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1. HAKIJA 

Selvitys toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen 
käytettävistä resursseista 
     Markkuun kylä on elinvoimainen ja aktiivinen kylä Tyrnävällä. Kylä sijaitsee noin 8 km päässä Tyrnävän 
keskustasta, Tyrnävän ja Muhoksen puolivälissä. Kylän asukasmäärä on noin 300 ja alueella asuu paljon 
lapsiperheitä. Kylän alueelle on vahvistettu osayleiskaava vuonna 2014 ja alueella on parhaillaan käynnissä 
Tyrnävän vesihuollon viemäröintihanke. Kylän asukasmäärä on kasvussa ja uusia asukkaita muuttaa kylälle 
lähes vuosittain. Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka 
toiminnan tarkoituksena on edistää Markkuun kylän ja kyläläisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. 
Kyläyhdistyksen toiminta on avointa kaikille kyläläisille eikä sillä ole jäsenmaksua. Yhdistyksellä on 
hankekokemusta, sillä se on toteuttanut Leader – rahoituksella Markkuun luontopolun vuonna 1999. 
Kyläläisillä on myös hankeosaamista, mm. kyläyhdistyksen puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva Riina 
Rahkila on toiminut 15 vuoden ajan EU – rahoitteisten hankkeiden hallinnointiin ja toteutukseen liittyvissä 
tehtävissä. Lisäksi muilla kyläläisillä on hanketoimintaan liittyvää osaamista (maaseudun kehittäjän 
erityisammattitutkinto, kirjanpitoon liittyvää osaamista, hankeosaaja – osatutkinto). Kyläläisillä on myös mm. 
maanrakennustoimintaan sekä rakennusalaan liittyvää osaamista, jota voidaan hyödyntää hankkeen 
toteutuksessa. 
 
Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry:n taloudellinen tilanne on ja on ollut pitkään vakaa. Varainhankintaa 
tehdään sekä erilaisissa itse järjestetyissä tapahtumissa että osallistumalla erilaisiin Tyrnävällä järjestettäviin 
tapahtumiin ja tempauksiin (perunamarkkinat, talvitapahtumat jne.). Kyläyhdistyksen pääasiallista toimintaa 
viime vuosina ovat olleet mm. koululaisille järjestettävä liikuntakerhotoiminta (toteutetaan valtion lasten ja 
nuorten harrastustoimintaan tarkoitetulla tuella, myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan AVI), erilaiset lapsiperheille ja 
kyläläisille tarkoitetut tapahtumat (Markkuun kevätkirmaus, kyläjuhlat, kyläkekkerit) sekä luontopolun 
kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Kyläyhdistys mm. palkkaa joka kesä kyläläisen nuoren 
luontopolun huolto- ja ylläpitotehtäviin. Markkuun luontopolkua kyläyhdistys on peruskunnostanut viimeksi 
vuonna 2010 omin varoin sekä kunnostusta sponsoroineiden yritysten ja Tyrnävän kunnan tuella. 
 
Viimeisin kyläyhdistyksen toteuttama hanke ja osoitus kyläläisten aktiivisuudesta oli kesällä 2015 
toteutettu ”Koko kylän viihtyisä uimapaikka” – hanke, jossa Tyrnävän ampumaradan uimapaikalle toteutettiin 
nuotiopaikka sekä uusi pukukoppirakennus. Hankkeeseen saatiin Yhteisö – Leader rahoitusta Nouseva 
Rannikkoseutu ry:ltä ja hankkeen toteutukseen osallistui suuri joukko kylän asukkaita, mukaan lukien lapsia ja 
nuoria. Hankkeesta on laadittu erillinen raportti ja sen toteutuksesta on runsaasti kuvamateriaalia. 
 
