
Eskolan kylätiedote 
Maaliskuu 2019 

Eskolan yhdistysten yhteinen kokous 
Sunnuntaina 10.3. Kylätalo Veturitallilla klo 18.30 

Kyläyhdistys tarjoaa pullakahvit! 

 
Eskolan kylän tulevaisuus lepää vahvasti yhdistysten ja kyläläisten hartioilla. Jotta kaikki 

saavutettu hyvä säilyy ja voimme kehittää uutta, tarvitsemme edelleen kylän omaa panosta – 

kukaan ei tee tätä puolestamme! Käsittelemme etenkin seuraavia asioita: 

 

→ Kylän kehittäminen: Mitä puuttuu? Mitä voimme tehdä paremmin? Mikä on 

kehittämiskohteiden tärkeysjärjestys? Mikä taho vastaa mistäkin? 

→ Keskustellaan koulun toiminnasta Eskolassa 

→ Yleistä puhetta kylän yhdistyksistä ja ideoita tulevaisuuteen 

 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikkien Eskolan yhdistysten jäsenet. 

 

 

Esikouluun ja peruskouluun 1. luokalle ilmoittautuminen Eskolan opetuspisteessä 

Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Lähikoulu 

on jokin oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen kouluista. Lapinjärven kunta ottaa 

oppilaaksi Hilda Käkikosken koulun Eskolan opetuspisteeseen uusia oppilaita lukuvuodelle 2019 

- 2020. Opetusta järjestetään osoitteessa Koulutie 3, 69150 Eskola. 

Muissa kunnissa asuvat oppilaat voidaan ottaa oppilaaksi Eskolaan toissijaisella 

oppilaaksiottopäätöksellä, mikäli luokassa on tilaa edellyttäen, että huoltaja vastaa oppilaan 

kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Eskolan opetuspisteessä annetaan opetusta vuosiluokilla 0-6. Kyseessä on Kannuksen kaupungin 

ja Lapinjärven kunnan väliseen sopimukseen perustuva määräaikainen kehittämishanke, joka 

jatkuu enimmillään vuoteen 2021 saakka. Hankkeen jatkosta päätetään vuosittain. 

Huoltajan tulee täyttää esikouluun tai peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake 

1.-10.3.2019 välisenä aikana verkkopalvelu Wilmassa.  

Lisätietoja: 
- oppilaaksiotosta rehtori Piia Siltala puh. 044 581 8076, piia.siltala(at)lapinjarvi.fi 
- Wilma-ilmoittautumisesta ja ilmoittautumiseen tarvittavasta avainkoodista toimistosihteeri 
Nina Welling puh. 044 751 3191 nina.welling(at)lapinjarvi.fi  

 

  

https://wilma.espoo.fi/
mailto:piia.siltala@lapåinjarvi.fi
mailto:nina.welling@lapinjarvi.fi


Eskolan kesäteatterin tuleva näytelmä on 

Missi ja mesikämmen 
Eskolan kesäteatteri tarjoilee heinäkuussa 2019 hyvän tuulen 

huumoripläjäyksen, josta ei näppärää sanailua puutu! Metsästysseuran 

syntymäpäiville on saapumassa oikea missi, ja sekös vasta pistää 

puheenjohtajan pasmat sekaisin. Sekaisin tuntuvat olevan myös anoppi, 

kyläläisten rakkauselämä ja metsän eläjät… 

Käsikirjoitus: Arto Ojakangas, ohjaus: Eveliina Niemi ja kyläyhdistyksen työryhmä. 

Esityspäivät heinäkuussa: 

 

 

 

 

 

Muista myös teatteripakettimme ruokailuineen! Yksi ruokailuista on jo loppuunmyyty, kannattaa 

olla nopea! 

 

 

Tule oppimaan 

SMARTPOSTIN 

KÄYTTÖÄ 
Eskolan Kyläyhdistys ry ja Opastava Yhteisö 

-hanke järjestävät Smartpost-automaatin 

käyttöön perehdyttävän oppitunnin Eskola-

talolla torstaina 14.3. klo 18-19. Käymme läpi 

paketin vastaanottamisen ja lähettämisen. 

Tämä on helppo juttu! 

 

Eskola-talon aukioloajat 

Lounasruokala 10.45 – 13 

Kioski 10.00-15.00 

Smartpost-automaatti 9.00-18.00 

Esitykset ti ja to klo 19 sekä su 14 ja 19, myös la 20.7. klo 14 

Varaa lippusi numerosta 

046 933 1075 tai www.eskolankyla.fi 

Lippujen hinnat: 

15 e / 7 e lapset 6-12 v / 13 e ryhmät yli 20 hlö 


