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Markkuun Seudun Kyläyhdistys ja Kylä

• Elinvoimainen ja aktiivinen kylä 

• Asukkaita noin 400 henkeä, uusia asukkaita lähes vuosittain, 

erityisesti lapsiperheitä

• Vahvaa maatalousaluetta

• Lakeuden olosuhteissa ainutlaatuinen luonto sekä erityisen 

arvokkaat elinympäristöt, jota esitellään Markkuun luontopolulla

• Kylällä on sekä valtakunnallisesti arvokasta peltolakeutta että 

laajoja metsäalueita, koulu sijaitsee vaihtumisvyöhykkeellä 

• Kyläyhdistys edistää kyläläisille tärkeitä asioita, toimii linkkinä kunnan 

ja kyläläisten välillä, järjestää tapahtumia ja kehittää kylää



Markkuun vahvuuksia

• Turvallinen, lapsen kokoinen kyläkoulu 

• Upea luonto ja ulkoilumaastot

• Markkuun luontopolku

• Uimapaikka ”Rauhionojan Riviera”

• Taiteilija Jouko Korkalan kesägalleria ja yhteistyö taiteilijan kanssa

• Ampumarata (rajoitetussa käytössä)

• Idearikkaus ja ennakkoluulottomuus

• ”Markkuu on mahdollisuus kaikille, ei pelkästään markkuulaisille”









Kyläsuunnitelma päivitettiin 2015

• Lapset ja nuoret osallistuivat erittäin aktiivisesti 

• Valokuvakilpailu kesä 2015

• 61% kuvista lapsilta ja nuorilta

• Ideakartat kyläjuhla syksy 2015

• Paikalla 67 henkeä, joista 65% lapsia ja nuoria

• Kartoilla yhteensä yli 100 ideaa joista suurin osa lasten ja nuorten

• Kyläsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet sisältävät 

paljon lasten ja nuorten ideoita, toiveita ja ajatuksia 





Mahdollisuuksien Markkuu –

kyläsuunnitelman toimenpiteet 

vuosille 2015-2020

• Toimenpiteet kylän kehittämiseksi on jaettu viiteen osa-

alueeseen: 

• Elinvoimainen ja kehittyvä kyläkoulu

• Markkuun luonto ja ympäristö virkistäytymisen sekä 

elinkeinotoiminnan mahdollistajana

• Elinkeinojen kehittäminen - työtä kotikylästä 

• Kylän verkostot ja uudet toimintatavat 

• Tulevaisuuden muut projektit kylän voimaannuttajina 



Vahvaa hanketoimintaa

• Mahdollisuuksien Markkuu –investointihanke (2016-2018)

• Markkuun luontopolun rakenteiden kunnostus ja toiminnallisuuden

kehittäminen

• hiihtoladut, frisbeegolfrata (9 väylää), uimapaikan kehittäminen

• 100 taideteosta luonnon keskeltä –yhteisöllinen kulttuuriprojekti 
(2017)

• 6 työpajaa, 400 osallistujaa

• Case –kohteena Palvelevat kylät – hankkeessa, mm.:

• Osuuskuntakoulutus, palvelutarvekysely, liikuntatapahtuma Markkuu Moves

• Osallistuttu erilaisiin koulutuksiin 

• Ideoitu kylälle palveluita matkailijoille



Yhteistyö oppilaitosten ja muiden 

yhdistystoimijoiden kanssa

• OAMK opinnäytetyöt 2016: 

