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Kyläsuunnitelma tai kylästrategia tuo esille kyläläisten tahtotilan, 
tavoitteet ja näkemykset siitä, miten ja mihin suuntaan kylää 
kehitetään. Se toimii kaiken kehittämisen ja toiminnan pohjana 
tulevina vuosina, ikään kuin yhteisenä sopimuksena.

Kyläsuunnitelma on laadittu Eskolan Kyläyhdistys ry:n aloitteesta. 
Suunnitelman laatimisprosessi on seuraava: 

Mikä kyläsuunnitelma on?

Kyläyhdistyksen hallituksen laatima pohja

Kylän yhdistysten johtokuntien yhteiskokous

Toinen luonnos sähköpostikierrokselle johtokunnille

Luonnos nettiin kyläläisten kommenteille

Lopullinen kyläsuunnitelma



Eskola on noin 420 asukkaan kylä Keski-Pohjanmaalla, 13 kilometrin 
päässä Kannuksen keskustasta. Kylässä on noin 200 teollista 
työpaikkaa, mutta vain vähän maataloutta. Eskola on valittu kaksi 
kertaa valtakunnalliseksi vuoden kyläksi, vuosina 2001 ja 2017. Kylä 
tunnetaan metsäratahistoriasta, kesäteatteritoiminnasta, 
kylälähtöisestä palvelutoiminnasta ja ennen kaikkea 
ennakkoluulottomasta uuden kehittämisestä, vahvasta 
talkootyöstä, itsenäisyydestä ja omatoimisuudesta.

Nykytilanne



Kylän aktiiviset yhdistykset

Eskolan Kyläyhdistys ry

- kylän edunvalvonta, 
koordinointi, 

kehittäminen, kulttuuri

Eskolan Eskot ry

- kyläläisten liikuttaminen, 
liikuntapaikat

Eskolan Metsästysseura ry

- riistanhoito, 
virkistyspaikat

Eskolan Koiraharrastajat ry

- koiraharrastuksen 
tukeminen

Vanhempainyhdistys 
HanhiKukko ry

- koululaisten, päiväkodin 
ja lapsiperheiden tuki

Kaikki yhdessä

- kylän vuosikello, 
tapahtumat



Eskolan metsäinen soraharjuympäristö on synnyttänyt kylään 
teollisuutta. Suuria työllistäjiä ovat Pihla Pro, Kolppasen Betoni ja 
Ha-Sa:n Eskolan saha.

Kylästä löytyy monipalvelukeskus Eskola-talo (Eskolan 
Kyläpalvelu Oy), jossa on päiväkoti, lounasruokala, kotipalveluita, 
vuokrauspalveluita sekä matkailu- ja luentopalveluita.

Eskolassa on myös grillibaari, kehräämö myymälöineen, hieronta-
ja hyvinvointiyrittäjiä, taksiyritys, maatalousyrittämistä sekä 
kone-, rakennus- ja huoltopalveluita. Eskolassa järjestetään 
kuntouttavaa työtoimintaa sekä kehräämöyrityksessä että 
kyläyhdistyksen toimesta.

Työllistäjät ja palvelut



Eskolaa kohtaavat samat ongelmat kuin monia muita kyliä ja pieniä 
kuntia: väki vanhenee ja vähenee, palvelut ovat lakanneet joko 
kunnan lopettamina tai yrittäjien lopetettua toimintansa. Koulun 
lakkauttaminen aiheutti kovan iskun kylälle, sillä lapsiperheet 
suosivat lähikouluja.

Talkootyön ja yhteisön arvostus on vähentynyt ja yksilöä korostava 
elämäntapa yleistynyt. Työssäkäyvien ihmisten elämä on kiireistä ja 
muillakin vapaa-aika hajoaa useiden harrastusten ja 
velvollisuuksien suorittamiseen. Kylätoiminnalle ei riitä aikaa eikä 
kiinnostusta menneiden vuosien tapaan.

Työvoimapula, nykyaikaisten vuokra-asuntojen puute sekä 
kauppapalveluiden puute haittaavat. Myös vuorovaikutus kunnan 
kanssa voisi olla toimivampaa. Globaalit ilmiöt, kuten 
ilmastonmuutos ja pandemiat vaikuttavat myös Eskolan kylään.

Suurimmat haasteet



Eskolan suurin voimavara ovat ihmiset. Talkootyö, 
tulevaisuudenusko, sinnikkyys ja avoin suhtautuminen uuteen ovat 
vieneet kylää eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Halua oman kylän 
elinvoimaisuuden edistämiseen löytyy myös paikallisista yrityksistä. 
Vahva eskolalainen identiteetti ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat 
kylän valttikortti. ”Eskolalaisuus” on myös kenen tahansa kylään 
muuttajan tai siellä työskentelevän omaksuttavissa.

Yhdessä perustettu Eskolan Kyläpalvelu Oy on paitsi osoitus kylän 
periksiantamattomuudesta, myös tehokas työkalu kylän 
kehittämisessä myös tulevaisuudessa. Myös kylän aktiiviset 
yhdistykset, talkoot ja vapaaehtoistyö tekevät kylästä viihtyisää 
asuinpaikkaa siinä, mihin julkiset palvelut eivät yllä.

