
Eskolan Kylätiedote 
Syyskuu 2022 
 

Pikku-Pässissä viikolla 36, 5.-9.9. 

Maanantai: pinaattikeitto, makkarakastike, hedelmärahka 

Tiistai: tomaattinen kalakeitto, veriletut, mustikkakiisseli 

Keskiviikko: siskonmakkarakeitto, päivän kala, puolukkavispipuuro 

Torstai: hernekeitto, liha-makaronilaatikko, pannari 

Perjantai: Sadonkorjuumenyy 

Aurajuusto-punajuurisosekeitto LG 

Porsaanfilee LGM 

Suppilovahverokastike LG 

Marjakimara vaniljakastikkeella LG 
 

 

 

4H-kerho Eskolassa 
7.9. alkaen keskiviikkoisin klo 17-18 Eskola-talolla (yläkerta) 

Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille. Monenlaista mukavaa puuhaa! Vetäjänä Aada ja Neea Paavola. 

 

Keskiviikkokerho ”varttuneille” jatkuu taas 7.9. 
Kokoontumiset kylätalo Veturitallilla keskiviikkoisin klo 14-15.30. Vetäjänä tuttuun tapaan Katri Aro. 

Myös uudet kerholaiset tervetuloa! 

 

Kansalaisopiston kurssit Eskolassa 

KAHVAKUULA – Eskola 12.9.-28.11. ja 9.1.-17.4. maanantaisin klo 19-20 Eskola-talolla 
TAITOPAJA-KUDONTA – Eskola 27.9.-29.11. ja 17.1.-11.4. tiistaisin klo 17-20 Veturitallilla 
HATHAJOOGA – Eskola 14.9.-30.11. ja 11.1.-19.4. keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Eskola-talolla 

Ilmoittautuminen kursseille ensisijaisesti osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ , mutta jos se 
ei onnistu, puhelimitse p. 044 4745 244. 
 

KIITOKSET KESÄN TALKOOLAISILLE! 
Meillä oli mahtava teatterikesä, jonka ansiosta Eskolassa on taas mahdollisuus tehdä, toimia ja kehittää 
kylää vuoden verran eteenpäin. Kävijöitä oli tavoitteemme mukaisesti noin sata enemmän kuin 
edellisenä vuonna ja saimme kävijöiltä runsain mitoin hyvää palautetta – myös järjestelyistä. Ilman teitä 
talkoolaisia tämä ei olisi ollut mahdollista. Suuret kiitokset työstänne kylän elinvoiman hyväksi! 

Eskolan Kyläyhdistys ry 

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

Lounas ma-pe klo 10.45-13.00, hinta 9,50e/8e eläk. 

Perjantaina myynnissä 

leivonnaisia uudesta 

sadosta! 

https://www.opistopalvelut.fi/kannus/


Match Show 10.9.2022 
 

Eskola-talolla, Koulutie 3, 69150 Eskola 

Järjestäjänä: Lakeuden Rekikoiraharrastajat 

 

Ilmoittautuminen alkaa klo: 10:30. 

Arvostelu alkaa klo: 12:00. 

Tuomareina toimii: Marika Isoniemi, Veli-Pekka 

Korpela, Seija Paavola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koirien luokat ja osallistumismaksut:  

Lapsi ja lelukoira 5€ 

Pienet pennut alle-12 kuukautta 8€ 

Isot pennut alle-12 kuukautta 8€ 

Pienet aikuiset alle 45cm 8€ 

Isot aikuiset yli 45cm 8€ 

Veteraaniluokka yli 8 vuotta 8€ 

Parikoira 8€ (Parikoiraluokassa esittäjä esittää 

yhtäaikaisesti kahta koiraa) 

 

Maksu käteisellä. 

Muista ottaa koiran /koirien rokotuskortit 

mukaan. 

Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. 

Paikalla kanttiini.  Tervetuloa! 

 

 

Kylätalkoot puukoululla 
lauantaina 17.9. klo 10.00 alkaen 

Asennamme kunnostetut sisäikkunat paikoilleen.  
Väkeä tarvitaan! Talkooevästä tarjotaan! 

Järj. Eskolan Kyläyhdistys ry 

 

 

Eskola-talolle on avattu Postin noutopiste 

Eskolan Smartpost-automaattiin lähetetyt paketit eivät enää välity muualle, mikäli automaatti on täynnä. 

Paketit otetaan talteen Eskola-talolle, mistä ne voi noutaa aukioloaikojemme puitteissa. Noutopiste on 

avoinna arkisin klo 9-15 ja pakettiautomaatti arkisin klo 8-18. Lähetysten tilaukset ja maksuliikenne 

tapahtuvat Postin nettipalvelun ja Smartpost-automaatin kautta, Eskola-talolla ei vastaanoteta maksuja. 

Pari huomiota: 

• Mikäli lähetät paketin, muista kirjoittaa sen päälle 6-numeroinen Helposti-koodi (myös valmiiksi 

tulostettua osoitelappua käytettäessä). Koodin puuttuminen hankaloittaa paketin lähettämistä. 

• Paketti hyllyköidään aina erilliseen säilytykseen, mikäli se on liian suuri suurimpaankin lokeroon tai 

mikäli se on tilattu postiennakolla. Tämä kannattaa huomioida tilausta tehdessä, mikäli 

aukioloaikamme tuottavat vaikeuksia. 

Noutopisteen ja pakettiautomaatin mahdollistaa Eskolan Kyläyhdistys ry yhteistyössä Eskolan 

Kyläpalvelu Oy:n kanssa. Eskola-talolla myydään myös 1-luokan postimerkkejä Suomeen ja ulkomaille. 