Kyläyhdistyksen toiminnan aktiivisuudesta osoituksia ovat myös kesällä 2015 järjestetty ”Mahdollisuuksien 
Markkuun Seutu” – valokuvauskilpailu, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram) sekä 
internetsivujen uudistus marraskuussa 2015. Myös kyläsuunnitelma on päivitetty syksyllä 2015. 
Mahdollisuuksien Markkuu – nimen saaneen kyläsuunnitelman laatimisprosessiin osallistui suuri määrä 
kyläläisiä, mm. ideakartoille saatiin yhteensä yli 100 ideaa, jotka analysoitiin kyläsuunnitelmaan kirjattujen 
tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjaksi. Ilahduttavinta prosessissa oli kylämme lasten ja nuorten aktiivinen 
osallistuminen, joten kyläsuunnitelma kuvastaa aidosti kyläläistemme ja erityisesti lasten ja nuorten toiveita 
kylän kehittämiselle. Nyt haettavan Mahdollisuuksien Markkuu – investointihankkeen toimenpiteet 
pohjautuvat suoraan kyläsuunnitelmaamme ja sen toimenpiteet toteuttavat samalla myös Tyrnävän kunnan 
kuntastrategiaa. 
 
 



 
2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA 

Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua? 
Markkuun kylän vahvuuksia ovat Markkuun luontopolku sekä erinomaiset ja lakeuden olosuhteissa erityiset 
ulkoilu- ja retkeilymaastot, joita hyödyntävät jo tällä hetkellä kyläläisten lisäksi muut tyrnäväläiset sekä Oulun 
seudun asukkaat. Lisäksi kylällämme sijaitsee erityisesti lapsiperheiden suosiossa oleva ampumaradan 
uimapaikka. Kylällä on myös vahvat hiihtoperinteet ja alueella on aiemmin järjestetty merkittäviä 
hiihtokilpailuja, mm. valtakunnalliset 100 – vuotisjuhlahiihdot vuonna 1978, joissa Markkuun maastoissa 
hiihtivät hiihdon kärkinimet. Kylällämme asuu paljon erityisesti liikunnasta ja luonnossa liikkumisesta 
kiinnostuneita lapsiperheitä, joiden harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia on tarpeen kehittää. 
 
Syksyllä 2015 tehdyn kyläsuunnitelman päivityksen yhteydessä erityisesti lapset ja nuoret toivat selkeästi esille 
tarpeen kylämme liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantamiselle. Toiveisiin lukeutuivat mm. 
frisbeegolf-rata, seikkailuliikunta, ampumaradan uimapaikan kehittäminen sekä hiihtomahdollisuuksien 
parantaminen. Lisäksi hankesuunnitteluun liittyvissä tilaisuuksissa sekä sosiaalisen median kautta tehdyissä 
tiedusteluissa on tuotu esille Markkuun luontopolun kunnostustarpeita, mm. ikääntyneiltä toiveita esimerkiksi 
levähdyspaikkojen lisäämisestä matkan varrelle sekä lapsiperheiltä toiveita, että rakenteet mahdollistaisivat 
lastenvaunujen kanssa kulkemisen. Lisäksi kohdeopasteiden kunnostusta ja ajantasaistamista on toivottu. Tarve 
Tyrnävän hiihtomahdollisuuksien parantamiselle on myös käynyt ilmi useissa yhteyksissä, sillä tällä hetkellä 
tyrnäväläiset joutuvat harrastamaan hiihtoa naapurikunnissa ja Oulussa saakka puutteellisten 
hiihtomahdollisuuksien vuoksi.   
 
Mahdollisuuksien Markkuu – investointihankkeessa parannetaan erityisesti oman kylän asukkaiden liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia, mutta samalla tarjotaan parempia harrastusmahdollisuuksia kaikille tyrnäväläisille ja 
Oulun seudun asukkaille. Lisäksi luontopolun rakenteita ja opasteita kunnostamalla parannamme luontopolun 
käytettävyyttä erilaisille käyttäjäryhmille, mm. ikääntyneille, lapsiperheille ja erilaisille virkistäytymisryhmille 
ja luomme toimintamahdollisuuksia palveluyritystoiminnalle. 

 
 
3. HANKKEEN TAVOITTEET 

Mitä tavoitteita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan? 
     Hankkeen päätavoite on luoda uusia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kylämme lapsille ja nuorille 
sekä kaikille kyläläisille. Toimenpiteillä lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisäämme kylän 
elinvoimaa ja profiloidumme virkeäksi, toimivaksi kyläyhteisöksi, joka houkuttelee uusia asukkaita myös 
tulevaisuudessa. 
 
Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on hankkeen toteutuksen myötä ja kylän edelleen kehittyessä luoda 
mahdollisuuksia uusille yrityksille erilaisten luontoon liittyvien matkailu- ja hyvinvointipalvelujen kautta. 
Luonto on yksi kylämme vahvuus, ja kylällämme oleva luontopolku on saanut paljon kiitosta kävijöiltä. 
Tulevaisuudessa on tavoitteena, että kylämme voisi tarjota myös luontoon ja hyvinvointiin liittyviä palveluja 
laajalle käyttäjäryhmälle, myös mm. ulkomaisille matkailijoille. 

 
4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA 

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
     Hankkeessa toteutetaan Ampumaradan uimapaikan lähimaastoon n. 3,5 kilometrin pituinen vapaan ja 
perinteisen tyylin hiihtolatu. Kun käytössä on myös vapaan tyylin latu, huomioimme suurempaa 
käyttäjäryhmää, ja vapaan tyylin latua ovat toivoneet sekä kyläläiset että muut tyrnäväläiset. Vältämme suuria 
raivaus- ja pohjatöitä ja hyödynnämme latu-uran linjauksessa jo olemassa olevia metsäteitä tai ajouria, myös 
rajalinjoja. Maasto on pääosin kuivaa kangasmetsää, johon latu-ura on helppo toteuttaa. Lisäksi toteutamme n. 
2 kilometrin mittaisen yhdysladun Markkuun luontopolun kodalta Ampumaradan maastoon. Tämä latu on 
retkihiihtotyyppinen perinteisen tyylin latu. Tässäkin latu-uran linjauksessa hyödynnämme jo valmiita 
metsäteitä ja rajalinjoja. Lisäksi yhdysreitin varrella on olemassa oleva laavu, joka saadaan hyötykäyttöön 
uuden reitin myötä. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan latu-uria myös kesäkäytössä, esimerkiksi 
polkujuoksijat ovat toivoneet lisää reittejä, ja he voisivat hyödyntää uusia väyliä. Latu-ura tarjoaisi myös 
patikointiyhteyden Markkuun luontopolulta Tyrnävän ampumaradalle. Latu-uran osalta tehdään sopimukset 
maanomistajien kanssa. 
 
Ampumaradan uimapaikan kesäkäytettävyyttä parannetaan rakentamalla uimapaikalle nuorten toivoma 



hyppylava/uimalautta. Lisäksi perustetaan lasten pienimuotoinen leikkipaikka. Alueella tehdään myös raivaus- 
ja siistimistyötä viihtyvyyden lisäämiseksi ja rakennetaan laavu nuotiopaikan yhteyteen. Lisäksi ranta-alueelle 
toteutetaan maastopöytä ja penkki- ryhmä.  Uimapaikan läheisyyteen, suunnitellun latu-uran ja muiden 
olemassa olevien urien yhteyteen toteutetaan erityisesti kylän nuorison toivoma 9 – väylän frisbeegolfrata. 
Frisbeegolfin kohderyhmänä ovat nuorison lisäksi myös muut ikäryhmät, sillä se on kaikille sopiva matalan 
kynnyksen laji. Tulevaisuudessa voisimme lisätä kylien välistä yhteistyötä esimerkiksi pienimuotoisilla 
frisbeegolf-kisoilla. Rata voidaan toteuttaa ilman suurempia maanmuokkauksia. Suositeltavaa on käyttää 
valmiita paketteja tarjoavaa yritystä, jolloin radan suunnittelun tekee ammattilainen ja pakettiin sisältyvät 
heittoalustat ja korit. Radan käytännön toteutus tehdään talkootyönä. Alueen hiihtoladuista sekä 
frisbeegolfradasta laaditaan opastetaulu karttoineen ja hiihtoladut sekä frisbeegolfrata merkitään asianmukaisin 
reittimerkinnöin. Myös frisbeegolfradasta laaditaan sopimukset maanomistajien kanssa. Frisbeegolfradan 
suunnittelualue on esitetty liitteenä olevassa kartassa. 
 
