KERKKOON KYLÄTIEDOTE
 SYKSY 2017  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. Palaute on tervetullutta, sitä voi lähettää osoitteeseen kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamolle!
Pidennetyn kesäaukiolon jälkeen Kioski & Kahvila Pumppaamo palaa taas talviaukioloaikaan.
Pumppaamo on siis avoinna syyskuun alusta lähtien ma-ke 13.30-18.30, to-pe klo 11.30-18.30 ja la-su
klo 11.30 –15. Lämpimästi tervetuloa!
Lauantaisin keittolounasta
Syyskuun alusta lähtien ryhdytään Pumppaamolla tarjoamaan taas myös keittolounasta. Lounaan hinta
on 5 € ja se sisältää keiton lisäksi ruokajuoman ja leivän. Joka lauantai on vaihtuva ruokalista: seuraa
Pumppaamon Facebook-sivuja, niin saat tietää, mitä on tarjolla.
Pumppaamon Kauppakassi-palvelu
Pumppaamo pystyy toimittamaan myös kioskivalikoimaa laajemmin elintarvikkeita. Jätä tilauksesi
tiistaisin klo 18.30 mennessä, niin saat noutaa valmiiksi pakatut ostoksesi perjantaina.
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.
Tarvitsetko pientä työ-, kokous- tai juhlatilaa? Meiltä löytyy!
Kioski & Kahvila Pumppaamolta löytyy myös pieni työhuone, jota voi vuokrata omaan käyttöön.
Mahdollisuus on säännölliseen viikkovuokraukseen tai satunnaiseen päivävuokraukseen. Työhuoneesta
löytyy näyttö ja langaton nettiyhteys. Säännölliseen viikkovuokraukseen kuuluu lukollinen säilytystila.
Kysy lisää asiasta Pumppaamolta!
Pumppaamon työhuoneessa ottaa torstaisin vastaan parturi-kampaaja Tiina Aaltonen. Häneltä voit
varata ajan puhelimitse numerosta 045-275 9885.
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. Sen pj. on Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387, sähköposti
kerkkoon.osku@live.fi ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON KOULU

Kerkkoon koulussa aloitti syksyllä kouluvuotensa taas n. 70 oppilasta, viisi opettajaa (Piritta Simola,
Hanna Salonen, Minna Tyyskä-Männistö, Raisa Kempas ja Ilkka Surakka) ja kaksi koulunkäynninohjaajaa
(Erja Kaihevaara ja Marika Kuosmanen).
Koulumme on tänä mukana KiVa (kiusaamisen vastainen)- ja Liikkuva koulu-hankkeissa. Koulumme oma
kehittämiskohde tälle vuodelle on erityisopetus: meillä ei enää käy 1-2 kertaa viikossa erillinen
erityisopettaja koulussamme, vaan yksi opettajistamme on myös pätevä erityisopettaja ja hän pystyy
antamaan erityisopetusta sitä tarvitseville joka koulupäivä.
Kouluvuodelle suunniteltuja tapahtumia ovat Vesisankarit-päivä 31.8., koulukuvaus 1.9., kodin ja koulun
päivä 29.9. sekä vanhempainilta ja itsenäisyyspäivän tanssiaiset myös huoltajille myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Lisäksi mennään taas uinti- ja kaupunkiretkille.
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 KYLÄYHDISTYS
Perinteiset Kerkkoon kylän syysmarkkinat pidetään Ravintola Vanhan Navetan vintillä ja pihapiirissä su
3.9.2017 klo 12—15. Katso tarkemmin liitteenä oleva mainos!
Pumppaamon ja perhepelikentän välissä olevalle asfalttialueelle (vanhalle skeittipuistolle) on
kyläyhdistys suunnitellut yhdessä liikenneopettaja Sakari Kaikkosen ja kaupungin liikennesuunnittelija
Hanna Linna-Variksen kanssa lasten liikennepuiston. Pyrimme rakentamaan puiston vielä syksyn aikana.
Kyläyhdistys järjestää teatteriretken Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan Myrskyluodon Maijamusikaalia lauantaina 25.11.2017 klo 13. Kyläyhdistys tarjoaa bussikuljetuksen edestakaisin (lähtö klo
11.30) . Maksettavaksi mukaan lähtijöille jää vain tavallista lippua edullisempi ryhmälipun hinta.
Esityksen kesto on 2 h 50 min. Varaa lippusi joko lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla
puheenjohtajalle Paulalle (yhteystiedot alla).
Yhteystiedot: puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com ja
kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY
Lukuvuosi on saatu alkuun ja ensimmäinen yhteinen ponnistus on jo takana. Kiitos kaikille Match
Show'hun osallistuneille!
Kerkkoon syysmarkkinoille meille on varattu paikka kanttiinille. Mikäli olet halukas leipomaan, niin
ilmianna itsesi. Myös "tiskin taakse" otamme vastaan mielellämme apuvoimia.
Ullmax-tuotteiden myynti jatkuu, ja uudet mallistot julkaistaan pian. Tulemme tekemään syksyn aikana
ainakin yhden isomman kimppatilauksen, jolloin tuotteet saa tilattua toimituskuluitta. Uusin kuvasto
päivitetään koulun ruokalan ilmoitustaululle heti sen saavuttua. www.ullmax.com/fi/ sivuilla voit käydä
tutustumassa tuotteisiin ennakkoon.
Syksyllä myös luvassa mm. Halloween-disco ja osallistumme Suomi100-tanssiaisten järjestelyihin.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat mukaan toimintaan! Meidät tavoitat

