistua	  tapahtuman	  järjestelyihin	  tai	  lahjoittaa	  
palkintoja,	  ota	  yhteyttä:	  kerkkoonkoulun.vanh.yhd@gmail.com	  Palkintoja	  lahjoittaneet	  yritykset	  saavat	  
mainostaa	  FB-‐tapahtumasivulla:	  https://www.facebook.com/events/1191554440990904/	  
	  
Iloisesti	  otamme	  vastaan	  uudet	  ykköset,	  sekä	  toivotamme	  menestystä	  uusiin	  haasteisiin	  ja	  onnellisia	  
tuulia	  yläasteelle	  siirtyville:	  Kun	  tavoittelet	  unelmaasi,	  älä	  kuuntele	  sitä,	  joka	  sanoo	  “ei	  onnistu”.	  
Rentouttavaa	  kesää	  kaikille!	  Toivoo	  vanhempainyhdistyksen	  hallitus	  Margit,	  Elina	  P.	  ,	  Sari,	  Pauliina,	  
Noora,	  Tea,	  Jenny	  ja	  Elina	  N.	  
	  
Yhteystiedot:	  Kerkkoon	  koulun	  vanhempainyhdistys	  ry.,	  puheenjohtaja	  Margit	  Tikkanen,	  sähköposti:	  
kerkkoonkoulun.vanh.yhd@gmail.com	  	  ja	  varapuheenjohtaja	  Marleena	  Reinistö	  sähköposti:	  	  mreinisto@yahoo.com	  
	  

	  
KERKKOON	  NUORISOSEURA	  
	  
Nuorisoseurantalon	  remontti	  valmistumassa	  
	  
Seurantalon	  pääsiäisenä	  alkanut	  remontti	  alkaa	  hiljalleen	  valmistua	  ja	  kahdeksan	  viikon	  
ahkeroinnin	  tulokset	  ovat	  pian	  nähtävissä.	  Kiitos	  kaikkien	  talkoissa	  mukana	  olleiden	  sekä	  
urakoitsijoiden,	  keittiö	  ja	  WC-‐tilat	  ovat	  uudistuneet,	  samoin	  ravintolan	  ja	  eteisen	  pinnat.	  
Seurantalolta	  löytyy	  myös	  uusi	  23	  m²	  kerho/kokoustila,	  jota	  voi	  vuokrata	  kokouksiin,	  koulutuksiin,	  
lasten	  synttäreille	  jne.	  Loppukesällä	  on	  vielä	  suunnitelmissa	  pientä	  talkoilua	  mm.	  esteettömän	  
luiskan	  rakentamiseksi.	  Lauantaina	  9.9.2017	  vietämme	  Seurantalopäivää	  (osana	  Euroopan	  
kulttuuriympäristöpäiviä)	  ja	  kutsumme	  silloin	  kaikki	  tutustumaan	  uudistuneeseen	  seurantaloon.	  
	  
Naumin	  salapoliisit	  –	  telttaleiri	  27.-‐30.6	  Sysmässä	  8-‐13-‐	  vuotiaille	  
Salapoliisileirillä	  pääsee	  ratkomaan	  erilaisia	  arvoituksia	  ja	  tehtäviä	  niin	  maalla	  kuin	  vedessäkin.	  
Salapoliisina	  pääset	  suunnittelemaan	  ja	  tekemään	  oman	  leirivideon.	  Lisäksi	  pääset	  viettämään	  
elämää	  teltassa	  nukkuen,	  rantasaunassa	  saunoen	  ja	  Päijänteessä	  uiden	  iltanuotioita	  unohtamatta.	  
Aikaisempaa	  leirikokemusta	  ei	  tarvita,	  vaan	  reipas	  mieli	  ja	  seikkailuhenkisyys	  riittävät	  
Leirin	  hinta	  nuorisoseuran	  jäsenille	  115	  euroa	  sisältäen	  ohjelman,	  matkat,	  ruoat	  ja	  vakuutuksen.	  
Muille	  leiri	  maksaa	  135	  euroa.	  Lisätiedot:	  Tea	  Vaara	  040	  5134716	  Ilmoittautuminen:	  
http://nuorisoseuratarkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/naumi	  
n-‐salapoliisit	  
	  
