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1. KYLÄSUUNNITELMAN TAUSTAA 
 

Kyläsuunnitelman tarkoitus on toimia pohjana kokonaisvaltaiselle ja pitkäjänteiselle kylän 

kehittämiselle. Markkuun seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2003 ja 

se perustui vuoden 2002 aikana tehtyihin tutkimustöihin, jotka toteutettiin Asu kylässä! – 

hankkeessa. Kyläsuunnitelma vaatii säännöllistä päivittämistä eikä se ole koskaan valmis, 

sillä kylän tilanne ja tavoitteet muokkautuvat aina kulloisenkin tilanteen mukaan.  

 

Ensimmäisessä kyläsuunnitelmassa mainituista hankkeista/ideoista on toteutunut mm. 

maitolaiturin rakentaminen, kyläyhdistyksen nettisivut ja tiedotuksen tehostaminen sekä 

tonttipörssi/osayleiskaava.  

 

 
KUVA: Maitolaituri toivottaa tervetulleeksi Markkuulle. Kuva Matti Alasaarela. 
 

Lisäksi Markkuun luontopolulle tehtiin vuonna 2009 10-vuotiskunnostus, kylälle on 

muuttanut tasaiseen tahtiin uusia asukkaita, kylän alueen viemäröintiä on edistetty ja 

kyläyhdistys on aloittanut koululaisten kerhotoiminnan. Vuonna 2003 perusteellisesti 

laadittua Markkuun seudun kyläsuunnitelmaa on käytetty pohjana uudelle, vuonna 2015 

laaditulle Mahdollisuuksien Markkuu – kyläsuunnitelmalle. Uutta suunnitelmaa varten 

kyläsuunnitelman perustietoja sekä kylän kehittämistarpeita ja hankeideoita on päivitetty ja 
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täydennetty erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta Mahdollisuuksien Markkuu – 

kyläsuunnitelma on julkaistu kyläyhdistyksen internetsivuilla ja suunnitelman päivitystyöstä 

on kerrottu yhdistyksen tapahtumissa ja tilaisuuksissa, internetsivuilla sekä sosiaalisessa 

mediassa.  

 
Mihin kyläsuunnitelmaa tarvitaan? 
Kyläsuunnitelma kokoaa tietoa alueesta muodossa, jota ei ole sellaisenaan saatavilla 

muista tietolähteistä. Siihen kirjataan kyläyhteisön yhteiset suunnitelmat ja niihin 

tarvittavaa taustatietoa. Kyläsuunnitelmaa tarvitaan kylän kokonaiskuvan saamiseksi sekä 

kylän yhteisten tavoitteiden jäsentämiseksi. Lisäksi sitä usein tarvitaan myös hankkeiden 

rahoitusta haettaessa. Me-hengen kohottamisen kannalta se on myös tärkeä. 

 

Jotta kyläsuunnitelma voi toimia virallisena dokumenttina, se tulee vahvistaa säännöllisin 

väliajoin ja merkitä vahvistaminen pöytäkirjoihin. Jokainen vahvistettu versio kannattaa 

arkistoida. 

 

Kyläsuunnitelman periaatteita 
Mahdollisuuksien Markkuu – kyläsuunnitelman tavoitteena on koota yhteen erilaisten 

tapahtumien ja tilaisuuksien, kriisienkin, herättämät kyläläisten kehittämisideat ja ajatukset. 

Kyläsuunnitelmalla nämä ideat saadaan sellaiseen muotoon, että niiden merkitys kylän 

elinvoimaisuudelle ja tulevaisuudennäkymille selkiytyy sekä toteuttamismahdollisuudet ja 

aikataulu konkretisoituvat. Kylällämme on hyvä olla yhteinen tahtotila, visio, jota 

tavoittelemme ja joka toteutuu välillä isommin harppauksin ja välillä pienin askelin. Mutta 

suunta on sama ja tavoite yhteinen.  