Kehitetään Markkuun luontopolkua ja uudistetaan sen rakenteita sekä opasteita. Parannetaan luontopolun 
alkuosan käytettävyyttä eri ikäryhmille (pienet lapset, ikääntyneet). Huomioidaan myös turvallisuus. Näin reitti 
sopii useille eri käyttäjäryhmille.  Polun alkuosan pitkospuut poistetaan ja korvataan ne soralla ja tehdään 
salaojitus. Sorastus ja salaojitus tehdään myös lähempänä kotaa olevalle märälle paikalle. Näillä toimenpiteillä 
parannetaan talvella kodalle vievän hiihtoladun pohjaa ja helpotetaan ikääntyneiden sekä lapsiperheiden 
mahdollisuutta liikkua polulla. Kunnostetaan luontopolun ensimmäinen silta, jotta latu-uran tekeminen on 
helpompaa ja reitin turvallisuus paranee. Lisäksi toteutetaan myös riippusillan tarvitsemia pienimuotoisia 
kunnostustoimenpiteitä. Lisätään polun varrelle kaiteita tarvittaviin kohtiin lisäämään reitin turvallisuutta sekä 
helpottamaan vanhempien retkeilijöiden kulkua ja uusitaan entiset kaiteet. Reitin alkupäähään ennen 
ensimmäistä siltaa olevaan mäkeen tehdään jykevistä luonnonkivistä portaat.  Myös levähdyspaikkoja on 
toivottu kävijöiltä lisää, joten reitin alkupäähän sijoitetaan vähintään kaksi penkkiä ja koko reitille penkkejä 
tasaisesti kauniille näköalapaikoille tai muuhun tarvittavaan kohtaan. Uudistetaan pitkospuut kodalta 
riippusillalle ja sorastetaan porrastettavat kohdat. Reitin varrella olevan partiolaisten mökin läheisen sillan 
jyrkkiä portaita uudistetaan ja loivennetaan. Kodan yhteydessä olevaa nuotiopaikkaa kunnostetaan uusimalla jo 
ränsistyneitä rakenteita. Toteutetaan uusi polttopuuvaja, uusi puuverhoiltu roska-astia ja sammutusastia, uusi 
käymälä (kompostikäymälä) vanhan jo ränsistyneen tilalle. Rakenteet ovat luonnonläheisiä, ja värisävyt kodan 
mukaan. Kodan sisällä oleva kotakeittiö uudistetaan ja myös kodan ulkonuotiopaikan penkit ja nuotiorauta. 
Lisäksi rakennetaan luonnonkivistä paloturvallinen nuotiopaikka ja hankitaan käsipumppu sammutusveden 
hankintaa varten. 
 
 Uudistetaan koko reitin info- ja opastetaulut ja yhdistetään niihin internetissä olevaa suomen- ja 
englanninkielistä materiaalia, jotta luontopolkua voivat hyödyntää myös ulkomaalaiset retkeilijät. 
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös palveluyritystoiminnan tarpeet sekä luontokohteiden 
elämyksellisyys reitin rakenteissa ja oheismateriaaleissa. Lisätään karttoja ja etäisyysmerkintöjä. Toteutetaan 
isommat opastetaulut kodalle ja laavulle. Ilkivallan vähentämiseksi hankitaan kodalle riistakamera. 
 
Avataan jokivarsimaisemaa harkitusti hankkeen ulkopuolisena työnä ottaen huomioon uhanalaiset lajit ja 
eroosioherkät jokitörmät. Pajukkoa/risukkoa raivataan kodan kohdalta kaksi kertaa vuodessa siten, että juuret 
jäävät maahan estämään eroosiota. Hankkeessa toteutettavat maastopöytä-penkki -ryhmä sijoitetaan siten, että 
siitä on kaunis jokimaisema näkyvissä raivauksen jäljiltä. Siltojen läheisyydestä avataan näkymiä joelle ja 
raivataan ja siistitään joen vartta, myös nämä työt tehdään hankkeen ulkopuolisena työnä. 
 
