
 

Eskot tiedottaa  
 

Tässä tulevaa ohjelmaa, 
tervetuloa mukaan!  
 

 
 
Su 17.3. Laskettelupäivä montulla klo 12-14 

  

Su 24.3 hiihtopäivä Mustanlampin kämpällä 
Kahvi- ja mehutarjoilu klo 10 – 14 välisenä aikana. Myytävänä makkaraa. 

LATU AVATTU LEPPILAMMELTA MUSTANLAMPIN KÄMPÄLLE! 
Leppilammentiellä on Kurunojan jälkeen kyltti ”kämpälle” 

 

La 20.4 perinteinen pääsiäiskokko 
Kokko sytytetään klo 20. 
 

La 4.5.Tornien taisto Viitajärvellä 

Lintuja bongataan klo 5.00-13.00. 
 

Ylijärven ulkoilupäivä su 19.5 klo 11-14 
 

Frisbeegolf-radan kunnostustalkoot keväällä 
 
Ikäkausikilpailut kesällä 

 

 
Vuoden 2019 jäsenmaksut voi maksaa näillä tiedoilla (tervetuloa 
myös uudet jäsenet!): 
 
Saaja: Eskolan Eskot ry 
Tilinro: FI46 5108 0220 0233 78  
Viite:  2927 
 
Jäsenmaksu 5 e/jäsen tai 10 e/perhe 

 

Kiitos tuestanne! 



Jääkiekkokaukalon uusiminen 

Eskolan nykyinen luistelukaukalo on tullut tiensä päähän. Selvityksemme mukaan sitä ei voi enää 
kunnostaa ja se ei ole turvallinen käyttää. Eskolan Eskoissa on pohdittu uuden kaukalon rakentamista. 
Ajatuksissa on, että uutta kaukaloa voisi käyttää monipuolisesti, talvella luisteluun ja kesällä sitä voisi 
hyödyntää koiraharrastajat ym. Alustavan selvityksen mukaan uusi kaukalo maksaisi n 20 000€. Siihen 
saattaisi olla saatavissa Leader-avustusta (EU:n, valtion ja Kannuksen kaupungin rahaa) n. 10 000€, loput 
10 000€ tulisi rahoittaa Eskojen toimesta. Tuosta omarahoitusosuudesta puolet eli 5000€ voisi rahoittaa 
talkootyöllä. Loppuosa tulisi olla omaa rahaa. Eskoillahan pienenä seurana ei tällaisia rahoja ole. Asia oli 
esillä yhdistysten yhteisessä palaverissa kylätalolla su 10.3.2018 ja siellä syntyi ajatus ko. varojen 
hankkimiseksi puunkeräyksellä. 
 

Puunkeräys/kylän maisemanhoito 
Ajatuksena olisi, että halukkaat kiinteistöjen ja tonttien omistajat saisivat Eskoilta apua puiden kaatoon 
alueeltaan. Kaatotyö ei maksaisi maanomistajille mitään, mikäli Eskot saisivat pitää kaadettavat puut. Eri 
maanomistajien puut koottaisiin yhteen ja myytäisiin edelleen puutavarayhtiöille. Tämän tyyppistä 
toimintaa tehtiin aiemmin n. 20 vuotta sitten kyläyhdistyksen toimesta ja silloin puita lahjoittavia maan 
omistajia oli 32, saadut rahat käytettiin kylän toiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena ei olisi tehdä 
mitään avohakkuita, vaan maisemallista puiden harventamista maanomistajan toiveiden mukaisesti. 
Kaatotyö tapahtuisi ammattilaisten toimesta joko konetyönä tai metsurin toimesta riippuen kohteesta. 
 
Aikataulu 
Maalis-huhtikuu Uuden kaukalon kustannusarvion tarkentaminen/kilpailutus 
Maalis-toukokuu Halukkaiden puunkeräykseen osallistuvien maanomistajien ja kohteiden kartoitus 
Huhtikuun loppu Rahoitushakemuksen jättäminen Rieska-Leaderiin 
Elokuu – syyskuu Puiden kaato ja kokoaminen (lintujen pesinnän päätyttyä) 
Syyskuu  Vanhan kaukalon purkaminen ja perustustyöt 
Lokakuu  Uuden kaukalon pystytys 
 
Kaukalon tarpeellisuus 
Asukkaiden viihtyvyys Eskolassa perustuu osaltaan siihen, että palvelut ovat riittävän hyvällä tasolla. 
Kunnollinen ja turvallinen kaukalo on tarpeellinen lisä nuorten harrastusmahdollisuuksiin kylällä. Eskolan 
koulu ja päiväkoti Tenavatalli tarvitsevat myös kaukaloa, ja koiraharrastajat voivat hyödyntää sitä kesäisin. 
Eskolan Kyläpalvelu Oy kokee hankkeen tarpeelliseksi ja se vuokraa kaukalolle tarvittavan maa-alueen 
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Eskoille 1€:n kertavuokralla. 
 
Eskolan Eskot ry 
Eskot on ollut eskolalaisten urheiluseura n. 95 vuotta. Sillä on ollut monia vaiheita ja monia 
liikuntamuotoja vuosien varrella. Välillä se on kukoistanut ja välillä sitä on oltu lakkauttamassa, mutta 
onneksi se edelleen on edistämässä eskolalaisten liikuntaharrastusta. Eskot järjestää eri tapahtumia ja 
viime vuosina se on pitänyt myös pääsiäiskokkoperinnettä yllä. 
 
Maanomistajat/yhteyshenkilöt 
Miettikää alueitanne ja kylämaisemaa ja ottakaa yhteyttä yhdyshenkilöihin, mikäli teiltä löytyy 
kaadettavia puita. Kiitämme tuestanne! 
 
Esko Eskola p. 050-3665835 
Paavo Hautamäki p. 040-5460894, paavohau@gmail.com 
Heikki Kauppila p. 0440-688857, elokuva-aitta@jippii.fi 
Hannu Rättyä, p. 050-3593304, hannu.rattya@gmail.com 
  