 

Kyläsuunnitelman laatimisessa noudatettiin seuraavia periaatteita: 

 

Kaikilla oikeasti mahdollisuus osallistua 

Kyläsuunnitelman päivitystä varten kerättiin materiaalia sekä kyläyhdistyksen kesällä 2015 

järjestämällä valokuvakilpailulla (”Millainen on mahdollisuuksien Markkuun seutu?”) että 

syyskuussa 2015 järjestetyssä kyläjuhlassa.  
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KUVA: Syyskuun 2015 kyläjuhlassa palkittiin valokuvakisan voittajat. Lasten sarjan palkinnot saivat Friida 
Niemonen, Akseli Rauhio ja Roni Rahkila. Nuorten sarjan 3. palkinnon pokkasi Albert Uusi-Illikainen. Aikuisten sarjassa 
palkittiin Pia Niemonen, Anu Markus ja Janika Laurila. Poseeraamassa myös tuomarit Helena Illikainen ja Matti 
Alasaarela. Kuvasta puuttuu nuorten sarjan 1. ja 2. sijan vallannut Mira Keski-Korpi sekä kisan tuomaristossa mukana 
ollut Pia Hentunen. Kuva Kaisu Manninen. 
 

Ennen kyläsuunnitelman hyväksyntää se esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa, 

Markkuun kyläkekkereissä, 22.11.2015. Lisäksi suunnitelmaluonnos oli luettavissa ja 

kommentoitavissa kyläyhdistyksen internetsivuilla marras-joulukuussa 2015 kahden viikon 

ajan. Vielä tuolloin saadut kommentit ja täydennykset huomioitiin suunnitelman 

viimeistelyssä.  

 

Avoimuus 

Kaikista kyläsuunnitelman laatimiseen liittyneistä, kyläläisille järjestetyistä tilaisuuksista on 

ilmoitettu jokaiseen postilaatikkoon jaetuilla kyläuutisilla, internetsivuilla, Facebook- sivulla 

sekä tekstiviesteillä. Kommentteja on voinut antaa kyläyhdistykselle myös puhelimitse, 

sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Osallistumismahdollisuudet ja osallistumatta 

jättämismahdollisuudet ovat näin ollen olleet todellisia kaikille.  
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Ymmärrettävyys ja helppous 

Työstä on pyritty tekemään helppolukuinen ja siitä on pyritty karsimaan turhaa termistöä. 

Tekijänoikeusasiat on otettu huomioon siten, että välttämättömät viittaukset ulkopuolisiin 

lähteisiin on merkitty näkyville ja sellaisia karttoja tai kuvia ei ole käytetty, joiden käytöstä 

pitäisi maksaa.  
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2. TARINOITA MARKKUUN SEUDUN MENNEISTÄ AJOISTA 
 

Markkuun seudun historia 

Markkuun seudulla on useita omia kyliään, jotka ovat olleet aiemmin vahvoja omassa 

toiminnassaan ja omanarvontunnossaan. Seudun sisällä olevia kyliä ovat Markkuu, Ylipää 

ja Rauhionoja ja virallisesti koko Markkuun seutu kuuluu Ängeslevän kylään. Kylät ovat 

pienentyneet entisestä, koska yleisen linjan mukaisesti ihmiset ovat muuttaneet pois 

maalta suurempiin keskuksiin. Tämän hetkinen suurin yhdistävä tekijä Markkuun seudun 

kylien, Markkuun, Ylipään ja Rauhionojan välillä on koulupiirialue sekä yhteinen 

kyläyhdistys. 

 

Markkuun seudun kylät sijaitsevat maankohoamisrannikon kupeessa. Jääkauden 

merkkejä on vielä näkyvillä maankohoamisen seurauksena, esimerkiksi Rauhionojalla on 

nähtävissä selviä rantavalleja. Konkreettisempana merkkinä jääkauden aikaisesta 

elämästä on Kukkolanvaaran kupeessa, alueen kaakkoisosassa sijaitseva jätinkirkko. Sen 

uskotaan olevan kivikautisten hylkeenpyytäjien luodolle rakentama muodostelma. 

 

Kyläläisten muistissa on korvaamattomia tarinoita kylän entisestä elämästä, joita ei vielä 

painetussa muodossa löydy. Niitä siis kannattaisi kerätä ja koota yhteen Markkuun 

Seudun omaksi historiikiksi. Myös painettua materiaalia löytyy jonkin verran. Historia on 

pohjana sille, mitä Markkuun seutu nykyään on. Siksi se on hyvä tuntea nykytilan ja 

kehityslinjojen seurauksien ymmärtämiseksi. 