sähköpostitse: kerkkoonkoulun.vanh.yhd@gmail.com
Yhteystiedot: puheenjohtaja Margit Tikkanen ja varapuheenjohtaja Elina Palonen.

KERKKOON NUORISOSEURA
Tervetuloa mukaan syksyn toimintaamme!
Avoimet ovet Nuorisoseurantalolla sunnuntaina 27.8. klo 17-19 . Tervetuloa tutustumaan remontoituun
seurantaloon! Tarjolla iltakahvit. Tapahtuman aikana paikan päällä tehdyistä tilavarauksista -10%
alennus perusvuokrasta (ei koske astioita, liinoja ja siivousta).
Tempoa Tenaviin® -musiikkiliikuntakerhot maanantaisin
Klo 17.30 - 18:00 7-12/2013 – 2016 syntyneet lapset oman aikuisen kanssa
Tied. Tea p. 040 513 4716
Temppu ja tanssikerho maanantaisin
Klo 18.15-19.00 ”Vipinät” 7-12/ 2010 – 1-6/2013 syntyneille lapsille Tied. Heli p. 040 513 9873
Kansantanssikerhot maanantaisin
Klo 17.15-18.15 ”Ritinät” v. 2008 – 1-6/2010 syntyneille lapsille Tied. Sara p. 050 9116072
Klo 18.15-19.15 ”Kipinät” v. 2004 - 2007 syntyneille lapsille Tied. Sara p. 050 9116072
Lisätietoja kerhoista kotisivujemme toimintaosiosta! Tulkaa rohkeasti tutustumaan; pari-kolme
tutustumiskertaa ovat maksuttomia. Kerhomaksu 25€/lapsi koko syksy. Ryhmät kokoontuvat Kerkkoon
Nuorisoseurantalolla (Savimäentie 4).
Käsityökerho
Jos olet kiinnostunut kansallispuvuista, kansanpuvuista tai muuten vaan perinteisistä käsitöistä, tämä
kerho on sinua varten. Lähde mukaan iloiseen joukkoomme ja tuo mukanasi oma projekti tai osallistu
yhteisiin. Aikaisempaa kokemusta käsitöistä ei tarvita, opetellaan yhdessä uusia taitoja. Kokoonnumme
sopimuksen ja tarpeen mukaan, seur. kokoontuminen 23.8. Ilmoittaudu Tealle p. 040 513 4716, niin
tiedät seuraavan kokoontumisen ajankohdan tai seuraa Fb-sivujemme ja kotisivujemme ilmoittelua.
Kepparikerho
Kaikille keppihevosista kiinnostuneille lapsille (alle 5-vuotiaat vanhemman kanssa). Kokoontuu
keskiviikkoisin klo 17.30 - 19.00. Kerhokertoja on 6, ensimmäinen on 6.9. Ohjaajina toimivat seuran
nuoret Sonja, Jenni ja Saara sekä nuorisoseuran aikuisia. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
kerkkoonns@gmail.com
Syysloman jälkeen alkaa samalla paikalla kokkikerho! Tästä lisätietoa lähempänä.
NappulaNuoskat pe 13.10.
Alle kouluikäiset klo 17-18.30 (alle 4-vuotiaat vain huoltajan seurassa)
Alle 4. luokkalaiset klo 18.30-20
NappulaNuoskassa lapsille temppuilua, pomppimista, askartelua ja herkuttelua!
Lisätiedot mm. kotisivuiltamme ja Fb-profiilistamme tai Ninni p. 040 727 0184

