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Kyläyrittämisen alku 

Aiempaa kokemusta yrityksen perustamisesta 

Eskolassa on aina oltu aktiivisia tuottamaan omia palveluita. 

Esimerkiksi iltapäiväkerhoa ja kirjaston jatkoaukioloa pyöritettiin 

talkoovoimin jo toistakymmentä vuotta sitten. Eskolan Kyläpalvelu Oy 

ei ole myöskään Eskolan ensimmäinen kokemus yhteisen yrityksen 

perustamisesta. Sosiaalinen yritys Osuuskunta Nelikataja perustettiin 

vuonna 2004 pitkälti eskolalaisin voimin. Eskolan Kehitys Oy sai alkunsa 

vuonna 2009. Se rakennutti Koulutielle neliasuntoisen rivitalon, ja siitä 

kaavailtiin myös kylän yleistä kehittämisyhtiötä. 

 

Yritysidea kehittyi Eskolan Kyläyhdistys ry:n Lossari-hankkeen myötä 

(2010-2011). Hankkeen tavoitteena oli testata palveluiden 

tuottamisen erilaisia malleja Eskolassa, muun muassa kotipalvelua. 

Lossari-hankkeessa perustettiin mm. edelleen voimassa olevat 

maiseman- ja kosteikonhoitosopimukset Leppilammelle. 

  



 

Yllä: Ahkeraa kokousväkeä, Kyläpalvelun alkuvaiheessa. 

Alla: Eskolan Eskot ry lahjoittaa 2000 euron lahjan Tenavatallille, 

avajaisissa kaupungin vuokratiloissa vuonna 2013. 

  



 

Pikapäätös 

perustamisesta 

Lakkautuksista uuden alkuun 

Hanhinevan koulun lakkautuspäätöksen yhteydessä, vuonna 2013, 

Eskolassa kaivettiin pöytälaatikosta palveluyrityssuunnitelma. 

Kaupungille tarjottiin mahdollisuutta uudenlaiseen yhteistyöhön, jossa 

kylä tuottaisi koulunkäyntiin tarvittavat tilat ja ateriat ja kaupunki 

järjestäisi opetuksen. Ajatus oli ilmeisesti tuolloin aikaansa edellä, sillä 

sitä ei hyväksytty. Nyt mallia testataan Lapinjärven kunnan kanssa. 

 

Vaikka ehdotus koulua koskien ei toteutunut, päätös Eskolan 

kunnallisen päivähoitopaikan lakkauttamisesta sinetöi yrityksen 

perustamisen. Jotta Eskola olisi edelleen mielekäs paikka asua 

lapsiperheille, päivähoitopaikka oli välttämättömyys. Eskolan 

Kyläpalvelu Oy:n perustamiskokous pidettiin lokakuussa 2013 ja 

kaupparekisteriin merkintä tuli 13.11.2013. Kaupunki antoi lisäaikaa 

kunnalliselle päiväkodille vuoden loppuun saakka. Osakkeita myytiin 

pikavauhtia, ja irtaimistoa uuteen ryhmikseen haalittiin kokoon 

yhteistuumin, yksityisten lahjoittajien ja esimerkiksi Eskolan Eskojen 

avulla. Eskolalaisten valtava halu pelastaa oma kylänsä mitattiin 

tuolloin, ja yli 130 osakkeenomistajaa ovat siitä yksi osoitus. 



 

Yllä: Lounasruokala Pikku-Pässi nykyisen päiväkodin paikalla 

kesällä 2014. 

Alla: Ensimmäinen kokkimme Ritva Alanko yllätettynä 

työhommista keittiöllä, samoihin aikoihin. 

  



 

Eskola-talo saa alkunsa 

Hanhinevan koulusta koko kylän lähipalvelukeskukseksi 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n ylläpitämä Tenavatallin ryhmis starttasi 

kylätalon eli veturitallin vierellä kaupungin vuokratiloissa vuoden 2014 

alussa. Eskolan Kyläpalvelu Oy sai ostaa lakkautetun Hanhinevan 

koulun irtaimistoineen kevään 2014 jälkeen, ja rakennus siivottiin juurta 

jaksaen. Tenavatallille remontoitiin talon toiseen päätyyn omat, 

lapsilähtöiset tilat. Vuoden 2015 alusta kaikki yrityksen toiminta on 

tapahtunut uudelleen nimetyllä Eskola-talolla. 

