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KESKUSTELUTILAISUUS KYLÄTALOSTA 
Sunnuntaina 4.12. klo 19.00 Kylätalo Veturitallilla 

Aiheena kylätalon tulevaisuus: kyläläisten aktiivisuutta kaivataan. 

Kaikki kyläläiset tervetuloa! 

Kahvitarjoilu 

Järj. Eskolan Kyläyhdistys ry 

 

 

 

 

Hirvipeijaiset ja joulumyyjäiset 

lauantaina 10.12. klo 11-14 
Eskolan metsästysseura tarjoaa kyläläisille ja 

maanomistajille hirvikeittoa Pikku-Pässissä sekä järjestävät 

arvontaa ala-aulassa. 
 

Joulumyyjäiset Veikon salissa 
 Eskolan Eskojen torttukahvila 

 Eskolan Kyläpalvelu Oy ja kyläyhdistys myyvät kylän 

tuotteita sekä mm. vanhoja koulun työkaluja 

 Vapaita pöytiä kaikille innokkaille myyjille! 

Pöytävaraukset 7.12. mennessä arkisin klo 9-15 

numerosta 044 9479102, iltaisin ja viikonloppuisin 

tekstiviestillä samaan numeroon tai sähköpostilla 

eskolan.kyla@kotinet.com 

 Pöytämaksu 5 euroa maksetaan paikan päällä Eskolan 

Kyläyhdistys ry:lle ja käytetään kylän hyväksi. Alle 18-

vuotiailta myyjiltä ei peritä pöytämaksua! 

 Tapahtuman tiedot täydentyvät, seuraa osoitteesta 

www.eskolankyla.fi sekä somesta! 

Myyjäiset on kaikille avoin tapahtuma, 

tervetuloa hauskoille joulukaupoille!  

Tilaa Pikku-Pässistä 

ennakkoon joulun 

laatikot ja nouda ne 

joulumyyjäisistä! 

Maksalaatikko 

pieni 5,00 € 

iso 9,00 € 

Porkkana/lanttulaatikko 

pieni 4,50 € 

iso 8,00 € 

 

Tilaukset p. 045 179 8883 

keskiviikkoon 7.12. 

mennessä 

Sovittavissa nouto myös 

myöhemmin, missä 

tapauksessa laatikot 

pakastetaan. Huom. 

laatikoita ei valmisteta enää 

lähempänä joulua, joten 

kannattaa olla hyvissä ajoin 

liikkeellä! 



Pikku-Pässissä viikolla 48, 28.11.-2.12. 

PERINNERUOKAVIIKKO 
Maanantai: purjo-perunakeitto, läskisoosi, talkkunahyve 

Tiistai: lammas-kaalikeitto, uunimakkara, rusinasoppa 

Keskiviikko: lohikeitto, liha-perunalaatikko, ruispuolukkapuuro 

Torstai: hernekeitto, broiler-makaronilaatikko, Ahvenanmaan pannukakku 

Perjantai: Lapin akan keitto, karjalanpaisti, mustikkakukko 

5.12. maanantaina 

juustoinen kasvissosekeitto, lihakastike, luumurahka 

6.12. tiistaina suljettu 

Hyvää itsenäisyyspäivää! 

 

 

 

 

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

Puodista löydät pehmoisia lahjoja pukinkonttiin sekä muita tuotteita, 
tietysti myös luomulampaan lihaa! 

 

 
Smartpost-automaatti avoinna 

myös lauantaisin 3.-17.12. klo 9-18 

Haethan pakettisi niin pian kuin mahdollista, jotta lokerot 

tyhjenevät seuraaville! 

Pakettiautomaatti on avoinna arkisin normaalisti välipäivien ajan 

sekä ennen loppiaista, mutta noutopiste on suljettuna 24.12.-8.1. 

Tulossa: 

 Lauantaimyynti Pikku-Pässissä 17.12. klo 10-14 

o Joulukahvila, leivonnaisia ja viime hetken lahjaideoita! 

 Joululounas viikolla 51 

 23.12. Jouluherkkujen poistomyynti klo 13.00-15.00 

 Lounasruokala Pikku-Pässi ja postin noutopiste suljettu 24.12.-8.1., päiväkodin 

aukiolot ja ateriakuljetukset sopimusten mukaan 

 Lounasruokala ja postin noutopiste avoinna jälleen 9.1.  

Eskola-talo, Koulutie 3, p. 045-1798883 

Lounas ma-pe klo 10.45-13.00, hinta 10,00/8,50 eläk. 

Suomi 105 v. 

Iloista joulun odotusta koko kylälle! 
t: Eskolan Kyläyhdistys ry & Eskolan Kyläpalvelu Oy 