Kodan läheisyydessä olevan niittymäisen aukion maisemalaidunnus antaisi reitille uutta lisäarvoa ja 
laiduneläimet polun varrella olisivat lisäelämys retkeilijöille, etenkin lapsille. Maisemalaidunnusmahdollisuutta 
selvitetään hankkeen ulkopuolisena työnä, koska sille on mahdollista hakea erillistä tukea.   
 
Kylämme lapset ovat toivoneet luontopolun yhteyteen seikkailuliikuntamahdollisuuksia. Näitä toiveita 
toteutetaan luontopolun yhteyteen hankkeessa suunniteltavilla ja toteutettavilla pienimuotoisilla toiminnallisilla 
pisteillä sekä hankitaan kota-alueelle lasten ja nuorten erityisesti toivoma vaijeriliuku. Toiminnalliset pisteet 
parantavat oman kylän lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, mutta palvelevat myös kaikkia muita 
polulla vierailevia ryhmiä sekä luovat jatkossa palveluyritystoimintaan liittyviä mahdollisuuksia. 
Turvallisuusnäkökulman huomioiden toiminnalliset pisteet ovat erilaisia tasapainoilu-, esteiden ylitys- tai 
alitustehtäviä.  Pisteet suunnitellaan lähelle maanpintaa. Materiaalina käytetään mahdollisimman paljon 
luonnonläheistä materiaalia. Lisäksi alueelle toteutetaan risumaja tai – majoja, jotka aktivoivat pieniä lapsia 



leikkimään ja käyttämään mielikuvitusta. Toiminnallisten pisteiden suunnittelu tehdään hankkeen aikana ja 
suunnittelussa käytetään alan asiantuntijoita, jotta pisteet palvelevat mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää ja 
jotta niistä saadaan myös ilmeeltään ”Markkuun näköiset”.  
 
Kaikissa rakenteissa käytetään mahdollisimman paljon paikallista puutavaraa ja muita paikallisia materiaaleja. 
Hankkeen alustava aikataulu on tämän hakemuksen liitteenä. 
 
Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt 
Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii Markkuun seudun kyläyhdistys ry. Hankkeeseen suunnitellut 
rakenteet ja toimenpiteet toteutetaan kyläläisten sekä muiden yhdistystoimijoiden (mm. Tyrnävän Ahmat, 
Tyrnävän riistansuojelijat, MLL Tyrnävän yhdistys,  
Maanpuolustuskoulutusyhdistys / Pohjois-Pohjanmaan Koulutus-ja tukiyksikkö / Pohjan Pioneerikilta 
ry) yhteisinä talkootöinä. Kyläyhdistys on taloudellisessa vastuussa hankkeen toteutuksesta. Hankkeen toteutus 
taloudellisesta näkökulmasta varmistetaan joko kunnan myöntämällä puskurirahoituksella tai pankkilainalla. 
Maanomistajasopimukset: Markkuun luontopolun osalta maanomistajasopimukset ovat voimassa ja niitä ei ole 
tarpeen muuttaa, koska polun reittiä ei muuteta. Niitä maanomistajia, joiden maalla tehdään erityisiä 
toimenpiteitä (sillan kunnostusta, toiminnallisia pisteitä), informoidaan asiasta ja otetaan huomioon 
maanomistajan toiveet esimerkiksi toiminnallisten pisteiden sijoittamisessa. Latu-uran ja frisbeegolfradan 
osalta on solmittu sopimukset maanomistajien kanssa ja ne toimitetaan tämän hakemuksen liitteenä.  
Minkälaisia riskejä on ja miten niihin varaudutaan 
     Sisäiset riskit liittyvät lähinnä hankkeen toteutukseen. Suurimmat riskit näin mittavassa hankkeessa ovat 
talkooporukan riittävyys ja talkoolaisten väsyminen. Näitä riskejä voidaan välttää yhteistyöllä muiden 
yhdistysten kanssa. Esimerkiksi Tyrnävän Ahmat ovat kiinnostuneita olemaan mukana talkoissa, ja näin 
saadaan lisää talkooporukkaa ja myös vaihtuvuutta talkoolaisten kesken. Ilkivallan riski joko toteutuksen 
aikana tai valmiiden rakenteiden osittainen tai kokonaan tuhoaminen on myös olemassa. Ilkivaltaa pyritään 
välttämään ottamalla nuorison mahdollisimman laajasti mukaan talkoisiin jotta he kokisivat asian omakseen, ja 
turha ilkivalta jäisi pois. Riskin muodostaa myös hankkeen hallinnointi vapaaehtoisvoimin ilman palkattua 
työntekijää. Tähän riskiin varaudutaan jakamalla vastuuta useammalle henkilölle. Ulkoinen riski liittyy 
rahoitukseen, lähinnä kunnan puskurirahoitukseen. Mikäli puskurirahoitus ei toteudu, joudumme miettimään 
muita rahoituskeinoja, esimerkiksi pankkilainaa. 
Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet? 
     Hankkeen avulla tuodaan esille luonnon jo itsessään tarjoamaa hyvinvointia ja elämyksiä. Hanke 
korostaa lähiluonnon merkitystä ja mahdollisuuksia virkistäytyä ja liikkua omalla kylällä tai omassa kunnassa. 
Luonnonvaroja (fossiiliset polttoaineet) säästyy, kun asukkaat liikkuvat ja harrastavat oman kylän tai kunnan 
alueella, eikä ole tarvetta siirtyä autolla kauemmaksi harrastamaan. 
 
