
Eskolan kylätiedote 
Marras-joulukuu 2019 

 

HIRVIPEIJAISET JA JOULUMYYJÄISET 
Lauantaina 30.11.2019 Eskola-talolla klo 11-14 
Tapahtuman järjestävät Eskolan metsästysseura ja HanhiKukko ry. 

Metsästysseura tarjoaa kyläläisille ja maanomistajille hirvikeiton ja 

vanhempainyhdistys pitää tapahtumassa kahvion ja myyjäiset. Molemmat 

yhdistykset järjestävät myös arvonnan! Suomen Kylien Koti kylään -hanke ja 

espanjalaiset tytöt järjestävät hauskan toimintapisteen: Everyone is 

welcome to the international station at the classroom! 

Tervetuloa! 

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTE ESKOLA-TALON ASIAKKAILLE! 
Eskola-talo (lounasruokala Pikku-Pässi ja kioski) on SULJETTU maanantaina 2.12. 

sähköremontin vuoksi. Palvelemme päiväkodin ja kotipalvelun asiakkaat 

sopimuksen mukaan, joten esim. tilatut ateriat kuljetetaan normaalisti. 

Päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmat infotaan mahdollisista muutoksista 

henkilökohtaisesti. 

 

 

ESKOLAN NUORET! 
Aletaanpa yhdessä tuumailla toimintaa kylän nuorille! 

Eskolan Eskot kutsuvat teidät palaveriin 

Grilli-Kioski Antinojalle tiistaina 3.12. klo 18.00. 

Asiat alustaa Satu Kumpulainen ja yhteistä keskustelua jatkavat 

Jani Isohanni ja Niclas Rauma. Tarjoamme limsat osallistujille! Tervetuloa! 

 

Kuusijuhla torstaina 19.12. Eskola-talolla 

Tenavatallin lapset ja koululaiset esittävät jouluista ohjelmaa! 

Aloitamme klo 17.30 piparkakkukahveilla/mehulla. 

Tervetuloa koko kylä! 

Eskolan Joulu 

2019 –lehti 

myynnissä 

joulumyyjäisissä, 

Pikku-Pässissä ja 

osoitteessa 

www.eskolankyla.fi 

hintaan 10 e 



 

 

 

 

 

 

 

Torstaina 12.12. lounas alennushintaan! 
Jälkiruoaksi on täytekakkua, jonka tarjoaa MTY Eskola. He juhlivat Varpu- ja Elise-lehmiensä 

hurjia 150 000 ja 100 000 litran lypsytuloksia. Näin ollen torstaina 12.12. lounashinta on 7,50 e 

(normaalisti 9 e). Eläkeläiset ja muut alennuksiin oikeutetut saavat 0,50 euron lisäalennuksen 

lounaan hinnasta. 

Torstain 12.12. menyy: Riisipuuro Varpun ja Elisen maidosta, porsaanfilee ja ruskea kastike, 

perunat ja uunijuurekset, täytekakku. 

19.-20.12. Joululounas 
Perinteisiä jouluruokia lounaspöydässä torstaina 19. ja perjantaina 20. joulukuuta 

 

 

Eskolan rukoushuoneen joulu 
Myyjäiset ja kauneimmat joululaulut 

torstaina 12.12. klo 17.30 

Tapaninpäivänä 26.12. Jumalanpalvelus klo 10.00 

 

 

Perhekerho tiedottaa: 
Yleisön pyynnöstä Eskolan perhekerho on tästä lähtien avoin pienten 

lasten lisäksi myös kouluikäisille lapsille vanhempien seurassa. 

Tervetuloa kaikki lapsiperheet! 

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin Eskola-talolla klo 16.30-18.00 

Muista myös ala- ja yläkouluikäisten kokkikerho tiistaisin veturitallilla 

klo 18-19.30! Järj. HanhiKukko ry 

 

 

Keskiviikkokerhon joulutauko 
Vuoden viimeinen keskiviikkokerho on 4.12., jatkamme jälleen 8.1.2020! 


