
Eskolan Kylätiedote 
Huhtikuu 2021 

 
VK 13 (29.3.-1.4.) 

Maanantai 

Kurpitsasosekeitto LG 

Possukastike LG 

Rahkapiirakka LG 
 

Tiistai 

Kalakeitto LG 

Juustoinen jauhelihamureke LGM 

Marjakiisseli LGM 
 

Keskiviikko 

Lihakeitto LGM 

 Päivän kala L 

 Vispipuuro LM 
 

Torstai 

Lammaskeitto LGM 

Broilerfilee LGM ja currykastike LG 

Pääsiäisrahka LG, Mämmi LM 

 

 

 

 

 

 

 

Leivomme torstaille myyntiin pääsiäisherkkuja! 
Mangojuustokakkua (8-10 hengelle) 18 e/kpl 

Kinderpiirakkaa 8 e/kpl 

Kinkkupiirakkaa 9 e/kpl 

Varaa omasi tiistaihin 30.3. klo 14 mennessä, p. 045-1798883 

Pikku-Pässi on suljettu perjantaina 2.4. ja maanantaina 5.4. 

 

 

Lounasruokala Pikku-Pässi on osa Eskolan Kyläpalvelu Oy:n toimintaa. 



Osakkeenomistajat huomio! 

Yhtiökokoukset järjestetään 

28.4.2021 Eskola-talolla 

Eskolan Kehitys Oy:n yhtiökokous klo 18.00 (hallitus klo 17.30) 

Kahvit klo 18.30 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n yhtiökokous klo 19.00 

Käsitellään yhtiökokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. 
 

AVI:n linjauksen mukaan yhtiökokouksia ei rinnasteta yleisötapahtumiin, joten ne voidaan järjestää. 

Paikalle ei saa tulla flunssaoireisena. Maskin käyttö on suositeltavaa, huolehditaan turvaväleistä. 

Yhtiökokouskutsu lähetetään myös sähköisesti niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet 

sähköpostiosoitteensa. Mikäli epäilette, ettei yrityksellä ole voimassa olevaa sähköpostiosoitettanne, 

voitte ilmoittaa sen osoitteeseen palvelevayhteiso(at)saunalahti.fi. Sähköpostiosoitteita käsitellään 

tietoturvalausekkeemme mukaisesti, eikä niitä luovuteta muille tai käytetä markkinointiin. 

Tervetuloa kokoukseen! 
Eskolan Kehitys Oy:n ja Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallitukset 

 

Eskolan kesäteatterin 

tuleva näytelmä on 

Unohdettuja asioita 
Onnilla ei mene hyvin, ei alkuunkaan. Ihan kuin työttömyydessä ei olisi tarpeeksi, perhe järjestää yllätyksen 

toisensa perään. Kuinka paljon draamaa voikaan yhden miehen elämään mahtua! Kirsikkana kakun päällä on 

anoppi, jonka omaishoitajaksi Onni joutuu olosuhteitten pakosta ja ehdottomasti vastoin toiveitaan. Vaan 

muistamaton mummo saattaakin muistuttaa niistä unohdetuista asioista, jotka elämässä ovat kaikkein 

tärkeimpiä… Näytelmä ei väistä vaikeitakaan teemoja, mutta päällimmäisenä kulkee tuttuun tapaan hurtti 

huumori. Arto Ojakankaan käsikirjoituksen on sovittanut näyttämölle Eskolan kesäteatterin työryhmä. 

Esitykset ovat heinäkuussa 2021, seuraa ilmoituksiamme osoitteessa www.eskolankyla.fi sekä 

Facebookissa Eskolan kesäteatterin sivulla. Valmistelemme näytelmän näillä näkymin siten, että se on 

tarvittaessa esitettävissä myös pienemmillä näyttämöillä. 

Liput tulevat varattavaksi huhti-toukokuussa 2021, tiedustelut sitä ennen p. 044 947 9102 tai 

eskolan.kyla(at)kotinet.com. Noudatamme huolellisesti voimassa olevia rajoituksia, jotka voivat 

vaikuttaa muun muassa kerralla näytökseen otettavaan katsojamäärään. 

Kuulutamme talkoolaisia lähempänä kesää! 

Kaikki mukaan taas hyvällä tsempillä tukemaan kesäteatteria ja omaa kylää!       

Eskolan Kyläyhdistys ry 


