
Eskolan kylä
Yhteisöllistä toimintaa ja 
yhteiskunnallista yrittämistä
Miia Tiilikainen, Eskolan Kyläpalvelu Oy



Eskola on valtakunnallinen vuoden kylä 2001 ja 2017

• Sijaitsee Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla
• 12 kilometriä kaupungin keskustasta

• Teollisuuspainotteinen kylä
• N. 420 asukasta, parisataa teollista työpaikkaa, vain vähän maataloutta

• Kylätoiminta aktiivista jo 1970-luvulta lähtien
• Kylätoimikunta 1981

• Eskolan Kyläyhdistys ry 1997

• Runsaasti omaa palvelutuotantoa
• Kaksi kylän omaa osakeyhtiötä

• Mukana sosiaalisen osuuskunnan perustamisessa

• Yhdistysten järjestämiä palveluita

• Esimerkkikylänä mm. EU:n Smart Village -aloitteessa
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Kylätoimintaa 40 vuotta!

• Aloite kylien kehittämiseen silloiselta Kannuksen 
elinkeinoasiamieheltä Esko Aholta

• Kylätoimikunta oli edesauttamassa kylän kaavoitusta ja 
viemäröintiä

• Talkooperinne vahva Eskolassa

• Ensi alkuun painopiste oman historian vaalimisessa

• Valtakunnallista mielenkiintoa herättänyt vanhustentalohanke 
1980-1990-l.

• Kyläjuhlat poikivat teatteritoimintaa

• Ensi alkuun kuntavetoista kehittämistä, EU:n tultua heti omaa 
hanketoimintaa

• Suunnitelmallisuus kylän kehittämisessä
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Eskolan kylän itse tarjoamat palvelut
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Eskolan Kyläpalvelu Oy

Eskolan Kehitys Oy Eskolan Kyläyhdistys ry Yhteistyökumppaneina 

myös muita kylän 

yhdistyksiä

Ikäpaja-hanke

Päiväkoti Harrastekahvila

Asunnot

Matkailu

Kotipalvelu SeniorikerhoTyötoiminta

KirjastoRuokapalvelut

(Soite, 
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Eskola-talo
Monipuolinen kehittyvä palvelukokonaisuus



Eskolan Kyläpalvelu Oy

• Suunnitelma omasta yrityksestä laadittiin hankkeessa 2010

• Osakeyhtiö perustettiin akuuttiin päivähoidon tarpeeseen syksyllä 
2013
• Kunnallinen päiväkoti lakkautettiin

• Yli 130 omistajaa
• Entisiä ja nykyisiä kyläläisiä ja muita kannattajia

• Yhteiskunnallinen yritys
• Voitot kyläpalveluiden kehittämiseen, ei osingonjakoja

• Suomessa ei vielä erillistä lainsäädäntöä

• Arkiset työt tehdään palkatulla työvoimalla, hallitustyö talkoilla
• 6 vakituista työntekijää, lisäksi täydentävää työvoimaa, sijaisia ja kiireapulaisia

• Keskuspaikkana Eskola-talo, entinen Hanhinevan koulu
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Eskola-talo

• Rakennettu 1959, perusterve talo

• Kannuksen kaupunki myi entisen koulun 
Eskolan Kyläpalvelu Oy:lle vuonna 2014 
yhden euron hintaan

• Eskolan Kyläpalvelu Oy:n päiväkoti, 
lounasruokala ja kotipalvelutoimisto

• Remonttia tehty pikku hiljaa, mm. 
aurinkopaneelit, sähköpääkeskus

• Päivittäiset palvelut Eskola-talolta, mutta 
osa kylän palveluista järjestetään myös 
yhdistysten kokoontumispaikassa, Kylätalo 
Veturitallilla (hallinnoija kyläyhdistys)
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35-paikkainen yksityinen päiväkoti

• Eskolan Kyläpalvelu Oy:n taival alkoi 
päiväkotitoiminnalla

• Aluksi 8+2-paikkainen ryhmis

• Yhteisöllistä varhaiskasvatusta

• Luonto ja liikunta tärkeässä osassa 
toimintaa

• Eskola-talolle remontoidut lapsilähtöiset 
tilat

• Kilpailutettava ostopalvelusopimus
Kannuksen kaupungin kanssa, muiden 
kuntien kanssa yhteistyö palvelusetelillä
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Mainion maistuvaa kotiruokaa

• 50-paikkainen lounasruokala entisessä 
veistoluokassa

• Asiakkaat lähiympäristöstä ja kauempaakin
• Etenkin paikallisen teollisuusyritysten työntekijät

• Lounaiden kuljetus- ja noutomahdollisuus

• Cateringpalvelu ja tilavuokrat

• Lämpimien lounaiden kuljetukset 
kotipalvelun kautta

• Eskolan kesäteatterin teatteriruokailut
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Pikku-Pässin kioski

Avoinna arkisin klo 9-14

• Eskolan viimeinen kyläkauppa sulki ovensa 
2015

• Kioski syntyi asiakkaiden toiveiden 
perusteella

• Sijaitsee ruokalan ja keittiön välissä

• Tärkeimpiä elintarvikkeita, hygieniatuotteita 
ym., myös tilauksesta

• Postimerkkejä, postituskuoria ja kortteja

• Ilta-aukioloja kokeiltu
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Kotipalvelu

Ei-sairaanhoidolliset kotipalvelut

• Ruokakuljetukset

• Siivouspalvelut

• Myös muita palveluita, kuten kevyitä 
pihatöitä

• Harkinnan mukaan myös yksinkertaisia 
hoivapalveluita, kuten tukisukan laittoa yms.

