
Eskolan kylätiedote 
Lokakuu 2019 

Eskolan Kyläpalvelu Oy viettää lokakuussa 6-vuotissynttäreitään. 

Sen kunniaksi vietämme viikolla 43 

Eskola-viikkoa 
 
Maanantaista 21.10. alkaen 

asiakaskysely Pikku-Pässissä 

Vastaa ja voita täytekakku! Arvonta suoritetaan perjantaina. 

 

Tiistaina 22.10. 

Kaikille avoin otsalamppuvaellus 

Vaellamme Leppilammelle koululaisten seurassa. Lähtö 

Eskola-talolta klo 17.00. Omat lamput mukaan! 

 

Keskiviikkona 23.10. 

Kotipalvelu- ja senioripäivä veturitallilla 

Avoimet ovet ja kahvitarjoilu keskiviikkokerhossa 

Veturitallilla (Pinolankatu 1) klo 14-15.30 – kerromme samalla 

myös kotipalveluistamme 

 

Torstaina 24.10. 

Lasten ja nuorten päivä & SYYSRIEHA Eskola-talolla 

Tutustu kouluun ja päiväkotiin klo 14-15.30 

Klo 16.00-19.00 kirpputori, leikkejä, pelejä, kasvomaalausta, 

makkaraa, lettuja ja paljon muuta mukavaa. Afrikan tähden 

Eskolan mestaruuskisat. Kirpputoripöytiä (10€) voi varata 

numerosta 044 3053886. Tapahtuma löytyy myös 

Facebookista! HUOM. Tervolan taksi talkoilee: Kyytiä vailla 

oleville maksuton taksikyyti tapahtumaan Eskolan alueella! 

Varaa kyytisi ennakkoon: 050 5170 272 

 

Perjantaina 25.10. 

”Elävästi eteenpäin” -päivä Eskola-talolla 

Eskolan kehitystarina -oppitunti: opi ja kerro Eskolan 

toiminnasta! klo 12.00 ja 17.00 (järj. Eskolan kyläyhdistyksen 

Opastava Yhteisö -hanke) 

Synttärikahvitarjoilu klo 14-17 

Maanantai  

Juustoinen kasvissosekeitto 

LG 

Moskovan pata L 

Appelsiinirahka LG 

 

Tiistai 

Maissibroilerikeitto LGM 

Jauhemaksapihvit L 

Vadelmakiisseli LGM 

 

Keskiviikko 

Nakkikeitto LGM 

Päivän kala L 

Pinaattiperunamuusi LG 

Pullapitko L 

 

 

Torstai 

Mutti L 

Kaalilaatikko karitsan 

jauhelihasta LG 

Makaronilaatikko L 

Mansikkatyrnikiisseli LGM 

kermavaahdolla LG 

 

 

Perjantai 

Eskolan menyy 

Maa-artisokkasosekeitto LG 

Savuporsaan ulkofile LGM 

Broilerinfile LGM 

Kantarellikastike L 

Omena-kanelitäytekakku L 



Puukouluremontti etenee – tule mukaan talkoisiin!

Vanhan puukoulun kunnostaminen on edennyt siten, että kivijalka on kunnostettu ja lahot kohdat on 

purettu. Vaurioituneiden hirsien tilalle on vaihdettu uudet. Tänä syksynä on vielä tarkoitus paneloida 

koulu puuttuvilta osin. Paneelilaudat pohjamaalataan ennen paikalleen laittoa. Paneelien pohjamaalaus 

tapahtuu kylätalon puutyötilassa. 

Tarvitsisimme talkooapua sekä maalaukseen että paneelien kiinnittämiseen. 

Ottakaa halukkaat yhteyttä Jaakko Hautamäkeen, puhelin 0452154415. Paneeleita saapuu 14.10.2019 

mennessä, jolloin pääsee jo maalaamaan. 

 

Kiinnitystalkoot pidetään koululla la 19.10 ja 26.10. klo 11.00 alkaen. 
Tuolloin tarjotaan talkooväelle talkookahvit ja lihakeitto. 

 
Tehdystä talkootyöstä pidetään talkoopäiväkirjaa ja se on Eskolan kyläyhdistykselle rahanarvoista työtä. 

Talkootyöllä saamme maksettua osan rakennuksen kunnostuksen omavastuukustannuksista. Puukoulun 

ulkopuolen kunnostushankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000€ josta EU, valtio ja Kannuksen 

kaupunki maksavat 75 000€. Eskolan kyläyhdistyksen osuus on 25 000€, josta puolet eli 12500€ voidaan 

kattaa talkootyöllä, jollei talkoita saada sitä määrää, joudutaan loppuosuus maksamaan omalla rahalla. 

 

Riippuen siitä miten syksy etenee ilmojen puolesta, tarkoitus on vielä aloittaa portaiden kunnostus. Osa 

ikkunoista on jo viime talvena kunnostettu, mutta sitä työtä jatketaan ensi talvena. Koulun peltikatto 

uusitaan ensi keväänä, sen jälkeen on vuorossa ulkopuolen maalaus. Hanke tulisi olla valmiina ensi 

syksynä. 

 

Puukoulusta tulee kunnostuksen jälkeen osa Eskolan lähipalvelukeskusta ja se tulee kylän yhteiseen 

käyttöön. 

 

 

UUSIA KERHOJA alkaen viikolla 44! 
PERHEKERHO alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen (lapset vanhempien 

seurassa) Eskola-talon salissa keskiviikkoisin klo 16.30-18. Rentoa meininkiä, kahvinjuontia ja 

rupattelua. Tule vain paikalle, ei ennakkoilmoittautumisia. 

 

KOKKIKERHO ala- ja yläkouluikäisille tiistaisin klo 18-19.30 Veturitallilla. 

Tiedustelut p. 044262827/Emma 

 

Kerhot järjestää HanhiKukko ry 

 

 

Ennakkotiedote: 

HIRVIPEIJAISET JA JOULUMYYJÄISET 

lauantaina 30.11.2019 t: Eskolan Metsästysseura ry ja HanhiKukko ry  



 

 


