Eskolan Kylätiedote
Kesäkuu 2022

Ikäkausikisat kesällä 2022
Eskola-talon kentällä tiistaisin klo 18:

14., 21. ja 28.6. sekä 5.7.
Kaikki osallistujat saavat palkinnon. 😊
Järj. Eskolan Eskot ry

PIKKURATAKIERROS
Opastettu linja-autokierros Eskolan metsäradan kohteisiin lauantaina 18.6.
Mukaan voi tulla Sievistä tai Eskolasta! Hinta 35 e /hlö, sis. lounas ja pullakahvit

Ilmoittaudu mukaan maanantaihin 6.6. mennessä:
p. 044 947 9102 (arkisin) tai eskolan.kyla@kotinet.com
Retki toteutuu minimiosallistujamäärän täyttyessä.

Reittimme aikatauluineen
Klo 11.30 Lähtö Sievistä, ABC:ltä (paikalla viimeistään 11.15)
Klo 12.00 Eskolan veturitalli, Pinolankatu 1, Eskola: Eskolan aloitusetappi ja lihakeittolounas
Lounaan jälkeen lähdemme linja-autolla matkaan vanhaa ratapohjaa pitkin. Opas kertoo pikkuradan
vaiheista ja maisemista, teemme pieniä pysähdyksiä.
Lopuksi iltapäiväkahvit pullineen Saariveden kämpällä Sievissä, n. klo 14-15.
Paluu Sievin ABC:n kautta Eskolan veturitallille kahvin jälkeen.
Noudatamme hyvää hygieniaa ja osallistujille on tarjolla kasvomaskeja.
Matkan järjestäjä: Eskolan Kyläyhdistys ry

Eskolan metsäratamuseo ja pikkuradan pienoismalli
Avoinna kesä-heinäkuussa kylätalo Veturitallilla
joka keskiviikko klo 12-14 sekä etukäteen varaamalla
p. 044 9479102. Vapaa pääsy.
Voit varata myös maksullisen opastuksen,
hinta 30 e/ryhmä.

KESÄTEATTERIN
TALKOOLAISTEN
KOKOONTUMINEN
Tiistaina 7.6. klo 18.00
Eskolan kesäteatterilla
Mukaan kahvinkeittäjät, liikenteenohjaajat, lavasteiden
rakentajat! Myös uudet talkoolaiset! Suunnitellaan kesän
aikataulu. Jos et pääse paikalle, voit ilmoittautua
talkoolaiseksi p. 044 9479102 esim. tekstiviestillä. Olisi
kuitenkin hyvin tärkeää, että mahdollisimman moni
pääsisi paikalle! Tarjolla kahvia ja pullaa.

Lupiinitalkoot
Hävitetään vieraslaji
Eskolasta!
Osallistu mukaan oman aikataulusi mukaan, kuitenkin ennen lupiinien kukintaa (arv.
juhannuksen aikaan). Jos omistat raivaussahan, se on tehokas työkalu, kun kasvien
hävitys tehdään muutamana peräkkäisenä vuotena aina ennen kukintaa. Raivaussahalla
saadaan käsiteltyä isoja alueita kerrallaan. Kasvin voi myös kitkeä juurineen.

Huom. myös edelliseen liittyen! Kansalaisopiston kasvivärjäyskurssi järjestetään
Leppilammella 9.-10.9. Kurssilla tarvittavat kasvit kerätään kesän aikana! Ohjeita
keruuseen saat kansalaisopistosta, osoitteesta www.eskolankyla.fi (ajankohtaista) ja
esimerkiksi Eskola-talon ilmoitustaululta.
Ilmoittaudu kurssille ennakkoon https://www.opistopalvelut.fi/kannus/.

Eskola-talolta lainaan
Tympivätkö tienvarsien roskat? Eskola-talolta on lainattavissa erittäin kätevä roskapihtejä.
Myös frisbeegolfkiekkoja lainattavissa! Kysy toimistolta arkisin klo 8.30-14.30 tai
tiedustele p. 0449479102 esim. tekstarilla/WhatsAppilla niin sovitaan sopiva aika
luovutukselle.

