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Vuosi 2021 

Tenavatalli 

Eskolan päivähoidon järjestäminen Kannuksen kaupungille kilpailutettiin kesällä 2020 ja kaupunki käytti 

toisen vuoden option sopimuksen jatkamiseksi kesällä 2021. Eskolan Kyläpalvelu Oy:n yhteistyötaho 

Sievin suunnassa on kunnan päivähoitotoimisto. Sievin kunnalla on käytössä palveluseteli, jonka kautta 

lastenhoitopalvelun tilaaminen Eskolan Kyläpalvelu Oy:ltä on toiminut sujuvasti.  

Asiakasmäärät Tenavatallissa ovat olleet hyvät ja Tenavatallin myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. 

Tenavatallissa toteutettiin sisäänkäynnin remontti, joka lisäsi päivittäisten toimintojen sujuvuutta sekä 

energiatehokkuutta. 

Henkilökunta 

Tenavatallin henkilökuntarakenne on vuonna 2021 ollut hyvä, koulutettua henkilökuntaa on löytynyt 

hyvin. Päiväkodissa on toiminut lastentarhanopettaja/sosionomina päiväkodin johtaja, hänen kanssaan 

vastuuta on jakanut lastentarhanopettaja. Päiväkodissa on toiminut em. henkilökunnan lisäksi osa-

aikaisia lähihoitajia ja lastenhoitajia tarpeen mukaan, työsuhteessa olevan lähihoitajan poissa ollessa. 

Kotipalveluiden siivoustilausten vastaanotto jäi pois Tenavatallin vastuulta, mutta päiväkodin 

henkilökunta pystyy yhä avustamaan talon muissa töissä, mikäli lapsimäärät antavat myöten ja apua 

tarvitaan keittiöllä tai kotipalvelussa. Vastaavasti kotipalvelun työntekijä voi tarvittaessa avustaa 

lyhytaikaisesti lastenhoidossa, mikäli tarvetta on. 

Tulevaisuudennäkymät 

Eskolan päivähoito on jälleen kilpailutettavana ja Eskolan Kyläpalvelu Oy on jättämässä tarjouksen. 

Mikäli sopimus Kannuksen kaupungin kanssa toteutuu entiseen tapaan, toiminnan voi nähdä jatkuvan 

menestyksekkäästi. 

 

Kotipalvelu 

Soiten kanssa olleet vakituiset sopimukset lakkautettiin syyskuussa 2020 ja tämä laski kotipalveluiden 

myyntiä merkittävästi. Myös vaihteleva koronatilanne vähensi siivoustilauksia. Kotipalvelussa hoidetaan 

nyt entistä itsenäisemmin uusien asiakkuuksien hankkimista ja sopimusten laatimista. Tämä on 

vähentänyt hallinnon työtaakkaa. 

Henkilökunta 

Kotipalveluiden työntekijä vaihtui keväällä 2021 ja hänen työkuvansa painottuu nyt enimmäkseen 

ruokakuljetuksiin, siivouksiin ja keittiöllä avustamiseen. Hän pystyy kuitenkin tarvittaessa tekemään 

lyhyitä sijaisuuksia myös päiväkodille. Myös Eskola-talon siisteys on pääosin kotipalvelun työntekijän 

vastuulla. 
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Tulevaisuudennäkymät 

Eskolan Kyläpalvelu Oy:n kotipalveluissa painottuvat erilaiset siivoukset ja ateriakuljetukset, ja 

asiakasmäärät ovat hienoisessa nousussa. Kotitalousvähennyksen paraneminen vuonna 2022 saattaa 

vauhdittaa palveluiden kysyntää. Siivouspalveluita tilaavat myös yritykset, joiden osuus siivouksista on 

kasvanut vuonna 2022. Kotipalvelut ovat kohtuullisen pieni mutta tärkeä siivu Eskolan Kyläpalvelu Oy:n 

palveluita, sillä ne ovat osa yrityksen yhteiskunnallista hyötyä tuottavaa toimintaa. 

 

Lounasruokala Pikku-Pässi – ruokapalvelut 

Lounasruokalan myynti oli laskenut vuonna 2020 lähes 30 prosenttia, mutta vuonna 2021 pystyttiin jo 

palaamaan lähelle koronavuotta edeltävää tulosta. Koska Eskolan kesäteatterin näytelmä pystyttiin 

toteuttamaan, teatteriruokailuista saatiin mukava lisä myyntiin. Kioskin toiminta on jatkunut ja sen 

tarjontaa on monipuolistettu. Ateriakuljetusten tilauksia on vastaanotettu sekä Pikku-Pässin että 

kotipalvelun kautta. 