Kestävä kehitys huomioidaan myös hankkeen toteutuksessa, sillä esim. hiihtolatu-uran toteutuksessa käytetään 
mahdollisimman paljon valmiita metsäteitä, ajouria ja kiinteistöjen rajalinjoja jolloin tarvittavat raivaus- ja 
maanmuokkaustyöt ovat mahdollisimman vähäisiä. Lisäksi luontopolun rakenteiden toteuttamisessa käytetään 
mahdollisimman paljon paikallista puumateriaalia, joka työstetään kyläläisen omistamalla sahakalustolla 
sopivaan muotoon. Latu-uralla voidaan pintamateriaalina tarvittavissa kohdin käyttää paikallisesta puutavarasta 
tehtyä haketta. 

 
 
 
5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN 
OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATEGIAAN. MITEN AIEMMAT HANKKEET ON HUOMIOITU? 

Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita? 
      Mahdollisuuksien Markkuu -hanke tukeutuu hyvin Manner-Suomen maaseutuohjelmaan ja sen 
tavoitteisiin. Hanke edistää biotaloutta hyödyntämällä jo olemassa olevia luonnon tarjoamia mahdollisuuksia 
tarjoamalla ihmisille erilaisia luontomatkailuelämyksiä. Hankkeen avulla kyläyhdistys luo hyvät puitteet 
kylällä jo olemassa olevien tai aloitteleville yrittäjien toiminnalle. Näin lisäämme yrittäjyyttä ja siten nuorille 
avautuu mahdollisuuksia työllistyä omalla kylällä erilaisiin työpaikkoihin (kesätyöt, harjoittelupaikat, 4H – 
yritykset jne.). Hanke luo myös mahdollisuuksia nuorille aikuisille esimerkiksi perustaa oma yritys liittyen 
erilaisiin matkailupalveluihin tai lähiruokaan ja sen jatkojalostukseen liittyen. Jo tällä hetkellä useat kylämme 
yrittäjät ovat ryhtyneet suunnittelemaan esimerkiksi monialaista palvelua liittämällä yhteen paikallista 
lähiruokaa, erilaisia rentoutus- ja kauneudenhoitopalvelua (jossa myös hyödynnetään paikallisia tuotteita) sekä 
kunnostetun luontopolun tuomia patikointimahdollisuuksia. Myös luontopainotteisesta ja lähiruokaateemaan 



liittyvästä päivähoitopalvelusta on noussut idea hankesuunnittelun myötä. Näin ollen Mahdollisuuksien 
Markkuu – hankkeella luodaan kylällemme sekä koko seudulle useista eri näkökulmista lisää elinvoimaa 
toteuttaen sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa että Nouseva rannikkoseutu ry:n strategiaa. 
 