 
Markkuu 
Korkalantie on rakennettu 60-luvulla, sitä ennen joen yli meni siltoja Muhostielle. Siltojen 

ansiosta joki ei ole ollut paha kulkueste. Joessa on myös uitettu halkoja ja jotkut ovat siitä 

myös kalastaneet. Joessa on toiminut myös pieniä myllyjä. 

 

Markkuun elinkeinot ovat olleet maatalousvaltaisia, ennen varsinkin lypsykarjaa pidettiin 

paljon. Lehmät olivat joko omia ja omassa hoidossa tai sitten ns. ruokkolehmiä, jotka olivat 

toisten omistuksessa, mutta hoidossa toisten tilalla. Lehmästä saatava maito ja vasikat 

hoitaja sai pitää vuotuista korvausta vastaan. Jopa arvokkaita mattojakin kehrättiin 

lehmänkarvoista, kuuluisin lehmänkarvamatonkutoja kylällä on ollut Leinosen Iita.  
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Suurempia katovuosia ei viimeiseen reiluun 50 vuoteen ole Markkuulla ole ollut. Joskus 

halla on uhannut, mutta sitä on kartoitettu polttamalla olkia ojien päällä ja savupatjan 

avulla suojeltu viljoja. Toisaalta, joskus on ollut olosuhteet paljon suotuisammatkin, sillä jo 

vuosina 1937–1939 kasvatettiin Tyrnävän alueella vehnää. Peltoa on raivattu ja 

salaojitettu vallitsevien muotien ja avustusten mukaan. Nyttemmin perunabisnes on 

vallannut alaa maataloudessa. 

 

Mieleenpainuvia ihmisiä on kylällä ollut. Ristelin Jussi, juustolassa työssä ollut poikamies, 

oli ottanut kerran myllynsiivestä kiinni ja pyöräyttänyt kokonaisen ympyrän sen mukana. 

Samainen mies oli myös öisin käynyt ruokkimassa naapureiden karjaa ja tykännyt kävellä 

takaperin kuutamoaikaan. 

 

Talkoohenki on ollut kylällä aina voimakasta. Rakennustalkoisiin ja kuljetustalkoisiin tuli 

joskus kymmeniä ihmisiä ja monia hevosia. 

 
Ylipää 
Ylipäässä sijaitsee Kukkolanvaara, joka on kylän korkein kohta. Sen kupeessa on ikivanha 

jätinkirkko, jota arvellaan hylkeenpyytäjien rakennelmaksi. Honkakoskella kerrotaan olevan 

myös kivistä kasattuja muodostelmia. Niiden arvellaan olevan vainojen aikaisia piilopirttejä. 

Kirkkoharjun nimi on askarruttanut mieliä ja sen arvellaan tulleen paikalla sijainneesta 

”kirkontapaisesta”.  

 

50-luvulla Ylipäässä, Isosuolla, Kertturämeellä ja Honkakoskella oli yhteensä 65 ”savua” ja 

niissä asukkaita 350–400. Kauppoja on parhaimmillaan ollut 3. Seuratoiminta Ylipäässä 

on ollut vilkasta. Ylipään maamiesseura on toiminut vilkkaasti sotien jälkeen ja sillä on ollut 

oma talo, joka on sittemmin purettu tien tieltä. Seura järjesti erilaisia urheilutapahtumia, 

tyttökerhoja, puhujia, ohjelmallisia iltamia ja kuorotoimintaa. Nyt seura on yhdistynyt 

Ängeslevän maamiesseuraan ja se toimii yhteiskoneiden (puimuri, rikkaruohoruisku, 

halontekokone jne.) hankkimisen kautta. SKDL:llä on ollut oma parakkimallinen talo, mutta 

se on purettu 60- tai 70-luvulla. Puolueen toiminta hiipui sotien jälkeen kun vastaavasti 

maamiesseuran toiminta vilkastui. 
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Kirkon kautta kylällä toimi diakoniaseura ja ompeluseurat. Myös vanhoillislestadiolaisia on 

kylällä ollut mainittava määrä. 4H-kerho eli palstaviljellen 50–70-luvuilla aktiivisena, mutta 

nyttemmin kerho ei ole enää toiminnassa. 