 

Yleiskunnoltaan terve rakennus on tarvinnut lähinnä kosmeettista 

kunnostusta, lisäksi palvelutoiminnan edellyttämiä lakisääteisiä 

muutostöitä on tehty muun muassa wc-tiloja ja ilmastointia koskien. 

Omavaraisuutta on lisätty asentamalla aurinkopaneelit. Kyläläisten 

talkooapu on ollut remonteissa korvaamatonta, apua on saatu myös 

paikalliselta ”Eskopuulta” eli Inwidon tehtaalta. 

 

Eskola-talo on kyläläisten kohtaamispaikka: päiväkodin lapset, 

koululaiset, lounasruokalan eri-ikäiset asiakkaat: työläiset ja 

eläkeläiset, kaikki kohtaavat yhteisen yrityksen katon alla. 



 

Yllä: Uututtaan kiiltelevä, kylän talkooväen remontoima Lounasruokala 

Pikku-Pässi alkuvuodesta 2015. Alla: Inwidon Eskolan tehtaan väki 

talkoohommissa Eskola-talolla syksyllä 2018. 

  



 

Viisi vuotta kehitystä 

Pienistä tärkeistä tavoitteista yllättävänkin suuriin tuloksiin 

Ensimmäisenä toimintavuotena Tenavatallin ryhmäperhepäiväkodin 

koko oli 8+2 paikkaa. Eskola-talolla paikkamäärä kasvoi kahteentoista. 

Syksyllä 2016 Tenavatalli muuttui 24-paikkaiseksi yksityiseksi 

päiväkodiksi. Tarve muutokselle oli suuri. Päiväkoti Tenavatalli palvelee 

eskolalaisia, mutta myös Eskolassa tai lähialueilla työskenteleviä sekä 

esimerkiksi Sievin puolella asuvia. Yhteistyötä tehdään Kannuksen, 

Sievin ja esimerkiksi Oulun päivähoitotoimistojen kanssa, mutta osa 

ostaa hoidon myös suoraan Kyläpalvelulta. 

 

Ruokapalvelut perustettiin alun perin vastaamaan Tenavatallin 

tarpeisiin. Nykyisin keittiö kuitenkin ”kantaa niskansa”, eli on 

kannattava myös itsenäisenä yksikkönä. Lisääntyneet 

ruokailijamäärät ja erilaiset tilaukset ovat kasvattaneet myyntiä, 

ammattitaitoisen henkilökunnan taitavan panoksen myötä. 

 

Kotipalvelut ovat kasvaneet hitaasti, mutta varmasti. Etenkin erilaisten 

siivouksien osuus on korostunut viime vuosina, ja lämpimän lounaan 

tilaa kotiovelle yhä useampi. Voidaan ennustaa, että myös erilaisten 

tukipalveluiden tarve kasvaa lähivuosina väestön ikääntyessä. 



 

Yli 10 ihmisen työyhteisö 
Eskola-talo tarjoaa työtä monelle 

Kannuksen mittakaavassa sellaista yritystä, joka työllistää kuukausittain 

yli kymmenen ihmistä, voidaan pitää merkittävänä työllistäjänä. 

Kyläpalvelulla on tällä hetkellä viisi vakituista työntekijää, mutta 

erilaiset sijaiset ja tarpeen mukaan palkattu työväki lisäävät 

työntekijämäärää kuukausittain. Lapinjärven kunta työllistää Eskola-

talolla kaksi henkilöä. Työvoimaa täydentävät lisäksi Eskola-talolla 

työskentelevä kyläyhdistyksen hanketyöntekijä, erilaiset harjoittelijat ja 

työkokeilijat, EU-vapaaehtoiset ja kuntouttavan työtoiminnan väki. 