• Koulun pihan kehittämissuunnitelma/Anne Ruha

• Markkuun luontopolun kehittämissuunnitelma / Paulus Kananen

• PSK hankeosaajakoulutus: harjoittelija tekemässä 

Mahdollisuuksien Markkuu –hankesuunnitelmaa

• Yhdistystoimijat osallistuvat investointihankkeen 

yksityisrahoitusosuuteen

• MLL Tyrnävän yhdistys, Tyrnävän Ahmat, Lions Club Tyrnävä



UUDET HIIHTOLADUT ERINOMAISISSA MAASTOISSA

















Markkuun malli
• miten kylä ja koulu opettavat yhdessä



Markkuun koulu

• Aito, lapsen kokoinen kyläkoulu

• 2 yhdysluokkaa: 1.-2. lk ja 3.-4. lk

• 2 opettajaa, kiertävä englanninopettaja ja erityisopettaja

• Oppilasmäärä lähes 30, ei merkittävää laskua lähivuosina

• Rakennettu 1954, kulttuurihistoriallista arvoa

• Kyläläisten ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva 

kokoontumispaikka

• Kylän lasten ja nuorten keskeinen harrastus- ja leikkipaikka

• Luistelukenttä, perusleikkivälineet, ei muita leikkipuistoja kylän alueella



Viljan tie: Monialainen 

oppimiskokonaisuus 2016

• Otettiin varaslähtö syksyllä 2016 voimaan tulleeseen uuteen OPSiin

• Suunnittelu yhteistyössä: Markkuun koulun opettajat ja kyläyhdistys

• Aiheena viljan (ohran) viljely

• Opintokokonaisuuden ideana havainnollistaa oppilaille viljan tie eli 

koko ketju pellosta pöytään

• Mukana kaikki koulun oppilaat 

• Toteutettu läpileikkaavana kaikissa oppiaineissa

• Toteutus aloitettiin peltopäivällä toukokuussa 2016

• Kokonaiskesto n. vuosi



Viljan tie: Monialainen 

oppimiskokonaisuus 2016

• Järjestettiin kyläyhdistyksen ja koulun yhteistyönä useita 

toimintapäiviä:

• Toukokuussa peltopäivä, jossa tutustuttiin pellon maaperään lapiotestillä

• Tutustuminen viljan puintiin

• Tutustuminen viljan litistämiseen karjan rehuksi

• Tutustumiskäynti viljan kuivaamolla

• Vesinäytteiden tutkimispäivä

• Tutustumiskäynti OSAO:n maatalousalan koulutusyksikköön Muhoksella

• Mitkä eläimet käyttävät viljaa ruokana?

• Tutustumiskäynti Tyrnävän myllyssä









Koululaiset aikamatkalla 2017-2018

• Uusi monialainen oppimiskokonaisuus kaikille koulun oppilaille

• Koulun ja kyläyhdistyksen vahva yhteistyö jatkuu

• Suomi 100 –juhlavuoden hengessä ☺

• Tehdään historiaa eläväksi koululaisille

• Varttuneet kyläläiset opettavat koululaisia, kertovat tarinoita kylän 
historiaan, rakennuksiin, henkilöihin liittyen

• HOX: historiassa on paljon mistä ammentaa nykypäivään

• Nostetaan oman kylän arvostusta

• Lisätään sukupolvien välistä vuorovaikutusta



Koululaiset aikamatkalla 2017-2018

• Vierailijoita ja vierailukohteita elo-syyskuussa:

• Rauhion vanha koulu / Taiteilija Jouko Korkala

• Kuuselan maatila / Heikki ja Anu Markus

• Haltijamänty, Keiterin torppa ja Tihisen vanha pihapiiri / Ville ja 

Margit Rohkimainen, Marja Holopainen

• Kotiseututalo (Markkuulta siirretty Tihisen pytinki) / Margit 

Rohkimainen, Lea Laurila, Marja Holopainen

• Laukkukauppias Ville Rohkimainen







Markkuun iltapäiväkerho 2017-2018

• Kyläyhdistys haki ja sai 4000€ AVIn avustusta 

iltapäiväkerhotoimintaan: mahdollistaa kerhotoiminnan 3*2h/vko 

• Kyläyhdistyksen omavastuu noin 500€

• Kerhonvetäjä palkattu, työtunteja 7h/vko

• kyläyhdistyksen panos n. 650€

• Luontopainotteisen monitoimikerhon toiminta aloitettiin 23.8.2017

• Kerhoissa lapsia 5-10 per kerhokerta

• Vähentää merkittävästi lasten yksinoloa iltapäivisin 

• Lisää lasten iltapäiviin mielekästä, ohjattua toimintaa (liikuntaa, 

yhdessäoloa, luonnossa liikkumista jne.)



Edellisten lisäksi vielä paljon muuta…

• Palkataan joka kesä 2 nuorta kesätöihin 

• Erilaiset tapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

• Oman kylän perinteinen Kevätkirmaus toukokuussa

• Mukana Tyrnävällä järjestettävissä tapahtumissa, esim. Taiteiden yössä, 
Perunamarkkinoilla, Joulutapahtumissa jne.