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat Nousevan Rannikkoseudun ohjelmakauden 2014–2020 strategian 
mukaisia, sillä se toteuttaa hyvin kaikkia Nousevan Rannikkoseudun tälle ohjelmakaudelle asettamia teemoja 
ja tavoitteita. Teemaan ”Hyvä elämä” hankkeemme tukeutuu hyvin. Kyläyhdistyksemme sekä hankkeen 
mukainen toiminta lisää yhteisöllisyyttä useiden erilaisten tapahtumien, talkoiden ja yhteisen tekemisen kautta. 
Markkuun tapahtumissa ja talkoissa on perinteisesti mukana niin lapsia kuin vanhempaakin väkeä ja näin 
edistetään eri ikäryhmien kohtaamista. Kylää kehitetään suunnitelmallisesti ja suunnitelmissa on aidosti 
mukana yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö. Osoitus tästä on hankesuunnittelua varten koottu hanketiimi, jossa 
on mukana useita yrittäjiä ja joilla on jo tällä hetkellä tulevaisuuden suunnitelmia laajentaa yritystoimintaansa 
Mahdollisuuksien Markkuu – hankkeen innoittamana. Kylän kehittämisessä kyläyhdistyksellä on suuri 
merkitys toimivien puitteiden muodostajana ja yritystoiminnan mahdollistajana. 
 
Mahdollisuuksien Markkuu – hankkeella lisäämme merkittävästi erityisesti kylämme lasten ja nuorten 
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, näin toteuttaen myös Nouseva rannikkoseutu ry:n strategian 
teemaa ”Nuoret”. Lisäämällä kylämme harrastusmahdollisuuksia sekä ottamalla heidät mukaan hankkeen 
toteutukseen, aktivoimme kylämme nuoria edelleen ja ehkäisemme syrjäytymistä ja yhteiskunnan ulkopuolelle 
jäämistä. Jo hankkeen taustalla olevan kyläsuunnitelman laatimisessa kylämme lapset ja nuoret olivat vahvasti 
mukana. Kun kylämme nuorten toiveita kuunnellaan, he ovat mukana tapahtumissamme sekä osallistuvat 
talkoisiin, koska kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa asioihin. 
 
Neljänteen strategian teemaan ”Ympäristö” hankkeemme tukeutuu myös hyvin. Hankkeessa hyödynnetään jo 
olemassa olevia luonnon tarjoamia mahdollisuuksia tarjoamalla ihmisille erilaisia luontomatkailuelämyksiä. 
Lisäksi kylällämme on jo yrittäjä, joka toimii hyvinvointipalveluiden parissa ja on kiinnostunut 
luontopolkumme tuomista mahdollisuuksista green care -tyyppisten palveluiden tarjoamisessa, johon olisi 
kiinnostusta tulevaisuudessa myös kansainvälisesti. Lähiruoan käytön edistäminen on myös vahvasti mukana 
kylämme tulevaisuuden suunnitelmissa. Esimerkiksi useilla kyläläisillä on kiinnostusta tarjota lähiruoka – ja 
luontopainotteista päivähoitopalvelua, johon mm. kunnostettu ja useille eri ikäryhmille soveltuva luontopolku 
antaa erinomaiset puitteet. 
Miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut muut hankkeet? 
     Markkuun luontopolku on toteutettu vuonna 1999 Leader – rahoituksella. Hankkeessa kehitetään 
luontopolkua edelleen, jotta se soveltuu paremmin eri käyttäjäryhmille. Kunnostuksissa otetaan huomioon 
myös palveluyritystoiminnan tarpeet ja luodaan yritystoiminnalle mahdollisuuksia. Hankkeella myös jatketaan 
kesällä 2015 toteutetulla pienimuotoisella Koko kylän viihtyisä uimapaikka –hankkeella aloitettua uimapaikan 
kunnostustyötä. 