Kansallispukujen	  tuuletuspiknik	  la	  5.8	  klo	  15	  Pumppaamolla	  
Tuuletellaan	  kansallispukuja	  elokuun	  5.	  päivä	  ihmisten	  ilmoilla!	  Siis	  kansallispuku,	  kansanpuku	  tai	  
joku	  kansallispuvun	  osa	  päälle,	  piknik-‐eväät	  Pumppaamolta	  tai	  kotoa	  mukaan	  ja	  Pumppaamon	  
pihamaalle	  viihtymään.	  Luvassa	  myös	  pientä	  ohjelmaa.	  Lisätiedot:	  Tea	  040	  513	  4716	  
	  
Luova	  lava	  lapsille	  -‐leiri	  7.-‐11.8	  2004-‐2010	  syntyneille	  lapsille	  
Tervetuloa	  mukaan	  kesän	  hauskimmalle	  monitaideleirille	  Kerkkoon	  Nuorisoseurantalolle.	  Leirillä	  
tutustutaan	  eri	  esittävän	  taiteen	  lajeihin	  unohtamatta	  perinteisiä	  leiritouhuja.	  Lapset	  saavat	  myös	  



itse	  vaikuttaa	  leirin	  ohjelmaan.	  Päiväleiri	  ma-‐pe	  klo	  9.30-‐15.30.	  Leirin	  hinta	  70€	  sisältäen	  
ohjelman,	  tarvikkeet,	  päivittäin	  ruoan	  ja	  välipalan	  sekä	  vakuutuksen.	  Ohjaajina	  toimivat	  nuoret	  
seuran	  aikuisten	  tuella.	  Ilmoittautumiset	  31.5.	  mennessä	  sähköpostitse	  osoitteeseen:	  
kerkkoonns@gmail.com	  (ilmoita	  kerholaisen	  nimi,	  synt.aika,	  mahd.	  erityisruokavalio).	  
Lisätiedot:	  Sara	  Klaassen	  050	  911	  6072	  
	  
Syksyn	  toimintakausi	  alkaa	  syyskuussa	  viikolla	  36	  
Ryhmät,	  aikataulut,	  lisätiedot	  ja	  ilmoittautumisohjeet	  1.8.2017	  alkaen	  kotisivuillamme	  
www.kerkkoonnuorisoseura.com.	  Lisätiedot:	  Heli	  040	  513	  9873	  
	  
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.	  
	  
Aurinkoista	  ja	  hyvää	  kesää	  kaikille!	  
	  
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.	  Pj.	  Heli	  Pelkonen	  040	  513	  
9873	  heli.pelkonen@hotmail.fi,	  vpj.	  Tea	  Vaara	  040	  513	  4716,	  teavaara6@gmail.com,	  siht.	  Melitta	  Tyyskä	  040	  735	  7760,	  
kari.tyyska@pp1.inet.fi	  sekä	  Marja	  Nurme	  040	  760	  4181,	  marja.nurme@gmail.com	  (seurantalon	  ja	  astiaston	  vuokraukset)	  

	  
KERKKOON	  URHEILIJAT	  
	  
Maastojuoksuja	  kaiken	  ikäisille	  ulkoilumajalla	  tiistaisin	  klo	  18.00:	  syksyllä	  22.08,	  29.08,	  05.09,	  	  12,09,	  
19.09.	  
	  
Yleisurheilukisoja	  Kerkkoon	  kentällä	  kaiken	  ikäisille	  tiistaisin	  klo	  18.00:	  06.06,	  13.06,	  20.05,	  01.08,	  08.08,	  
15.08.	  
	  