• Aktiivinen tiedotus ja sosiaalisen median käyttö

• Facebook, Twitter ja Instagram, ”tykkääjiä” myös ulkomailta

• You Tube –kanava Markkuu Vlog

• Tonttipörssi

• Kuntolaatikkotempaus kesä 2017, yhteistyö Tyrnävän pajan kanssa



Markkuun kylän toiminnan 
vaikutukset hyvinvointiin

• Kylällä olevat virkistyskäyttömahdollisuudet (luontopolku, hiihtoladut, 
uimapaikka ja jatkossa myös frisbeegolfrata) kaikkien kuntalaisten ja Oulun 
seudun asukkaiden käytössä

• Luontopolulla paljon kävijöitä, merkittävä määrä muualta kuin omalta 
kylältä, vuosittain päiväkoti- yms. Ryhmiä
• Luontopolun kuntovihko keräsi v. 2017 lähes 200 merkintää, suurin osa ei-kyläläisiä

• Uusia latuja käyttää jo nyt markkuulaisten lisäksi useat kirkonkylällä asuvat
• Vapaan tyylin latu syksystä 2018 -> lisää käyttäjämäärää

• Kyläyhdistys toteuttanut uudet pukukopit ja nuotiopaikan uimapaikalle, 
tulossa v. 2018 laavu sekä penkkejä ja pöytiä osana investointihanketta



Markkuun kylän toiminnan 
vaikuttavuus: julkisuus

• Kylätoiminta, ihmisten elämä ja inhimilliset tarinat kiinnostavat

• Positiivisen kylätoiminnan julkisuus- ja markkina-arvo on 
mittaamattoman suuri
• Facebook 379 tykkääjää, viikoittainen kokonaiskattavuus yli 3 000 henkeä
• Lehtijutut yms.: Radio Suomen Kylillä –ohjelma, Yle, Maaseudun tulevaisuus, 

Kaleva, Rantalakeus
• Yhdistykselle annettu Antti –patsas tunnustuksena aktiivisesta tiedotuksesta

• Oma kiinnostus kylän somemarkkinointiin, jota pitäisi kunnankin 
tehdä voimakkaasti uusien asukkaiden hankkimiseksi
• Yhteistyömahdollisuudet kunta + kylä



Markkuun Seudun Kyläyhdistys 
hankkii ulkopuolista rahoitusta

• Kyläyhdistyksen hankkimat rahoitukset: 
• Yhteisö-Leader 2015: uimapaikan pukukopin ja nuotiopaikan rakentaminen 

500€
• Leader: Mahdollisuuksien Markkuu- investointihanke 2016-2018: 65 000€
• Leader: 100 taideteosta luonnon keskeltä – yhteisöllinen kulttuuriprojekti 

2017: 1 400€
• Valtion avustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan

• Kerhotoiminta 2013-2016: 700-900€/v (vanhemmat vetäjinä, avustus salivuokriin ja 
vakuutuksiin)

• Iltapäiväkerhotoiminta Markkuun koululla 2017-2018: 4 000€ (palkattu kerhonohjaaja)

• Eija ja Veikko Lesosen säätiöltä avustus frisbeegolfkorien hankintaan 
Markkuun koulun pihalle v. 2016: 500€



Markkuun kylän toiminnan 
vaikuttavuus: työtunnit yhteisen hyvän 
eteen

• Vapaaehtoistyön määrä ja arvo 2017 noin 9,5 htkk = 23 130 €
• Vuonna 2017:
900 tuntia = 112,5 kpl 8 tunnin työpäiviä = 5,5 htkk 
900h * 15 €/h = 13 500€
• Sisältäen mm. 5 isoa kaikille avointa kylän tapahtumaa ja niiden 

toteutumiseksi tehty työ, monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja 
toteutus (jatkuu keväällä 2018), ulkopuolisten rahoitusten vaatimat 
suunnitelmat ja hakemukset, luontopolun ja hiihtolatujen ylläpito 

• Lisäksi investointihankkeessa tehdyt talkootyöt: 
642 h = 80 kpl 8 tunnin työpäiviä = 4 htkk 
642 * 15€/h = 9 630 €



Markkuun koulu ja kylä
#yhdessä



Markkuun koulun tulevaisuus:
Taustaa

• Kunta investoinut Markkuun osayleiskaavaan ja viemäröintiin, valittu 
kehitettäväksi kyläalueeksi osayleiskaavaprosessissa 

• Teknisen työn tilat koulun peruskorjaus v. 2010 n. 246 000€

• Kunnan kouluverkkosuunnitelmassa (päivitetty 2012) ei mainita 
tarvetta lakkauttaa Markkuun koulu

• V. 2016 kiinteistösalkutuksessa Markkuun koulu ja keittiö luokiteltu: 
”Kehitettävät rakennukset jotka säilytetään edelleen”

• Monimuotolukion vaatimat tilajärjestelyt ja vaikutukset 
ryhmäkokoihin? Onko Kirkkomännikön koulussa terveelliset ja 
turvalliset tilat Markkuun oppilaille? 