Nuorisokahvila ”NUOSKA” avoinna kaikille 4. luokkalaisille ja sitä vanhemmille
Kauden ensimmäinen Nuoska järjestetään 25.8.
Seuraavat ovat 29.9., 27.10. (vain yläasteikäisille), 10.11. ja 8.12.

Nuoskissa kahvio on auki herkkuineen ja nuorisoseurantalo täynnä tuttua tekemistä. Tervetuloa mukaan
hengailemaan hyvässä seurassa! Tied. Eliisa p. 040 576 4015
Eräkerho
Kokoontuu ensimmäisen kerran 27.8. klo 14. Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille.
Tied. tuomas@kanervala.com
Iyengarjooga aikuisille TÄYNNÄ! Jooga maanantaisin klo 19.30-21.00
Perinteiset Joulumarkkinat NS-talolla sunnuntaina 26.11 klo 11-14
Talo täynnä jouluista tunnelmaa mm. erilaisten myyntipöytien, esittelyjen ja herkkujen äärellä.
Lisätiedot ja myyntipöytävaraukset: kerkkoonns@gmail.com tai Heli p. 040 5139873
Koko perheen pikkujoulu sunnuntaina 10.12.
Nuorisoseuran ja Urheilijoiden yhdessä järjestämä kaikille avoin pikkujoulu, jossa ohjelmassa mm.
joulupuuroa, kahvit, lasten esityksiä, palkintojenjakoa sekä joulupukin vierailu. Tervetuloa!
Jäsenmaksut
Nuorisoseuran jäsenmaksut laskutetaan loka-marraskuussa. Jäsenmaksu on 10€/hlö. Jäseneduista
löydät lisätietoa kotisivuiltamme. Jäseneksi voi liittyä/ jäsenyyden päättää laittamalla sähköpostia
osoitteeseen kerkkoonns@gmail.com tai Heli p. 040 5139873
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 Pj. Heli Pelkonen 040 513 9873 heli.pelkonen@hotmail.fi Siht. Melitta Tyyskä 040 735
7760, kari.tyyska@pp1.inet.fi 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.
Salivuoroja Kerkkoon koululla seuraavasti;
- maanantaisin klo 18.30 lentopalloa
- tiistaisin klo 20.00 aikuisten sählyä
- keskiviikkoisin klo 17.30 nuorten sählyä
- keskiviikkoisin klo 19.30 kuntopiiriä naisille ja miehille ja kaikenikäisille
- torstaisin klo 19.30 lentopalloa
Lenkkisaunaillat ulkoilumajalla keskiviikkoisin klo 18.00 01.11, 15.11, 29.11 ja 13.12
Kerkkoon Urheilijoiden ja Nuorisoseuran yhteiset pikkujoulut ja palkintojenjaot nuorisoseurantalolla
sunnuntaina 10.12.
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.

