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Koulu on alkanut Eskolassa! 

Tervetuloa Lapinjärven koulun Eskolan toimipisteen 

avajaiskahveille 
Pikku-Pässiin keskiviikkona 29.8. klo 14-18 välisenä aikana 

 

Kolmevuotisessa mobiilikoulukokeilussa selvitetään, voiko nykytekniikka 

mahdollistaa pienten koulujen säilymisen. Koulu toimii Eskola-talolla ja vastuu 

opetuksesta on Lapinjärven kunnalla. 

 

Kahvit tarjoavat Eskolan Kyläpalvelu Oy, vanhempainyhdistys 

HanhiKukko ry ja Eskolan Kyläyhdistys ry 

 
 

 

VANHEMPAINYHDISTYS HANHIKUKKO RY 

VUOSIKOKOUS 

17.9. klo 19.00 Eskola-talolla 

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet! 

HanhiKukko ry on Tenavatallin ja 

Eskolan koulun oma vanhempainyhdistys. 

 

Hankeuutisia 
Eskolan Kyläyhdistys ry:n Palveleva Yhteisö -hanke on saanut jatkoaikaa 

vuoden 2018 loppupuolelle. Heti sen päätyttyä alkaa jatkohanke Opastava 

Yhteisö, jonka kesto on 1-2 vuotta. Rahoitus hankkeisiin on saatu Rieska-

Leaderiltä.  



Keskiviikkokerho jatkuu 
Suosittu varttuneemman väen keskiviikkokerho jatkuu jälleen keskiviikkona 

5.9. klo 14. Tervetuloa myös uudet kerholaiset! 

Järj. Eskolan Kyläyhdistys ry 

 

 

Kiitokset teatterin talkooväelle! 
Ilmat hellivät tänä kesänä ja väkeä riitti mahtavasti, arviolta vajaat 3500 henkeä 

näki ”Loppukirin”, joten voimme olla erittäin tyytyväisiä. Juuri enempää emme 

voi enää näillä näytös- ja paikkamäärillä toivoakaan! Kiitokset ahkeralle 

talkooväelle ja muille tukijoillemme, ilman teidän apuanne tämä ei olisi 

mahdollista. 

t: Eskolan Kyläyhdistys ry 

PS: Kesän esityksen DVD ilmestyy aivan lähipäivinä. 

 

 

KANSALAISOPISTON KURSSIT ESKOLASSA 

 

110457  TAITOPAJA / KUDONTA - ESKOLA 

2.10.2018-27.11.2018; 8.1.2019-9.4.2019 

Eskolan kylätalo, kudontatila  Pinolankatu 1, Kannus 

ti 17.30-19.45, Marita Kamsula   

Sisustus- ja vaatetustekstiilejä kangaspuilla. Kankaanrakentamisen eri vaiheet. Paljon käytännön 

harjoituksia. Monenlaisia käsityöideoita, malleja ja materiaaleja. Materiaalimaksu käytön mukaan. 

Ilmoittaudu ennakkoon.   

 

830109  KAHVAKUULA - ESKOLA 

10.9.2018-26.11.2018; 7.1.2019-8.4.2019 

Eskola-talo  Koulutie 3, Kannus 

ma 19.00-20.00, FysioSportti-X - Niina Niemonen   

Tehokasta treeniä kahvakuulan kanssa ja ilman. Käymme läpi perusliikkeitä ja niiden variaatioita. 

Mukaan pääsee hyvin vaikka et olisi aiemmin kuulaillutkaan. Ohjaajalla on 15 kuulaa mukana, joita 

voi käyttää, jos omaa kuulaa ei ole. Ilmoittaudu ennakkoon. 

 

830133  RENTOUTUSLIIKUNTA JA JOOGA - ESKOLA 

12.9.2018-28.11.2018 

Eskola-talo  Koulutie 3, Kannus 

ke 17.00-18.00, Sirkka-Liisa Ypyä   

Liikunta, rentoutuminen ja tietoinen läsnäolo avuksi mm. stressiin, unihäiriöihin ja kivun hallintaan. 

Pukeudu rennosti ja lämpimästi, ota mukaan alusta, villasukat, vesipullo ja peite tai pyyhe sekä 

tyyny, jos tunnet sen tarvitsevasi. Yhteensä 11 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  

 

Ilmoittautumiset: puh. 044-4745 244 tai https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ 