Markkuun koulun säilymistä 
kannatetaan laajasti

• Koululaisten vanhemmilla ja kyläläisillä on vahva yhteinen tahtotila 
koulun säilyttämisestä!

• Kyläyhdistys kerää nimiä koulun säilyttämisen puolesta sähköinen adressi 
internetissä (www.adressit.com) + paperinen adressi

• Tilanne 17.1.2018: Nimiä listoilla yhteensä 367 kpl
• Koulun säilyttämisen kannalla ovat kaikki nykyisten ja tulevien koululaisten 

vanhemmat, suuri joukko nykyisiä ja entisiä kyläläisiä, kylämme uusia 
asukkaita sekä lapsia ja nuoria

• ”… Ja mikä mahtavinta, kyläyhteisön ja koulun tapahtumiin voi vieläkin 
osallistua vaikka asuu jo muualla. Markkuun koulu on siis osa elämääni 
vieläkin, jossa haluaisin omat lapsenikin kasvattaa sitten kun niiden aika 
on. Markkuulle palaan vielä. Siellä koti on.” (suora lainaus adressin 
allekirjoittaneen kommentista)

http://www.adressit.com/


Onko perusteita Markkuun 
koulun lakkauttamiselle?



Perusopetuslain 6.1 §: Opetus tulee kunnassa 
järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat 

mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen, 
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen 

sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen.



Markkuun koulu 
oppimisympäristönä ja 
lähiliikuntapaikkana

• Markkuun koulu on aito, lapsen kokoinen lähikoulu

• Kylämme lapsilla on oikeus lähikouluun samoin kuin keskustan lapsilla 
omaan kouluunsa

• Pääosa oppilaista kulkee koululle kävellen tai pyöräillen
• Arkiliikunta luonteva osa lapsen päivää

• Koulu on lasten ainoa harrastus- ja liikuntapaikka
• Onko sen riistäminen tasavertaista?

• Saumaton yhteistyö ympäröivän kyläyhteisön kanssa: kyläläiset 
opettavat koululaisia. Löytyykö Tyrnävältä vastaavaa? 



Markkuun koulu 
oppimisympäristönä

• Markkuun koulu on yhteisöllinen, turvallinen ja kylämme lapsille 
paras oppimisympäristö

• Yhdysluokkaopetuksella on useiden tutkimusten mukaan positiivisia 
vaikutuksia lasten sosiaalisten taitojen kehittymiseen
• Muualla maailmassa yhdysluokkia muodostetaan tietoisesti 

• Kyläkoulu on emotionaalisesti turvallinen oppimisympäristö
• lapsille kasvaa hyvä itsetunto

• sosiaaliset taidot kehittyvät erinomaisesti eri-ikäisten oppilaiden yhteisössä

• kaikki oppilaat tuntevat toisensa ja toimivat yhdessä, kullakin on omalla 
vuorollaan rooli olla pieni ja iso, autettava ja auttaja



Oppilaan oikeus tasapuoliseen ja 
laadukkaaseen opetukseen

• Opetuksen laatu on hyvä, perusteet sille löytyvät + ainutlaatuiset 
monialaiset oppimiskokonaisuudet (koulu ja kylä opettavat yhdessä)

• Liikunnan opetuksessa käytetään luovuutta, uinnin opetus 
erinomaista

• Markkuun koulun TVT –välineet riittävät ja käytössä tarpeen mukaan

• Poimintoja uuden opetussuunnitelman perusteista:
• ”Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista 

ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen 
yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa”

• ”…oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että 
oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.”