Kyläpalvelun henkilöstö on monialaista ja moniosaavaa. Jaetut työt 

lisäävät yhteenkuuluvuutta työyhteisössä. Meille valikoituvat ne 

työntekijät, jotka jakavat saman arvomaailman yrityksen kanssa. 

Kaikilla on silloin sama tavoite: toimia yrityksen kautta kylän parhaaksi. 

 

Arkiset nopeat päätökset tapahtuvat vastuutyöntekijöiden toimesta, 

tarvittaessa hallituksen nimeämän johtokunnan tuella. Isommat 

päätökset tehdään hallituksen kokouksissa kuukausittain. Hallitus toimii 

vapaaehtoisvoimin, ilman palkkioita, ja se valitaan vuosittain 

yhtiökokouksessa. Kenellä tahansa osakkeenomistajalla on 

mahdollisuus tulla yhtiökokoukseen ja asettua ehdolle hallitukseen.  



 

Eskola-talon vastuutyöntekijät. 

Ylh. vas. Kotipalvelun 

vastaava Marjo Järvenoja, 

oik. keittiön vastaava kokki 

Teija Jämsä. 

Alarivissä johtokunta: 

Vasemmalla päiväkodin 

vastaava Tero Pökkylä ja 

oikealla kyläyhdistyksen 

projektityöntekijä Miia 

Tiilikainen. 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallitus vastaa siitä, mihin suuntaan 

yritystä kehitetään. Vuokra- ja ateriapalvelusopimukset 

Lapinjärven kanssa, päiväkodin laajennus ja kioskin perustaminen 

ovat muutamia esimerkkejä tehdyistä päätöksistä. 

  



 

Eskola-talo: koulu ja 

kyläpalvelukeskus 
Koulukokeilu herättää kiinnostusta 

Eskola-talo ei ole vain päiväkoti ja ravintola, vaan aivan oikea 

kunnallinen koulu Lapinjärven alaisuudessa. Lapinjärven kunta ostaa 

kiinteistö- ja ateriapalvelut Eskolan Kyläpalvelu Oy:ltä ja järjestää 

opetuksen. Vanhempainyhdistys HanhiKukko ry auttaa koulun 

paikallisten piirteiden huomioinnissa. Koulukokeilun myötä käytössä on 

uusinta digiteknologiaa. Isoissa kaupungeissa koulu on usein jo 

yhdistetty samaan rakennukseen päiväkodin kanssa, mutta täällä 

toisensa kohtaa päivittäin vieläkin laajempi yhteisö. Koululaiset ovat 

eri-ikäisiä, lisäksi he oppivat kohtaamaan muita talon käyttäjiä 

luontevasti arjen keskellä. 

 

Koulukokeilulla testataan sitä, voisivatko nykyteknologia, 

monipalvelumalli ja yhteisön oma panos auttaa tuottamaan opetusta 

kustannustehokkaasti ja siten pelastaa lakkautusuhan alla olevat 

pienet opetusyksiköt. Kokeilu on osa valtioneuvoston kanslian 

Kokeileva Suomi -kärkihanketta ja Kokeilun Paikka -digialustan 

ensimmäinen kokeilu. Se valittiin myös Kokeileva Suomi -kärkihankkeen 

kuukauden kokeiluksi elokuussa 2018.  



 

Kylän palvelut etusijalla 
Oma osakeyhtiö – yhteiskunnallinen yritys 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n osakeanti on päällä niin kauan kuin 

osakkeita riittää. Hallitus hyväksyy osakemerkinnät kokouksissaan. 

Osakkeen ostaminen on mainio tapa tukea kylän oman yrityksen 

toimintaa ja kylän palveluita. Yhden osakkeen hinta on 60 euroa, ja 

yhden asian yritys voi luvata omistajilleen: yhtään senttiä ei tule 

kilahtamaan osakkeenomistajien taskuun, vaikka yritys menestyisikin. 

