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Kyläyhdistyksen jäsenmaksu 2021 
Maksaneiden jäsenten määrä on suoraan verrannollinen kaupungilta saatavan vuosiavustuksen 

määrään, joten maksun suorittaminen on yhdistyksellemme erittäin tärkeää! Jäsenmaksuista saatavilla 

tuloilla tuotetaan muun muassa kylätiedotetta. Lue toimintakertomuksemme: www.eskolankyla.fi 

Maksun suuruus on 10 e/talous tai 5/hlö. 

Maksu suoritetaan Eskolan Kyläyhdistys ry:n tilille FI87 5108 0220 0712 37, mieluiten toukokuun loppuun 

mennessä, viitenumerolla 1339. 

Lämmin kiitos tuestanne!      Eskolan Kyläyhdistys ry 

 

Hyvää vappua Pikku-Pässistä! 

Myytävänä pe 30.4.  

SIMAA JA MUNKKEJA 

Sima 3,50 e/litra (sis. pullon), munkit 1,50 e/kpl 

Varaa omasi ke 28.4. klo 14 mennessä p. 045-1798883 

Perjantaina 30.4. lounaalla PIZZAA! 

Lisäksi kasvissosekeitto, maissipaneroidut kanaleikkeet 

ja jälkkäriksi tietysti tuoreita munkkeja. 

Äitienpäiväksi 
Herkullisia mansikkatäytekakkuja varattavissa 28 e/kpl. 

Varaukset ke 5.5. klo 14.00 mennessä 045-1798883, 

nouto pe 7.5. lounasruokalan aukioloaikana. 

Juhlista äitienpäivää perjantaisella lounaallamme 7.5.! 

Tuolloin ruokalistalla kylmäsavulohikeitto, porsaanfilee ja 

kasvisgratiini, jälkiruoaksi hedelmäinen täytekakku. 

 

Lounasruokala Pikku-Pässi on avoinna ma-pe klo 10.45-13.00, kioski klo 14 saakka. 

Lounashinta 9 e, eläkeläiset 7,50 e, lapset alle 12 v. 5,50 e 
 

Voit tilata lounaallesi myös kotiinkuljetuksen! Tilaukset viimeistään klo 9.00 mennessä. Kuljetuksen 

hinta 1 euro/talous Eskolan alueella. Voit myös noutaa meiltä valmiiksi pakatun lounaan. 

Katso ruokalistamme netistä www.eskolankyla.fi ja seuraa meitä Facebookissa! 

 

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



Kotipalvelumme uudistuivat! 
Järjestämme edelleen siivouksia ja ateriakuljetuksia normaaliin tapaan. Tarvittaessa voimme tuoda 

myös kioskimme tuotteita tai käydä Kannuksessa kaupassa puolestanne (kauppakäynnit 1 krt/vko). 

 

Muista hyödyntää kotitalousvähennys! Ikäihmiset tai muuten toimintakyvyltään rajoittuneet ovat 

oikeutettuja arvonlisäverottomaan palveluun (palveluntarve selvitetään yhdessä Soiten kanssa). 

 

Teemme nyt entistä enemmän erilaisia kodin askareita: 

• siivoukset sisällä ja ulkona, ikkunanpesut jne. 

• haravointi – nyt ajankohtaista! 

• takkapuiden kantaminen 

• vapaa-ajan asuntojen tarkastuskäynnit 

• verhojen silittäminen ja ripustus, kukkamultien vaihdot ym.  

• pienimuotoiset lumityöt, pihakäytävän lakaisu ja hiekotus 

• lemmikkieläinten hoito esim. lyhyen matkan ajan 

• Ym. ym. 

 

Vanha puukoulu kuntoon! 

Maalinpoistotalkoot ma 3.5. alkaen 
Vieläkö löytyy Eskolasta talkoovoimaa? Aloitetaan kokoontumalla maanantaina 3.5. Eskola-talolle, 

katsastetaan tilanne ja tehdään työsuunnitelma. Omat raaputusvälineet ovat plussaa, muttei 

välttämättömiä. Kyläläiset, teitä tarvitaan! Kahvitarjoilu talkooväelle. 

Eskolan Kyläyhdistys ry 

 

Kylän siivouspäivä 11.5. 
Jätesäkkejä saa mm. Eskola-talon edustalta 

ja täydet voi jättää Eskola-talon lipputangon juurelle. 
 

Kesätöitä tarjolla! 
Eskolan maatila tarjoaa kesätyöpaikkaa nuorten kesätyöllistämistuen ehdoilla. 

Etsimme reipasta – rohkeaa – oppimishaluista nuorta erilaisiin maatilan töihin. Voit osallistua lehmien 

hoitoon/kone/peltotöihin kiinnostuksesi mukaan. 

 

Kysy lisää: irma.eskola(at)gmail.com 

 Tapani: 0400 617759 

tai tule käymään Hanhineva 101, Eskola 

 

Tiedustele palveluitamme suoraan 

Armilta ma, to tai pe: Kotipalvelun 

numero on tästä lähtien tuttu 

Kyläpalvelun numero 

045 1513 244 
ja sähköpostiosoite 

kotipalvelut(at)saunalahti.fi. 

Eskolan Kyläpalvelu Oy 