• Asiakkaita sekä Eskolasta että lähialueilta

• Yksi vastuutyöntekijä, lisäksi sijaisia

• Yhteistyötä Soiten kanssa

• Kotipalvelun työntekijä toimii myös Eskola-
talon siivoojana ja keittiön apulaisena
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Henkilökunta kiertää

• Alojensa ammattilaiset omissa 
yksiköissään

• Valmius sijaistaa myös muussa työssä

• Ketterä ja kustannustehokas talon 
sisäinen sijaistus/täydennysjärjestelmä

• Monipalveluyrityksen kilpailuvaltti!

• Etenkin korona-aikana pelastava tekijä

• Yksittäisellä työntekijällä paljon 
vapautta ja vastuuta

• Hyvä työilmapiiri välttämätön edellytys
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Kotipalvelu

Keittiö

PäiväkotiKassa

Päiväkoti



Eskola-talon muu käyttö

• Salin vuokraus liikuntakursseille (mm. 
kansalaisopisto) ja erilaisiin tilaisuuksiin

• Monitoimitila Oivallus ja ruokala kokouksiin

• Smartpost-automaatti eteisessä

• Kyläyhdistyksen lainakirjasto

• Kyläpalvelutoimisto

• Kylän yhteiset juhlat järjestetään 
useimmiten Eskola-talon salissa

• Päiväkodin leikkipaikka kylän lasten 
käytössä, kun päiväkoti suljettuna

• Pihassa oleva jääkiekkokaukalo Eskolan 
Eskot ry:n hallinnassa, kaikkien kyläläisten 
käytössä
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Koulukokeilu kiinnosti
• Koulun lakkautuspäätös 2013

• Kotikouluryhmä vuosina 2014-2018

• Koulukokeilu Lapinjärven kanssa 2018-2020

• Lapinjärven kunta vuokrasi Eskola-talolta 
tilat ja ostaa ateriapalvelut koululaisille

• Erittäin edullinen opetuksenjärjestämismalli

• Kannuksen kaupungin piti lähteä 
kolmannelle kokeiluvuodelle, mutta 
valituskierre esti jatkon

• Kannatettava malli muille kyläkouluille / 
monipalvelukeskuksille!

• Koulu voi olla muutakin kuin koulu
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Lossari-keskus

lähipalveluiden kehittäjille

• Vanha Hanhinevan puukoulu Eskola-talon vierellä 
parhaillaan kunnostettavana keskusta varten

• Eskolan oppia lähipalveluiden kehittämisestä

• Maaseutupolitiikan professori Eero Uusitalon arkisto 
ja maaseudun kehittämisen käsikirjasto

• Kyläkirjakirjasto
• Keruutyö jo hiljalleen aloitettu

• Pääpaino erilaisilla opastuksilla
• Eskolan kokemukset ja palvelut yhdeltä ”luukulta”
• Myös tämä luento!

• Lossari-keskuksen nettisivut löytyvät jo Eskolan kylän 
sivustolta www.eskolankyla.fi
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Eskolan Kyläpalvelu Oy hankevetäjänä

Yhteiskunnallinen yritys – yhdistys vai yritys?

• Eskolan Kyläpalvelu Oy:llä on kaikki normaalin 
yrityksen velvollisuudet

• Ei tavoittele voittoa omistajilleen -> ei mielletä 
yritykseksi hankerahoitusta haettaessa
• Tapa vaihtelee alueittain, Eskola (Kannus) on Pohjanmaan 

ELY:n alueella (Rieska Leader)

• ”Yhdistyksenä” mahdollisuus 80% 
kehittämistukeen

• Ikäpaja-hanke (1.3.2021-28.2.2022)
• Ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseksi

• Perustanut harrastekahvila Motin kylätalolle

• Vuonna 2019 myös investointihanke
• Aurinkopaneelit, lämminvesivaraajat, tuki 50%

16 12.10.2021



17 12.10.2021



Eskolan vinkit yhteisiin tiloihin

• Monipalvelumalli on 
kustannustehokkain

• Yhteistyökumppaneita ei ole koskaan 
liikaa

• Oman kylän yleishyödylliset toimijat 
tiloihin ilmaiseksi – muilta peritään 
maksu

• Lähtökohtana aina todellinen tarve

• Kaikkea ei ole pakko saada heti 
valmiiksi

• Kannattaa olla ylpeä siitä mitä on ja 
hyödyntää se rohkeasti
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Toimiva 
tila

Erilaiset 
ulkoiset 

tulonlähteet

Hyvä yhteistyö 
ja 

tehtävänjako

Todellisiin 
tarpeisiin 

vastaaminen

Sitoutunut 
talkoo/työväki



Kiitos 

mielenkiinnostanne ja 

tervetuloa kylään!
Eskolan Kyläpalvelu Oy

palvelevayhteiso@saunalahti.fi

p. 044 947 9102

Seuraa meitä myös Instagramissa, 
Facebookissa ja YouTubessa!

www.eskolankyla.fi
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