Suurimmat voimavarat



Kylällä on keskeinen sijainti Kokkola-Kajaanitien ja Ylivieskantien
varressa, useamman kunnan ja kahden maakunnan 
risteyskohdassa, ja matka sekä Kannuksen että Ylivieskan 
rautatieasemille on varsin kohtuullinen. Eskolan taajamassa on 
vastikään uusittu osayleiskaava ja toimiva infrastruktuuri. 
Ympäröivä luonto tarjoaa upeat puitteet liikunnalle ja 
virkistykselle. 

Suurimmat voimavarat



Eskolan arvot ja visiot

Eskolan pitkä historia muualta tulevien 
työllistäjänä on tehnyt siitä avoimen uusia 

ideoita, muutoksia ja kylään muuttavia kohtaan.

Kyläläisillä on vahvat vaikutusmahdollisuudet 
omaan elinympäristöön sekä halu toimia sen 

hyväksi.

Eskola on elinvoimainen kylä, jossa on 
kaikenikäisten hyvä ja turvallinen asua, harrastaa 

ja olla osa yhteisöä.



Eskola on aina ollut askeleen edellä ja näin on myös tulevaisuudessa.

Yhdistystoiminnan tulee säilyä jatkossakin vahvana; yhteisöllisyyttä 
vahvistetaan.

Asumista kehitetään, kylän houkuttelevuutta asuinpaikkana parannetaan ja 
korostetaan.

Kyläläisten viihtyvyyttä ja terveyttä edistetään.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

Kylän kulttuuriperintöä vaalitaan.

Päämäärät vuoteen 2025



Toteutus: asukkaat
 Yhdistykset tekevät aktiivista jäsenhankintaa ja järjestävät yhteisöllisiä 

tapahtumia ja kohtaamismahdollisuuksia. Yhdistysten yhteisissä 
kokouksissa laadittu ja päivitetty vuosikello rytmittää toimintaa.

 Asumisratkaisuja kehitetään yhdessä kylän eri toimijoiden kesken sekä 
yhteistyössä kaupungin kanssa: mm. tonttitarjonta, vuokra-asuminen, 
tuettu asuminen.

 Lasten ja lapsiperheiden asiaa edistetään ja lapsille järjestetään 
monipuolisia aktiviteetteja. Eskolalaisia koululaisia tuetaan, myös oma 
koulu on yhä mahdollinen. Eskola-talon leikkipaikan lisäksi on tarve 
toiselle kunnolliselle leikkialueelle. Myös nuoret huomioidaan 
aktiviteettien suunnittelussa.

 Ikäihmisten elämänlaatua Eskolassa ylläpidetään ja parannetaan 
yhdistysten ja yritysten toiminnan sekä vapaaehtoistyön kautta, 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.



Toteutus: aktiviteetit
Kylän liikunta- ja ulkoilupaikkoja kehitetään eri 
yhteistyökumppanien kesken, mm. Kannuksen kaupungin kanssa. 
Olemassa olevia liikuntapaikkoja kunnostetaan ja uusia rakennetaan. 
Kehitettäviä kohteita ovat mm.:

 Esteetön lähiliikuntapaikka Eskola-talon lähialueella: valaistu 
polku/latu, parkour-rata ym.

 Urheilukentän alueen kunnostus liikuntapaikaksi myös 
urheiluseuroille

 Kuntosali
 Maauimalan ympäristön kehittäminen, mm. viemäröinti ja 

saunan rakentaminen



Toteutus: asuinympäristö

 Kylän yleistä siisteyttä ylläpidetään.

 Kyläyhdistys ja muut kylän toimijat edistävät Veturitie-
Leppilammentie -alikulun rakentamista sekä muuta 
kulkuväylien sujuvuutta ja kyläturvallisuutta (mm. 
yleinen hälytysmerkki)

 Kylän toimijat pyrkivät varmistamaan, ettei julkisilla 
liikenne-, kaavoitus- tms. ratkaisuilla aiheuteta esteitä 
kylän kehittämiselle tai yrittämiselle. Yritysten välistä 
yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen.



Toteutus: luonto ja kulttuuri

Kylän luontoa, kulttuuria ja historiaa vaalitaan eri tavoin, 
mm. maisema- ja perinnekohteita kunnostamalla sekä 
tekemällä yhteistyötä kaupungin sekä maakunnallisten ja 
valtakunnallisten organisaatioiden kanssa. Muun muassa:

 Kylätalo Veturitallin ja sen lähialueen kehittäminen: 
historiallisen rakennusympäristön säilyttäminen ja 
kunnostaminen

 Kesäteatterin ja teatterialueen toimintaedellytyksiä 
parannetaan kestävämmälle pohjalle, esim. 
monipuolisempi käyttö



Toteutus: toimintatavat

• Hankkeita hyödynnetään aktiivisesti.

• Kylän tunnettuutta ylläpidetään ja parannetaan 
eri keinoin.

• Yhteistyötä tehdään Kannuksen kaupungin ja 
muiden tahojen kanssa siten, että kylän 
elinvoimaisuus taataan.



Seuranta

Yhdistykset laativat toimintasuunnitelmansa 
kyläsuunnitelmaan pohjautuen tai siten, 
etteivät ne ole ristiriidassa kyläsuunnitelman 
kanssa. 

Toimintasuunnitelmien toteutumista 
arvioidaan yhdistysten vuosikokouksissa ja 
kyläsuunnitelman toteutusta puolivuosittain 
yhdistysten yhteisissä kokouksissa.

Kyläsuunnitelma päivitetään vuonna 2025 tai 
aiemmin, mikäli tarve sitä vaatii.



www.eskolankyla.fi