 
6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU 

Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? 
     Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Markkuun seudun lapset ja nuoret, lisäksi myös kylän muu 
väestö. Hanke hyödyttää myös muita tyrnäväläisiä ja lähikuntien asukkaita, sillä sen myötä luodaan lisää 
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Retkeily, hiihto ja frisbeegolf ovat lajeja, jotka soveltuvat hyvin monelle 
ikäryhmälle ja ovat matalan kynnyksen lajeja. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on lisätä kylän 
elinvoimaisuutta, edistää kylällämme jo olevien yrittäjien toimintaa ja luoda mahdollisuuksia uusille 
yrityksille. 
Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta on tiedotettu? 
     Kylämme lapset ja nuoret osallistuvat innokkaasti kylällämme järjestettyihin tapahtumiin. 
Kyläsuunnitelman päivityksen yhteydessä oli kaikilla mahdollisuus esittää toiveita siitä, mitä mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa toivoo kylällä olevan. Paikalla oli runsaasti lapsia ja nuoria, joilla suurimmaksi osaksi toiveet 
kohdistuivat liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseen. Myös aikuisten toiveet mukailivat näitä 
toiveita. 
Hankkeesta on tiedotettu useissa erilaisissa tapahtumissa, kylämme nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 
Myös paikallislehti on julkaissut juttuja aiheesta. 
Muut tahot, joille hanke kohdistuu? 



     Markkuun kyläyhdistys haluaa olla vankkana tukena kylällä jo toimiville ja uusille yrittäjille (myös 
esimerkiksi osuuskuntamuotoisille). Kyläyhdistys haluaa tarjota mahdollisuuksien mukaan hyvät puitteet 
esimerkiksi erilaisille hyvinvointipalveluille (esimerkiksi green care -toiminta), ruokamatkailijoille, 
retkeilijöille ja tulevaisuudessa mahdollistaisi myös työpaikkoja kylällemme. Hankkeen toteutus tukee hyvin 
Nouseva rannikkoseutu ry:n Palvelevat kylät – hankkeen sekä Tyrnävän kunnan Tyrnävä tarjottimelle -
hankkeen tavoitteita sekä kytkeytyy myös Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoinen ruoka ja matkailu – 
hankkeeseen. 

 
7. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ 
TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN? 

     Kyläyhdistys vastaa siitä, että kylän alueelle hankkeen aikana kunnostettuja ja toteutettuja rakenteita 
huolletaan ja pidetään kunnossa yhteistyössä muiden tyrnäväläisten yhdistystoimijoiden kanssa vuosittain. 
Virkistysalueiden ylläpitotehtäviin palkataan joka kesä 1-2 paikallista nuorta kesätyöntekijöiksi tai 
vaihtoehtoisesti ostetaan palvelu esimerkiksi paikallisten nuorten perustamalta 4H – yritykseltä. Isompien 
kunnostustöiden tekemiseen voidaan palkata tarvittaessa mm. palkkatuen avulla pitkäaikaistyöttömiä tai 
hyödyntää alan opiskelijoita/harjoittelijoita. Hankkeessa toteutettavan ladun ylläpito hoidetaan yhteistyössä 
kunnan ja paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa.   
 
Kylämme toimintaa kehitetään edelleen ja tulevaisuutta varten on aluillaan monia suunnitelmia. Vireillä on 
muun muassa matkailuun ja hyvinvointialaan liittyviä suunnitelmia sekä ajatuksia luontopainotteiseen 
toimintaan suuntautuneesta ja lähiruokaa tarjoavasta ryhmäperhepäiväkodista. Kaikille näille toimialoille 
hankkeessa toteutettavat toimenpiteet luovat erinomaiset toimintamahdollisuudet. Toteutuessaan nämä 
luontopolkuun liittyvät yritykset voivat osallistua myös hankkeessa toteutettavien rakenteiden ylläpitoon. 
Yritysten välistä sekä kyläyhdistyksen ja yritysten välistä yhteistyötä voidaan edistää ja kehittää 
tulevaisuudessa myös mm. yritysryhmähankkeen kautta. 

 
8. TIEDOTTAMINEN 

Tähän kirjoitetaan tiedotussuunnitelma. Miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen? 
      Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan laajasti eri kanavien kautta, esimerkiksi paperiset kyläuutiset, 
internet, sosiaalinen media, tiedotteet medialle. Liitteenä erillinen tiedotussuunnitelma. 

 