Eskolan Kyläpalvelu Oy on nimittäin yhteiskunnallinen yritys, jonka 

kaikki voitot käytetään 100% kyläpalveluiden kehittämiseen. Suurin 

yksittäinen osakkeenomistaja on Eskolan Kyläyhdistys ry, mikä auttaa 

takaamaan yhteisöllisen tavoitteen säilymisen. Pääasia on kylän 

tarvitsemien palveluiden tuottaminen. Tämä huomioidaan kaikessa 

päätöksenteossa. Yritys toimii liike-elämän lainalaisuuksien mukaan, 

joten tarvitaan myös säästäväisyyttä ja suunnitelmallisuutta. 

 

Vaikkei kasvu olekaan ollut tavoite, yrityksen liikevaihto kolminkertaistui 

kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä se on noin 

280 000 euroa vuodessa. Kasvua tapahtuu koko ajan ja haastavien 

alkuvuosien jälkeen yritys tekee nyt positiivista tulosta. 

  



 

Ainutlaatuinen 

edelläkävijä 
Eskolan Kyläpalvelu Oy on mittakaavassaan ensimmäinen 

kyläpalveluyritys 

Eskolan palvelumalli on saanut kiitosta ja kiinnostusta paitsi Suomessa, 

myös yli kansallisten rajojen. EU:n Smart Village -aloite on ottanut 

Eskolan mallikyläkseen, ja siinä missä muut kylät kilpailevat älykkään 

kylän tittelistä, Eskola on jo käytännön esimerkkinä eko-sosiaalisesti 

älykkäästä kylästä. Kiinnostusta Eskolan palvelumallia kohtaan on 

myös Euroopan ulkopuolella, ja aika näyttää, kuinka laajoja 

yhteistyökuvioita saadaan kansainvälisestikin aikaan. 

 

Eskola hyötyy tästä nosteesta etenkin matkailijoiden suhteen.  Yhä 

useampi kyläyhteisö, hanke, tutkija ja kehittäjä haluaa suunnata 

opintomatkalle Eskolaan. Nämä vierailut ovat osa Eskolan Kyläpalvelu 

Oy:n laajenevaa palvelutarjontaa. Myös kesäteatteri, 

metsäratahistoria ja erilaiset tapahtumat täydentävät tätä palettia, ja 

yhteistyötä kylän yhdistysten kanssa tehdään jatkuvasti. Vaikka 

Eskolan Kyläpalvelu Oy menestyy, kylän yhdistysten ja talkoolaisten 

panos on edelleen äärimmäisen tärkeää. Kaikkien tavoitteena on 

elinvoimainen Eskola, joka on hyvä paikka asua. 



 

Päiväkoti Tenavatallin väki tutustumassa Eskolan maatilaan. 

Yhteistyötä kylän kesken 
Eskolan Kyläpalvelu Oy on meidän yhteinen yrityksemme 

Hyvät yritys- ja kuntayhteistyökumppanit ovat Eskolan Kyläpalvelu 

Oy:lle erittäin tärkeitä. Vieläkin tärkeämpää on kyläläisten ja kylän 

yhdistysten panos erilaisissa yhteistyökuvioissa. Yhteisistä ponnistuksista 

kyläyrityksen, koulun ja kesäteatterin eteen saatiin Vuoden kylä -titteli 

vuonna 2017. 

 

Aivan ykkössijalla ovat yksittäiset ihmiset, asiakkaat: Koska vain 

käytetyt palvelut säilyvät, sitoutuminen kylän omien palveluiden 

käyttämiseen on teko elävän yhteisön ja asuinympäristön hyväksi.   



 

Miltä Eskolan Kyläpalvelu Oy ja kylän palvelut 

näyttävät viiden vuoden kuluttua? 

 

Siihen me, yrityksen perustajat, omistajat, palveluiden 

käyttäjät ja tulevaisuuden kehittäjät voimme 

jatkossakin vaikuttaa. 

 

Pidetään kyläpalvelut elinvoimaisina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatija: Palveleva Yhteisö -hanke, Eskolan Kyläyhdistys ry 

Kuvat: Leena Hautamäki, Satu Kumpulainen, Miia Tiilikainen 

 

 


