
Eskolan Kylätiedote 
Marras-joulukuu 2021 

Kannata oman kylän palveluita – hanki lahjat Eskolasta! 
 

Pikku-Pässin Joulunodotus! 
 

 

 

 

 

Startti jouluun torstaina 2.12. 
Pikku-Pässi avoinna poikkeuksellisesti klo 9-18! (Lounas 10.45 – 13). 

Joulukahvila, leivonnaismyyntiä, monenlaisia lahjaideoita. 

Kirjailija Veli Ranta-Ojala paikalla klo 15-17. 

Pyydä nimikirjoitus kirjaasi! Taistelulähetti -kirja myynnissä hintaan 25 euroa. 

Varaa joulupöydän laatikot hyvissä ajoin keittiöltämme! 

 Varaukset 10.12. mennessä p. 045-1798883 (kysy myös gluteenittomia!) 

 maksalaatikko pieni 4,50 €/ iso 8,50 €, lanttu- tai porkkanalaatikko pieni 4,00 €/ iso 7,50 € 

 Valmistamme vain rajatun määrän, varmista omasi! 

Tulossa: 
Lauantaimyynti 18.12. klo 10-14 
Joulukahvila, leivonnaisia ja viime hetken lahjaideoita! 

Joululounas viikolla 51 

23.12. Jouluherkkujen poistomyynti klo 13.00-15.00 

 

 

 

Isokummun Kehräämön joulupuoti ja kahvio 
on avoinna joka lauantai klo 11-14 jouluun saakka osoitteessa Lastauskuja 1 

Puodista löydät pehmoisia lahjoja pukinkonttiin. Valikoimasta löytyy paljon eri kokoisia valmiita 

tuotteita sekä ihania lankoja kutojille. Lisäksi saatavilla Rubus cosmetics -

luonnonkosmetiikkatuotteita ja Sirpa Salmun taidekäsitöitä, tulossa myös koruja ja keramiikkaa. 

Sekä tietysti luomulampaan lihaa, uutuutena lisäaineeton lammasmakkara!  



Johtuen vallitsevasta koronatilanteesta Eskola-talon joulumyyjäisiä ei järjestetä. 

Hirvipeijaiset on siirretty järjestettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

 

 

Alustava muistilista 

joulukuulle:  

Harrastekahvila Motti kokoontuu viimeisen kerran tälle vuodelle torstaina 2.12., 

tuolloin vietämme pikkujoulua ja tarjoamme glögit ja piparit! Harrastekahvila jatkuu taas 

13. tammikuuta. 

Keskiviikkokerhon viimeinen kokoontuminen tälle 

vuodelle on 15.12. Kerho jatkuu jälleen ensi vuonna 

19. tammikuuta. 

 

Eskola-talo on suljettuna 24.12. – 2.1. välisen ajan. Päiväkodin ja ruokakuljetuksen asiakkaat 

palvellaan sopimuksen mukaan. Pakettiautomaatti avoinna normaalisti arkipäivinä.  

 

Eskola-talon Smartpost-automaatti on 

avoinna jouluun saakka myös lauantaisin klo 

9-18! Noudathan pakettisi aina heti kun 

mahdollista, jotta lokerot vapautuvat 

seuraaville käyttäjille. 

 

Eskolan uusi kyläsuunnitelma on työn alla! 

Kyläyhdistyksen aloitteesta on ryhdytty laatimaan Eskolan uutta kyläsuunnitelmaa. Tammikuussa 

julkaistaan alustava yhdistysväen laatima versio, johon kyläläiset pääsevät esittämään kommenttinsa. 

Kyläsuunnitelma tuo esille kyläläisten tavoitteet ja näkemykset siitä, mihin suuntaan kylää kehitetään. Se 

toimii kaiken kehittämisen ja toiminnan pohjana tulevina vuosina. Otathan siis kantaa!  