Markkuun oppilasmäärä ja kylän 
tulevaisuudennäkymät

• Koulun oppilasmäärässä ei laskua lähivuosina

• Lapsiperheitä muuttanut kylälle 4 kpl viimeisen 5 vuoden aikana

• Huhtikuussa 2018 muuttamassa koulun lähelle perhe, jossa 4 lasta

• Tontteja myynnissä tällä hetkellä 7 kpl

• Osayleiskaavassa yhteensä 58 rakennuspaikkaa, jotka keskitetty 
koulun läheisyyteen, kävelymatkan päähän koulusta

• Kyläkoulu, kylälle rakentuva positiivinen imago sekä alueen 
viemäröinti selkeitä vetovoimatekijöitä
• Uusia asukkaita tulee kylälle takuuvarmasti, viime vuosina ollut trendi säilyy



Markkuun koulu kokoontumis- ja 
harrastuspaikkana

• Markkuun koulu on kylän ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva 
kokoontumis-, harrastus- ja tapahtumapaikka

• Useille kyläläisille saavutettavissa kävellen
• Kouluajan jälkeen järjestettävät kerhot, liikunta-aktiviteetit ja harrastepiirit 

(4H, seurakunta yms.)

• Kevätkirmaus yms. kaikille avoimet, maksuttomat tapahtumat

• Kurssit, tarinaillat, ikäihmisten toiminta

• Luontopolun lähtöpaikka ja paikoitus
• Runsaasti kävijöitä muualta kuin Markkuulta, laajemmin Oulun seudulta



Koulun lakkauttamisen aiheuttamat 
lisäkustannukset kunnalle

• Palvelujen ostot  -> EI SÄÄSTÖJÄ, KASVAVAT 58 000€/v
• Ateriapalvelut: Oppilaat syövät saman verran paikasta riippumatta
• Kuljetuskustannukset: Tarvitaan uusi bussilinja Markkuun oppilaille, lisäkustannus 

kunnalle 58 000€/v 

• Henkilöstökulut -> EI SÄÄSTÖJÄ!
• Henkilöstöä ei irtisanota vaan siirretään työskentelemään muualle

• Aineet, tarvikkeet -> EI SÄÄSTÖJÄ!
• Oppilaat tarvitsevat samat tarvikkeet opiskeluun riippumatta paikasta

• Sisäiset vuokrat (sisältää mm. lämmityskustannukset) -> PIENI SÄÄSTÖ 
MAHDOLLINEN, MUTTA MERKITYKSETÖN VERRATTUNA 
KULJETUSKUSTANNUSTEN KASVUUN 



Näkökulma kustannuksiin…

• Paljonko on oppilaskohtainen kustannus opetusresurssien käytöstä eri 
kouluilla? 
• Markkuu: 5 296 €/oppilas
• Murto: 5 546 €/oppilas
• Temmes: 5 720 €/oppilas
• Kirkkomännikkö ja Rantarousti: 5 060 €/oppilas

• Koulujen opetusresurssien määrä ja oppilasmäärät kunnan nettisivuilta, 
opetusresurssin hintana käytetty 57 200 €

• Missään ei ole todennettu koululakkautusten tuoneen säästöjä

• ”Valtakunnallisesti perusopetuksen käyttökustannukset ovat nousseet 
20v aikana 113% vaikka peruskouluista 51% on lakkautettu.” Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, opetustoimen ylitarkastaja K. Lehtola



Vaihtoehdot lapsen kannalta

Markkuun koulun säilyttäminen Markkuun koulun lakkauttaminen

Lähikoulu pääosalle oppilaista kävely- tai 
pyöräilymatkan päässä (5-15 minuutin koulumatka) ja 
kuljetusoppilaille kohtuullisen matka-ajan päässä

Koulukuljetukset, jotka pidentävät koululaisen päivää 
1-2 tuntia joka päivä eli kouluviikkoa 5-10 tuntia joka 
viikko

Enemmän aikaa harrastuksille, kotiläksyille ja perheen 
parissa

Vähemmän aikaa harrastuksille, kotiläksyille ja 
perheen parissa

Matalan kynnyksen lähiliikunta- ja harrastuspaikka Ei harrastusmahdollisuuksia omalla kylällä, 
vanhempien kuljetettava kaikkiin harrastuksiin

Pienempi riski koulu-uupumukseen Lisääntynyt riski koulu-uupumukseen

Sosiaaliset taidot kehittyvät erinomaisesti 
yhdysluokkaopetuksen ansiosta

Hyvä itsetunto

Pienempi syrjäytymisriski



Vaihtoehdot kunnan ja kylän 
kannalta

Markkuun koulun säilyttäminen Markkuun koulun lakkauttaminen

Ei lisäkustannuksia, lähiliikuntapaikka säilyy = 
hiilineutraalin kunnan toimintatavan mukaista 
toimintaa

Kuljetuskustannusten nousu, kuljetukset kylältä 
kaikkiin harrastuksiin (esim. pelkkä luistelu) 
kasvihuonepäästöjen lisääntyminen = hiilineutraalin 
kunnan toimintatavan vastaista toimintaa

Varmistetaan koulutilojen riittävyys kaikille 
koululaisille

Koulutilojen riittävyys kyseenalainen; 
monimuotolukion vaatimat tilajärjestelyt? 

