
Kohti Mahdollisuuksien Markkuu – vision toteutumista  

Tietoa viime vuosien toiminnasta Markkuulla 
 

Katso lisää: 

www.markkuu.fi 

sekä sosiaalisen median kanavista: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube 

 

Kylämme kehittäminen sai aimo sysäyksen keväällä 2015 kun koulun lakkautusuhka päättyi 

positiiviseen lopputulokseen. Koulutaistelun tiimellyksessä olimme jo todenneet, että Markkuulla 

on todella paljon mahdollisuuksia. Tätä ajatusta jatkettiin ja todettiin että kylää kannattaa ja pitää 

kehittää jotta saamme myös tulevina vuosina uusia asukkaita uusine ideoineen muuttamaan 

Markkuulle. Samalla totesimme, että Markkuu todellakin on mahdollisuus kaikille muillekin kuin 

markkuulaisille, heidät pitää vaan saada huomaamaan se. Ja että meidän tehtävämme on kehittää 

noita mahdollisuuksia. Toiminnallamme haluamme erityisesti edistää kyläläisten ja kaikkien 

kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä mutta myös luoda puitteita 

yritystoiminnalle.  

Homma on mennyt suunnilleen näin sen jälkeen kun vedettiin ihan pikkuisen henkeä 

koulutaistelun 2015 päätyttyä: 

1. Kesällä 2015 Yhteisö-Leader – hanke uimapaikan pukukoppien rakentaminen + 

nuotiopaikka (”pukukoppitaidetta” tuli tehtyä siinä sivussa) 

 
 

2. Valokuvakisa kesällä 2015. Kilpailulla kerättiin materiaalia kyläsuunnitelman päivitystä 

varten 

 

 

http://www.markkuu.fi/


3. Yhteydenotot Oulun ammattikorkeakouluun Markkuun liikuntamahdollisuuksien 

kehittämisestä 

a. ajatuksena saada piha-alue palvelemaan paremmin koululiikunnan tarpeita, koska 

sisäliikuntatilat ovat rajalliset sekä kunnostaa luontopolkua / monipuolistaa kylän 

harrastusmahdollisuuksia 

b. OAMK opiskelijaryhmän projektit syksyllä 2015: Markkuun kylän 

lähiliikuntamahdollisuuksien parantaminen ja ampumaradan uimapaikan ja sen 

lähiympäristön kehittäminen 

c. Ajatukset jalostuivat opinnäytetöiksi jotka valmistuivat keväällä 2016: Markkuun koulun 

piha-alueen kehittäminen/Anne Ruha sekä Markkuun luontopolun kehittämissuunnitelma / 

Paulus Kananen 

 

4. Kyläjuhla syksyllä 2015. Kerättiin kyläläisten ideoita ja toiveita kartoille. 

 
Kyläjuhlassa kartoille koottiin yli 100 ideaa ja toivetta kyläläisiltä 
 

 

5. Kyläsuunnitelman päivitys ja nettisivujen uudistaminen loppuvuonna 2015 

6. Mahdollisuuksien Markkuu – hankkeen ideointi ja hankesuunnitelman kokoaminen 

talvella 2015–2016. Tekijänä hankeosaaja – opiskelija. Opinnäytetöihin liittyvät 

osallistamistilaisuudet. 

7. Talvi 2015–2016: Neuvottelut kunnan kanssa puskurirahoituksen ottamisesta käyttöön 

Tyrnävällä 

8. Palvelevat kylät – hankkeeseen mukaan keväällä 2016 

9. Rahoituksen hakeminen Mahdollisuuksien Markkuu – investointihankkeelle kevät 2016 

10. Viljan tie – monialaisen oppimiskokonaisuuden ideointi ja suunnittelu opettajien kanssa. 

Opintojakso aloitettiin toukokuussa 2016 

 



 