 

Henkilökunta 

Lounasruokala Pikku-Pässin kokki vaihtui alkuvuodesta 2021, 

aiemmin kokin avustajana toimineen henkilön ottaessa 

vastuun. Uuden kokin myötä Pikku-Pässin tarjontaan tuli 

entistä enemmän leivonnaisia, jotka ovat olleet hyvin 

suosittuja. Hänen jäädessään äitiyslomalle keväällä 2021 

saatiin keittiölle sijainen, joka pyöritti lounasruokalaa 

taloudellisesti. Sijaisen työsuhde päättyi suunniteltua aiemmin 

ja keittiölle saatiin apua kylän omilta ammattilaisilta. He 

sijaistivat keittiöllä äitiyslomalla olevan kokin paluuseen ja 

osoittivat todellista ”kylähenkeä”. Kotipalveluiden työntekijä on 

toiminut kokin apulaisena keittiöllä aina kun omilta töiltään 

ehtii, apuna voivat toimia myös päiväkodin työntekijät tai 

hallintopäällikkö. 

 

Tulevaisuudennäkymät 

Tulevaisuudennäkymät ovat Lounasruokala Pikku-Pässissä hyvät. Asiakasmääriin voidaan odottaa 

vuoden 2022 myötä kasvua. Epävarma maailmantilanne vaikuttaa kuitenkin myös lounasruokalan 

toimintaan. Raaka-aine- ja energiakustannukset ovat kasvaneet ja ruokalan hintoja on jouduttu 

nostamaan jonkin verran. Lounasruokalatoiminta tarjoaa Eskolan Kyläpalvelu Oy:lle tasaista 

kassavirtaa, jota tarvitaan yrityksen normaaliin toimintaan. 
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Kiinteistöt 

Kiinteistökulut nousivat merkittävästi vuonna 2021 ja olivat kotipalveluiden myynnin vähenemisen 

ohella tärkein syy yrityksen heikentyneeseen tulokseen. Öljyn hinta on kasvanut tasaisesti ja Ukrainan 

sodan aiheuttaman epävarman maailmantilanteen myötä näyttää siltä, että hiljattainen 

öljylämmityksestä luopuminen on edessä myös Eskola-talolla. Myös sähkön hinta on ollut erittäin 

korkealla. Aurinkosähkön merkitys korostuu: ilman omaa aurinkovoimalaa vuoden 2021 kulut olisivat 

olleet tuhansia euroja korkeammat, mikäli käyttövesi olisi edelleen lämmitetty öljyllä. Kiinteistökulujen 

karsiminen on välttämätöntä yrityksen jatkon kannalta, ja Eskola-talolle onkin tilattu asennettavaksi 

ilmalämpöpumppuja loppukesästä 2022. 

Vuokratuotot laskivat vuonna 2021 noin 3000 eurolla, mutta asia on alkanut korjaantua vuonna 2022 

tuulivoimayritysten myötä. 

 

Ikäpaja-hanke ja hallintopäällikön palkkaus 

Maaliskuussa 2021 alkoi Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallinnoima Ikäpaja-hanke. Sen projektipäälliköksi 

palkattiin aiemmin kyläyhdistyksen hankkeissa ja Kyläpalvelun osa-aikaisena työntekijänä toiminut 

henkilö 50% rahoituksella, mutta työntekijän tehdessä kuusituntista päivää tuen osuus palkasta oli 

suurempi. 

Ikäpaja-hankkeella pyrittiin tavoittamaan Eskolan kylän ikäihmiset sekä mahdolliset muut 

toimintarajoitteiset ihmiset ja mahdollistamaan heille heidän toiveittensa mukaisia vapaa-ajan 

aktiviteetteja yhteistyössä kylän eri toimijoiden kesken, yhteisöllisyyttä hyödyntäen ja tavoitellen. 

