
Eskolan Kylätiedote, marraskuu 2020 

 
Jooga ja äänimaljarentoutus 

alkaa tammikuussa Eskola-talolla 

Tule mukaan Eskola-talolla alkavaan joogaan ja äänimaljarentoutukseen. Aloitamme lempeästi, 
kuitenkin hieman itseämme haastaen, lopuksi rentoudumme äänimaljojen säestyksellä. Aiempaa 
kokemusta et tarvitse, sitä vastoin tarvitset avaran mielen, joogamaton, tyynyn tai kaksi sekä viltin. 
Mikäli sinulla on joogatiiliä, bolsteri, vyö ym. ja olet tottunut niitä käyttämään, ota ihmeessä mukaan! 
Lisätietoja ohjaajalta p. 0400-895852. Kurssi sopii sekä naisille, miehille että myös nuorille. Pukeudu 
rennosti ja lämpimästi. Yhteensä 13 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon. 

Opettaja: Kauppinen Ulla 
Osallistujamaksimi 15, ilmoittautumiset osoitteessa https://opistopalvelut.fi/kannus 

Opetuspaikka: Eskola-talo, Koulutie 3, Kannus, 69150 Eskola 
Päivä ja kello: Ke: 18.00 - 19.15 

Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 14.4.2021 
Kurssimaksu: 30,00 € 

 

 

Kiinnostaisiko vanhan koulun kunnostus? 
Kaipaisimme talkoolaisia kunnostamaan koulun ikkunoita talviaikaan kylätalo Veturitallin verstaalla. Jos 
olet kiinnostunut, ilmaisepa itsesi Eskola-talon toimistolla tai soittamalla/viestittämällä numeroon 
044 947 9102. Järjestämme opastusta ikkunoiden kunnostukseen, kun porukka on kasassa. Sen jälkeen 
hommaa voi tehdä omaan tahtiin, niinä päivinä kuin se itselle sopii. Järjestämme ensi keväänä myös 
ulkomaalaustalkoot, kokoontumisrajoitusten salliessa. 

Eskolan Kyläyhdistys ry 
 

Opastava Yhteisö -hanke päättyy 31.10. 
Eskolan Kyläyhdistys ry:n hallinnoima Opastava Yhteisö -hanke oli jatkoa vuosina 2015-2018 toimineelle 
Palveleva Yhteisö -hankkeelle. Leader-rahoitteisen jatkohankkeen tavoitteena oli lähipalveluiden 
opastuskeskuksen palvelusuunnittelu, markkinointi ja verkostoituminen sekä Eskolan kyläpalveluiden 
jatkokehittäminen. 

Hankkeen toimenpiteitä olivat muun muassa Smartpost-automaatin hankkiminen Eskolaan, päiväkodin 
laajennuksessa avustaminen, yhdistysten yhteisen kokouksen lanseeraaminen, Eskolan edustaminen 
useissa kotimaisissa ja kansainvälisisissä foorumeissa (mm. Smart Village), japanilaisen yliopistoväen 
vierailun järjestely, luento- ja opastusmateriaalin luominen, koulukokeilun kiemuroiden selvittely sekä 
ylipäätään kylän asioiden koordinointi ja niistä viestittäminen. 

Eskolassa on ollut yhtäjaksoisia kehittämishankkeita viiden vuoden ajan. Uusia vastaavia hankkeita ei 
aivan lähiaikoina ole luvassa, mutta projektipäällikkö uskoo, että eskolalaiset pystyvät pitämään 
kylänsä elinvoimaisena – ehkäpä menneet hankkeet tekevät siitä myös hieman helpompaa. 

Lämmin kiitos yhteistyöstä! 
Miia Tiilikainen, projektipäällikkö, Opastava Yhteisö -hanke  



Joulusiivoukset ovat jo varattavissa! 
Varatkaa hyvissä ajoin sopiva ajankohta soittamalla p. 045-1742560  

(kotipalvelutilaukset nykyisin Päiväkoti Tenavatallin numeroon) 

Eskolan Kyläpalvelu Oy 

 

JUHLITAAN ISÄÄ 8.11.! 
LOUNASRUOKALA PIKKU-PÄSSISTÄ 

Kinuskimousse-mansikkakakku 10 hengelle 28 e, 

tilaukset ke 4.11. mennessä numeroon 045-1798883, nouto pe 6.11. 

 

Perjantaina 6.11. lounaalla 

Lohikeitto 

Paneroitu porsaanleike 

Sienikastike 

Uunijuurekset 

Täytekakku 

Lisäksi runsas salaattipöytä ja talon leipää 

(lounas 9 e, eläk. 7,50 e, lapset alle 12 v. 5,50 e) 

 

Lounas arkisin klo 10.45-13.00, kioski avoinna klo 14 saakka 

Katso ruokalistamme netistä 

www.eskolankyla.fi 

 


