KYLÄTIEDOTE Syyskuu 2017

ESKOLA ON
VALTAKUNNALLINEN
VUODEN KYLÄ 2017!
Ensimmäisenä kylänä Suomessa Eskola on valittu toistamiseen
valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi.
Vuoden kylä Suomi 100 -vuodelle 2017 julistettiin lauantaina 2.9. Leppävirralla
Maaseutuparlamentissa. Palkinnon vastaanottivat kyläyhdistyksen, Eskolan Kyläpalvelu
Oy:n ja vanhempainyhdistys HanhiKukko ry:n edustajat. Suomen Kylätoiminta ry:n raati
antoi meille korkeat pisteet joka osa-alueelta! Nyt on aika juhlia, joten järjestämme

KAKSIPÄIVÄISEN KYLÄJUHLAN 15.-16.9.
Perjantaina 15.9. Avoimet ovet Eskola-talolla, toiminnan esittelyä, myyjäiset (ilmaiset
myyntipöydät), alennushintainen lounas päivällä, kakkukahvitarjoilu ilta 18 saakka
Eskolan nuoret järjestävät: TUBETTAJA RONI BACK Eskola-talolla pe 15.9. Seminaari
videobloggauksesta klo 18.30, klo 19.00 – 20.20 Meet & Greet. Liput 5 euroa. Aikuisille
seminaarilippu 12 e, sis. kahvin ja pullan.
Lauantaina 16.9. klo 12 Kylätalolla eli veturitallilla frisbeegolfradan avajaiset + kahvio ja
radan esittelyä, iltajuhla teatterilla, jatkot Eskolan baarissa
Tarkempi ohjelma julkaistaan kylän www-sivuilla ja Facebookissa ja se tulee myös
Eskola-talon ilmoitustaululle. Olet tervetullut osallistumaan järjestelyihin! Pidämme
Eskolan yhdistysten ja muiden talkoolaisten yhteisen suunnittelupalaverin sunnuntaina
10.9. klo 18.00 Eskola-talolla. Tule sinäkin mukaan!

Kiitokset kaikille kyläläisille ja yhteistyökumppaneille!
Jatketaan yhdessä Eskolan kehittämistä!

Teatterimatka Turkuun 28.10.
Kyläyhdistys suunnittelee matkaa Turun kaupunginteatteriin, Stingin
säveltämään
Broadway-musikaaliin
”Viimeinen
laiva”.
Musikaalitähtenä nähdään Eskolan kesäteatterin tähti ja ”kylän oma
poika” Kalle Kurikkala sekä mm. Taneli Mäkelä. Jos kiinnostuit
lähtemään mukaan, laita viestiä eskolan.kyla@kotinet.com. Matka
toteutuu, jos on riittävästi lähtijöitä.

Tykkäätkö Eskolan Kyläpalvelusta?
Niin mekin! 😊
Osoita kannatuksesi käyttämällä palveluitamme:
Kotipalvelun ateria-, siivous- ja tukipalvelut ovat käytössänne! Muistathan myös
kotitalousvähennyksen, sen saa myös omille vanhemmille tai vaikka lapsille tilatusta palvelusta.
Helpota arkea ja tilaa ateria- tai siivouspalveluitamme, meiltä saa myös muita tukipalveluita. Muista
myös lahjakortit! Tiedustelut: 045 1513 244 / kylapalvelukeskus@kotinet.com
Lounasruokala Pikku-Pässin uusi kokki Teija Jämsä valmistaa herkullista ja monipuolista arkiruokaa.
Lounasaika arkisin on klo 10.45 – 13.00. Pikku-Pässi tarjoaa myös pitopalvelua entiseen tapaan.
Syyskuussa Pikku-Pässissä on ASIAKASKYSELY, johon vastaamalla olet mukana arvonnassa!
Palkintona arvomme Eskolan Kyläpalvelu Oy:n lahjakortteja.
Päiväkoti Tenavatalli tarjoaa yhteisöllistä, luonnonläheistä ja liikunnallista hoitoa lapsilähtöisesti
suunnitelluissa tiloissa. Tiedustele lisää Terolta p. 045-1742570.
Asuntoja vuokralla Koulutie 1:n rivitalossa: Kaksio ja kolmio vapautuvat sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: 045 1513 244 / kylapalvelukeskus@kotinet.com

Uutisia Eskola-Lapinjärvi -kouluyhteistyöstä
Lämmin kiitos kaikille joukkorahoituksen kautta kokeilua tukeneille! Mesenaattivastikkeet
toimitetaan rahoittajille lähiaikoina ja Mesenaattijuhla suurempia summia lahjoittaneille pidetään
lauantaina 16.9. klo 15 Eskola-talolla. Koulutyö on jo startannut entisellä kotikoulusysteemillä,
mutta Lapinjärven opetussuunnitelmaa noudatellen. Voit seurata meitä mm. HanhiKukko ry:n FBsivujen ja Kokeilun Paikan www.kokeilunpaikka.fi kautta, jossa olemme siirtyneet nyt ”Rahoitus” vaiheesta ”Toteutus” -vaiheeseen.