Tavoitteena oli ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea mielekästä elämää kotikylässä vielä 

vanhemmallakin iällä. Hankkeessa kehitettyjä malleja voidaan toisintaa myös muualla. Yksivuotinen 

hanke sai rahoituksen Rieska-Leaderin kautta EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Hanke järjesti Eskolassa Kyläluuta-tapahtuman eri yhteistyökumppaneiden kanssa, selvitti ikäihmisten 

asumiseen ja liikuntaan liittyviä asioita, oli mukana laatimassa uutta Eskolan kyläsuunnitelmaa ja 

perusti harrastekahvila Motin kylätalo Veturitallille. Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallitus päätti jatkaa 

harrastekahvilan toimintaa vielä hankkeen jälkeenkin, ainakin kevään 2022 ajan. Ikäpaja-hankkeen 

loppuraportti tulee luettavaksi Eskolan kylän nettisivuille. 

Ikäpaja-hankkeen projektipäällikkö teki osan työajastaan Eskolan Kyläpalvelu Oy:n hallintopäällikön 

tehtäviä. Maaliskuussa 2022 hankkeen päätyttyä hallintopäällikön työsuhde jatkui kuusituntisena 

työntekijänä. Siihen kuuluu yrityksen yhteyshenkilönä toimiminen, yleinen operatiivinen johtaminen, 

tiedottaminen, henkilöstöhallinto sekä laskutusten hoitoa – käytännössä ”kylätoimiston” ylläpito. 

Tilinkäyttöoikeudet ovat säilyneet edelleen yrityksen talousvastaavalla ja taloudellinen vastuu 

hallituksella. Kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu Wiseo Oy:lle. 
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Rajoitusten purkua, uusia haasteita 

Vuonna 2021 näytti ensin siltä, että korona-ajasta selvittäisiin kohtuullisen vähin kolhuin. Haasteet 

eivät kuitenkaan loppuneet: kylmä talvi ja öljyn hinnannousu kasvattivat kiinteistökuluja huomattavasti, 

vuokratulot vähenivät ja kotipalvelun myynti laski. Hanke ja henkilöstön vaihtuvuus lisäsivät 

palkkakustannuksia. Näistä palkkakuluista saatiin ja saadaan kuitenkin suuri osa hankkeen 

maksatuksina takaisin.  

Tilinpäätöksen tulos oli pitkästä aikaa jonkin verran tappiollinen. Liikevaihto laski odotettua vähemmän, 

n. 5000 euroa, 275 859 euroon. Tenavatalli ja Pikku-Pässi kohensivat myyntiään, mikä antaa aihetta 

optimismiin. 

Vuosi 2022 jatkuu globaalien haasteiden edessä. Eskolan Kyläpalvelu Oy:ltä vaaditaan taas ketteryyttä 

ja joustavuutta, mitä se on voinut osoittaa aiemminkin. Oleellinen osa yrityksen toimintaa ovat 

luotettava henkilöstö ja vastuullinen hallitus. Kylän yhteinen yritys tarvitsee omistajiaan – ja omistajat 

yritystä. Eskolan Kyläpalvelu Oy on Eskolan palveluiden sydän, yhdessä pidämme sen elinvoimaisena. 

Miia Tiilikainen 

Hallintopäällikkö 

5. huhtikuuta 2022 
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Talousyhteenveto 

Vuosi 2021  Vuosi 2020  Erotus 

Liikevaihto  275 858,69  281 189,84  -5331,15 

Tilikauden voitto/tappio -18 363,12  16 417,35  -34 780,47 

Rahalaitoslainat 16 350,88  12 233,92  4116,91 

Lainojen kasvuun vaikutti Tenavatallin sisäänkäynnin remonttia varten otettu laina.  

 

Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 9 henkilöä, kaksi enemmän kuin vuonna 2020. 

Henkilöstökulut -216 744,82  -185 860,92  30 883,90 
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Yhteystiedot 

MIIA TIILIKAINEN 

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 

 TERO PÖKKYLÄ 

PÄIVÄKODIN JOHTAJA 

 SANNA HAUTAMÄKI 

HALLITUKSEN PJ 

     

Puh. 045 1513 244 

palvelevayhteiso@saunalahti.fi 

 Puh. 045 174 2570 

tenavatalli@saunalahti.fi 

  

Yrityksen tiedot 

Eskolan Kyläpalvelu Oy 

Y-tunnus 2582845-3 

Koulutie 3, 69150 Eskola 

Puh. 045 1513 244 

www.eskolankyla.fi 


