
RETKIOHJELMA LAUANTAINA 12.11.2016 
klo 12.00  saapuminen Eskola-talolle  

(Koulutie 3, 69150 Eskola (ent. Hanhinevan koulu) 

klo 12.00 Lounas Lounasruokala Pikku-Pässissä  

(sis. lounaan, salaatit, jälkiruoan ja kahvin/teen) 

(omakustanne 8,50 euroa, varaa käteistä mukaan) 

n. klo 13-15.30 tutustuminen Eskolan toimintaan  

  verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa 

  kahvit sopivassa välissä 

klo 15.30  kotimatkalle 
 

Palvelevat kylät ja Palveluportaat hankkeet järjestävät opintoretken 

Eskolaan, Kannukseen.  Retken tavoitteena on hakea vinkkejä palveluiden 

tuottamiseen ja palvelutoiminnan kehittämiseen. Yhteisöllinen 

palvelutuotanto kiinnostaa ja yhdistää monia kyliä ja opintoretki toimii 

samalla ”kasvualustana” kylien ja toimijoiden verkostoitumiselle.  

 

Norsun alueen toimijoille järjestetään bussikuljetus Eskolaan.  
Lähtö Markkuun koululta klo 8.30, pysähdys Alpuassa klo 9.40 (kahvit ja koulun 

tiloihin tutustuminen), matka kohti Eskolaa jatkuu klo 10.45 ja Eskolassa klo 

12.00 lounas. Paluu Alpuaan klo 16.45 ja Markkuulle 17.50. Tarvittaessa kyytiin 

pääsee myös Paavolan Grilli-Kipsalta.  

 

ESKOLA PÄHKINÄNKUORESSA 
Eskolan n. 400 asukkaan kylä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla. Eskolan kylä on valittu 
vuonna 2001 valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Toiminnan painopisteenä on alusta lähtien 
ollut kyläläisten palveluiden ja viihtyvyyden lisääminen sekä kylän historian, etenkin 
metsärataperinteen vaaliminen. 

Toiminnan perustan muodostavat kyläyhdistyksen ohella Eskolan Kyläpalvelu Oy ja 
Eskolan Kehitys Oy. Eskolan Kyläpalvelu Oy on perustettu vuonna 2014. Kyläpalvelun 
kautta pyöritetään mm. Tenavatallia (ryhmäperhepäiväkoti), lounasruokala Pikku-Pässiä ja 
kotipalvelua. Vanhempainyhdistys HanhiKukko ry on mukana Tenavatallin ja laajemmin 
koko lähialueen koululaisten toiminnan kehittämisessä. Eskolan Kehitys Oy:n kautta on 
kylälle puolestaan rakennettu mm. vuokrattavia asuntoja. 

Eskola-talo on kylän monipuolinen ja alati kehittyvä palvelusydän. Sieltä löytyvät niin 
ruokala, ryhmis, kyläkirjasto, nuorisotilat ja kyläpalvelutoimisto kuin kyläkouluryhmä. 
Kyläkouluryhmä toimii kotikoululainsäädännön puitteissa ja periaatteella ”koko kylä 
kasvattaa”. Lisäksi kylällä on toinenkin kylätalo, Veturitalli, joka toimii kylän yhdistysten 
kokoontumistila ja kuntouttavan työtoiminnan tukikohtana.  

Eskolassa toimii aktiivinen kesäteatteri ja kylälle on rakennettu Neljän lammen 
luontopolku. Uusimpana palveluna on aloitettu matkailun palvelupakettien tarjoaminen 
(ruokailusta opastukseen). Kylä myös kouluttaa kyläpalveluiden kehittämiseen! 

Lue lisää www.eskolankyla.fi  

Lähde mukaan, tapaa iloisia ihmisiä ja  

kerää ideoita repullinen.  
 

Ilmoittaudu retkelle ma 7.11. klo 12 mennessä  
Ninalle tai Askolle ruokailun ja kuljetuksien järjestämiseksi. 

Nina: 050-3844 472 ja nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi 

Asko: 044-7727 877 ja asko.eerola@rieskaleader.fi  

 

Kuvat: http://www.eskolankyla.fi 
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