Lisätään kuntalaisten hyvinvointia, toteutetaan 
ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää toimintaa 
-vähentää sote-kustannusten kasvuriskiä, nuorten 
syrjäytymisriskiä ja elintasosairauksien riskiä

Lähiliikuntapaikan ja harrastusmahdollisuuksien 
katoaminen 
-lisää sote-kustannusten kasvuriskiä ja nuorten 
syrjäytymisriskiä. Myös elintasosairauksien riski 
kasvaa

Yhteisöllisyys säilyy, yhdistys mukana kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämisessä

Yhteisöllisyys katoaa, kuntalaisten hyvinvointi 
heikkenee

Plussaa kunnan imagolle, vaihtoehtoja uusille 
asukkaille, lisää veronmaksajia

Negatiivinen mielikuva ja sen vaikutukset 
muuttovirtaan



Markkuun koulun merkitys 
kunnalle

• Kunnan imagolle on pelkästään positiivista tarjota monipuolisia, 
erilaisiin tarpeisiin vastaavia asuinpaikkoja ja oppimisympäristöjä
• Vahvuus, jonka perusteella hyvät mahdollisuudet saada uusia asukkaita 

kuntaan

• Maakuntauudistuksen vaikutukset kunnan toimintaan: 
• ”Sote-tehtävien siirto maakuntiin korostaa kunnan elinvoima- ja 

sivistysroolia” 

• Millainen tulevaisuuden kunta Tyrnävä haluaa olla?
• Elinvoimainen, monipuolinen, positiivinen, kehittyvä kunta joka huolehtii 

kuntalaisten hyvinvoinnista yhdessä yhdistysten ja kylien kanssa?
• Vai taantuva peruskunta, joka pystyy tarjoamaan yksipuolisesti vain 

keskustassa olevia, vain kunnan harteilla olevia peruspalveluita?



Mitä Markkuun koulun 
säilyttäminen vaatii?

• Rohkeutta katsoa pidemmälle tulevaisuuteen sekä nähdä kyläkoulun 
arvokkuus oppimisympäristönä

• Rohkeutta antaa Markkuulle mahdollisuus kehittyä edelleen ja nähdä 
kylämme tarjoamat mahdollisuudet Tyrnävän imagolle sekä kaikille 
kuntalaisille

• Rohkeutta tehdä oikea päätös nimenomaan lasten kannalta, 
kokonaisvaltaisesti 
• huomioiden myös lähiliikuntapaikan tarjoamat harrastusmahdollisuudet ja 

koulukuljetusten aiheuttama rasitus koululaisille

• Yhteistyömallia kunnan, yhdistyksen ja kyläläisten kesken



Kyläyhdistyksen esitys

• Koulu jatkaa toimintaansa 1.-4. luokkien kouluna

• Kyläyhdistys sitoutuu kylän kehittämiseen ja uusien asukkaiden hankintaan

• Luodaan yhteistyömalli, uusi toimintatapa Markkuun koulun 
kehittämiseksi. Sovitaan kyläläisten roolista ja kunnan roolista, esim.
• Pinnoitetun pelialueen toteutus ja koulun ulkomaalaus yhteistyönä, kyläläisten 

talkootyöt 
• Sisäliikuntamahdollisuuksia voidaan parantaa kuljettamalla koululaiset kirkonkylän 

saliin sovittu määrä kertoja sisäliikuntakaudella
• Iltapäiväkerhoa toteutetaan yhteistyössä

• Koulun säilyttämisen positiiviset vaikutukset kunnan imagoon ja 
perheiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ovat korvaamattoman 
suuret 



Luodaan yhdessä 
Mahdollisuuksien Markkuu:

Vireä ja omaleimainen, hyvinvoivien 
lapsiperheiden kyläyhteisö.



KIITOS!