11. Sosiaalisen median kanavat käyttöön + muu aktiivinen tiedottaminen, mm. mukana 

Radio Suomen radio-ohjelmassa ”Kylillä” kesällä 2016, Maaseudun tulevaisuus -lehden 

uutisointi Viljan tie -opintojaksosta syksyllä 2016 

12. 2016: Yhteistyön aloittaminen taiteilija Jouko Korkalan kanssa juuri valmistuneen 

Galleria Conradin tiimoilta (vanhan Rauhion koulun pihapiiri):  

a. Huippusuosittu Taiteiden yön tapahtuma elokuussa 2016 

 

  



13. Haettiin ja saatiin avustusta kahden frisbeegolfkorin hankintaan Markkuun koulun 

pihalle syksy 2016 

14. Syksy 2016: Tehtiin esitys koulun opettajien kanssa kuntaan Markkuun koulun pihan 

kunnostuksesta teetetyn suunnitelman perusteella, ensisijaisena toiveena koulun pihan 

kuivatuksen parantaminen sekä pinnoitettu pelialue, joka monipuolistaisi pihan käyttöä 

liikuntatunneilla 

15. Mahdollisuuksien Markkuu – hankkeen rahoituspäätös marraskuussa 2016 ja hankkeen 

aloitus hiihtolatu-urien raivaustöillä 

16. 100 taideteosta luonnon keskeltä – hankkeen hakeminen ja rahoituspäätös talvi 2016–

2017 

17. Vuosi 2017 kului vinhaa vauhtia Mahdollisuuksien Markkuu hankkeen ja 

ympäristötaidehankkeen talkoissa ja tapahtumissa (lukemattomia talkoita luontopolulla, 

suurimpana siltatalkoot yhteistyössä Pohjan pioneerikillan kanssa. 6 työpajaa 

taidehankkeessa, suursuosion sai helmikuun jäätyöpaja) sekä muissa tapahtumissa  

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Lisäksi 2017 käynnistettiin kylän historiaan liittyvä uusi monialainen opintojakso 

Oppilaat aikamatkalla – sukellus Markkuun kulttuurihistoriaan  

a. samalla aloitettu tarinoiden keräämistä kylän historiasta ja henkilöhahmoista -> 

hyödyntäminen luontopolun uusissa opasteissa, haaveena olevissa 

matkailupalveluissa 

 

 

19. Haettiin joulukuussa 2016 AVIsta avustus iltapäiväkerhotoimintaan lukuvuodelle 2017–

2018 ja saatiin myönteinen päätös toukokuussa -> etsittiin ja palkattiin kerhoon ohjaaja, 

aloitettiin kerhotoiminta (2h/pv 3 krt/vko) elokuussa 2017 

a. aiempina vuosina samasta lähteestä haettu avustusta liikuntakerhoon 

b. taustalla tilanne, että kunta ei järjestä Markkuulla iltapäivätoimintaa vaikka tarvetta 

olisi 

20. 2016–2017 osallistuttu useisiin kylän virkistys- ja matkailupalveluiden kehittämiseen 

liittyviin koulutuksiin (tarinallistaminen, osuuskuntakoulutus, reitistöjen suunnittelu jne.) 

Palvelevat kylät – hankkeen tiimoilta 

21. 2017 liikunnallinen Markkuu Moves – kuntolaatikkotempaus sekä elokuussa suosittu 

Markkuu Moves – tapahtuma ampumaradalla (joka oli samalla myös Palvelevat kylät – 

hankkeen kokeilupäivä) 



 

22. Ja jotain varmaan unohtui… On palkattu kesäisin kaksi nuorta luontopolun yms. 

kunnostustehtäviin, oltu mukana muiden yhdistystoimijoiden tapahtumissa, osallistuttu 

kunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja kehittämisprosesseihin…  ja ennen kaikkea 

TIEDOTETTU, TIEDOTETTU JA TIEDOTETTU. Avoimesti, sosiaalisessa mediassa, 

nettisivuilla, postilaatikkojakeluilla, tiedotteilla jne. Niinpä saimmekin paikallislehti 

Rantalakeuden Antti – patsaan syksyllä 2016 aktiivisesta ja esimerkillisestä 

tiedotustoiminnasta  

 

 

 

 