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	  
	  
Kesäkerho	  3-‐6v	  Kerkkoon	  koululla,	  seurakunnan	  kerhotilassa	  5.6.	  -‐	  16.6.	  klo	  9-‐12.	  Mukaan	  omat	  eväät.	  
Hinta	  10	  euroa	  /	  viikko.	  Vapaita	  paikkoja	  voi	  kysyä	  Helena	  Halvari	  040	  728	  0330.	  
	  	  
Avoin	  päiväkerho	  Kerkkoon	  koululla,	  päiväkerhotilassa	  alkaa	  ke	  16.8.	  Kerhoaika	  on	  9-‐11.30.	  
Avoimiin	  päiväkerhoryhmiin	  ovat	  tervetulleita	  aikuiset	  yhdessä	  lasten	  kanssa.	  Ennakkoilmoittautumista	  
ei	  tarvita.	  Kahvi-‐	  ja	  mehuraha	  on	  2	  euroa	  perheeltä.	  
	  
Yhteystiedot:	  Lapsityönohjaaja	  Helena	  Halvari	  puh.	  040-‐728	  0330	  helena.halvari@evl.fi	  ja	  	  www.porvoonseurakunnat.fi	  

PORVOON	  KAUPUNKI	  
	  
Tonttimyynti	  
Kerkkoon	  uuden	  asemakaavan	  valmistumisen	  myötä	  kaupungilla	  on	  myytävänä	  muutamia	  tontteja	  
Kerkkoosta.	  Lisätietoja	  Porvoon	  kaupungin	  internet-‐sivut	  (ks.	  osoite	  alla)	  ja	  mervi.forss@porvoo.fi	  



	  
Tietoa	  Kerkkoon	  tonteista:	  	  
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/rakentaminen_ja_kaavoitus/tontit/omakotitontit/tontit_eri_alueilla/k
erkkoo	  	  
	  
KANNONNOKKA	  &	  VANHA	  NAVETTA	  
	  
Ylämaankarjatila	  Boe's	  Highland	  Cattle	  järjestää	  Kannonnokassa	  (Porvoo,	  Grottabackantie)	  koko	  
perheen	  tapahtuman	  sunnuntaina	  11.6.	  klo	  12-‐15!	  	  
	  
Tervetuloa	  tutustumaan	  ylämaankarjaan	  ja	  Talli	  Fridurin	  islanninhevosiin,	  joilla	  pitäisi	  olla	  pieni	  varsakin	  
jo	  ihasteltavana	  tapahtumapäivänä.	  
	  
Eläimiin	  tutustumisen	  lisäksi	  ohjelmassa	  ammuntaa,	  musiikkia,	  talutusratsastusta	  sekä	  lihakeittoa	  
soppatykistä!	  Tapahtumaan	  on	  ilmainen	  sisäänpääsy,	  varaa	  rahaa	  mukaan	  aktiviteetteja	  varten!	  
	  
Ennakkotieto:	  elokuussa	  Vanhalla	  Navetalla	  esiintyy	  amerikkalainen	  laulaja	  ja	  lauluntekijä	  Joshua	  James,	  
joka	  soittaa	  ja	  laulaa	  melodista	  folkia.	  Musiikin	  kuuntelemisen	  ohella	  on	  mahdollista	  nauttia	  herkullista	  
ruokaa.	  Päivämäärä	  varmistuu	  myöhemmin,	  seuraa	  ilmoittelua	  mm.	  Facebookissa.	  	  
	  
Yhteystiedot:	  Kannonnokka	  (Grottabackantie)	  ja	  Ravintola	  Vanha	  Navetta,	  Henttalantie	  20,	  06530	  Kerkkoo.	  
www.kannonnokka.fi	  

	  

	  
	  

	  
	  

Haluatko	  tiedottaa	  jostakin	  omasta	  tai	  yrityksesi	  asiasta	  myös	  muille	  kyläläisille?	  Kylätiedotteeseen	  
mahtuu	  pieniä	  ilmoituksia	  ja	  ilmoittaminen	  on	  maksutonta.	  Seuraava	  kylätiedote	  ilmestyy	  elo-‐
syyskuussa	  2017.	  	  
	  
	  