KERKKOON HAVULINNA
Kerkkoon Havulinna tarjoaa viihtyisät tilat juhlille ja kokouksille Kerkkoon kylässä, noin 10 km Porvoosta
pohjoiseen. Havulinna sijaitsee rauhallisella paikalla metsän siimeksessä. Havulinnassa on tilaa 80
Hengelle, sisältäen astiat ja ruokailuvälineet. Havulinnan tunnelmallisessa salissa on uniikki takka,
hirsikatto ja puulattiat. Valoisassa keittiössä on hyvät varusteet ja riittoisasti työskentelytilaa. Pihalla on
runsaasti tilaa viettää aikaa. Myös parkkipaikkoja riittää. Tämä upea ja hyvin varusteltu juhlatila sopii
mainiosti niin kesä- ja talvikaudenjuhliin. Katso lisää osoitteesta www.kerkkoonhavulinna.fi
Varaukset ja tiedustelut Jenna Perokorpi-Huittinen, p. 044-2828667

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Avoin päiväkerho Kerkkoon koululla, päiväkerhotilassa on alkanut pe 16.8. Kerhoaika on 9-11.30.
Avoimiin päiväkerhoryhmiin ovat tervetulleita aikuiset yhdessä lasten kanssa. Ennakkoilmoittautumista
ei tarvita. Kahvi- ja mehuraha on 2.00 euroa perheeltä.
Yhteystiedot: Lapsityö nohjaaja Helena Halvari puh. 040-728 0330 helena.halvari@evl.fi ja www.porvoonseurakunnat.fi

PORVOON KAUPUNKI
Kerkkoon kirjasto
Kerkkoon kirjasto toimii Kerkkoon koulun yhteydessä osoitteessa Savimäentie 6 ja se on avoinna
maanantaisin klo 16-20. Voit tilata sinne kirjoja mistä tahansa Porvoon kirjastosta uuden
kirjastojärjestelmän www.helle-kirjastot.fi kautta. Tunnuksena toimii kirjastokortin numero ja salasanan
saat kirjastosta pyytämällä.
Kansalaisopisto
Porvoon kansalaisopisto ja liikuntatoimi järjestävät monenlaisia kursseja Kerkkoossa myös tänäkin
vuonna. Katso tarkat ilmoittautumisohjeet www.porvoo.fi/kansalaisopisto. Tiedossa olevat kurssit:
-

Aistit avoinna-tapahtuma la 9.9. Kerkkoon ulkoilumaja
Maanantaikeramiikka Kerkkoon koululla (teknisen työn luokka)
Torstaikeramiikka Kerkkoon koululla (teknisen työn luokka)
Lihaskunto ja –huolto tiistaisin Kerkkoon koululla (liikuntasali)
Lempeää joogaa aloittelijoille torstaisi Kerkkoon koululla (liikuntasali)
Kudonta C keskiviikkoisin Alhon talolla (Erkiksdalintie 22).

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
Haluatko tiedottaa jostakin omasta tai yrityksesi asiasta myös muille kyläläisille? Kylätiedotteeseen
mahtuu pieniä ilmoituksia ja ilmoittaminen on maksutonta. Seuraava kylätiedote ilmestyy tammikuussa
2018.

KERKKOON SYYSMARKKINAT
Ravintola Vanhan Navetan vintillä ja pihapiirissä
os. Henttalantie 20, KERKKOO

SUNNUNTAINA 3.9.2017 klo 12-15
Myynnissä syksyn satoa ja niistä valmistettuja tuotteita sekä
käsitöitä. Puffetissa myydään makkaraa sekä kahvia ja tuoretta
pullaa. Lapsille on tarjolla poniratsastusta klo 12-14.
Vanhan Navetan ravintola on markkinapäivänä
avoinna klo 12-16.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !
Lähellä asuva: tule paikalle kävellen tai pyörällä, sillä parkkipaikkoja on rajoitetusti.
Järjestää Kerkkoon kyläyhdistys ry. yhdessä Kannonnokka & Vanhan Navetan kanssa. Lisätietoja Paula
Teinonen-Lahti puh. 040-5239900 sähköposti paula.teinonen-lahti@pp1.inet.fi