 

Suuria käännekohtia kylällä on ollut 20–30-luvuilla riehunut keuhkotauti, sodat (8 

kaatunutta), sähköjen tuleminen 50-luvulla ja vesijohdon saaminen 60-luvulla. Evakot 

kylälle tulivat Suomussalmelta ja Lapin sodan aikaan Posiolta. Vesi tulee kylälle 

Kukkolanvaaralta, Muhokselta ja Kempeleestä. Siirtolaisiksi Amerikkaan lähti kylältä 5 

henkeä, joista 2 jäi sille tielleen. Ruotsiin lähti noin 15 aikuista. 

 

Suurin osa kyläläisistä hankki elantonsa maataloudesta, johon usein liittyi metsätaloutta. 

Kylällä on ollut oma kylämeijeri Tihisen tienoilla 20-luvulla oman kylän maitoja varten. 

Perunanviljely kasvoi räjähdysmäisesti siemenperunakeskuksen perustamisen myötä. 

Kylällä on elellyt monien eri alojen ammattilaisia. Näitä ovat länkimestari Jere Riiski, 

suutarit Näppä, Pirkola ja Keskitalo, seppä Matti Pirkola, ompelija Anna Hau(?) ja 

kyläkätilö Liisa Keskitalo. Kylällä oli paljon jäniksiä ja riistalintuja ja jotkut elivät myös 

metsästämällä näitä. Nuoret saivat töitä isommista taloista piikoina ja renkeinä: samalla he 

saivat entisajan ”oppisopimuskoulutuksen” maatalon pidosta. 

 

Joessa on uitettu puuta, mikä on pitänyt sen rantoja aiemmin puhtaina ryteiköstä. 

Kulkureittinä sitä ei ole käytetty, vain tulva-aikoihin siinä on laskettu veneillä. Veden 

läheisyys on myös määrännyt useimmiten talon paikat joen ja ojien läheisyyteen. 

Kertturäme on poikkeus, sillä sinne perustettiin asutustiloja ja niillä olikin välillä vaikeita 

vesiongelmia. Jokitörmässä oli myös ns. ryntyspaikka, jossa kokoonnuttiin tanssimaan. 

Musiikki hoitui huuliharpulla tai Kukkolan Väinön grammarilla. Kylällä ei ole ollut suurempia 

kärhämiä ihmisten välillä. 

 

Kylällä vaikuttaneita kunnallismiehiä ovat olleet Alpo Männikkö, Niilo Rauhio, Hannes 

Kukkola ja Kalle Vesala.  Postinkantajat olivat ennemmin tärkeitä henkilöitä. Heitä on ollut 

Santeri Keskitalo, Iikka Keränen ja emäntä, Hannes Ukkola sekä Väinö Korva. Voimistaan 

tunnetuksi tuli ”Vahva-Laitinen”, joka nosti yksinään Tihisen kivinavetan oven päälle 

valtavan kokoisen kiven. Hän eli 1800-luvun alkupuolella. Tihisen tilalta on viety 

päärakennus ja savupirtti Tyrnävän kotiseututaloksi kunnan keskustan tuntumaan. 
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Tiet Ylipäähän ovat tulleet seuraavasti: 

1920-25 Männiköntie 

1955-60 Isosuontie 

1970-luku Kertturämeentie ja Pökkeliköntie 

N. 1993 Honkakoskentie 

N. 1995 Kukkolanvaarantie 

 
Koulujen historia 
Ennen pysyvien koulujen perustamista Markkuun seudun alueella toimi kirkon kouluja 

(kinkerit, rippikoulut, pyhäkoulut) sekä kiertokouluja. Tämän otsikon alla olevat tiedot on 

saatu Jäälinojan (1986) lopputyöstä sekä kyläläisille tehdyistä haastatteluista. 

 

Ängeslevän ylipään kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1919 Tuuliharjun talossa, mutta 

seuraavana vuonna se sai jo oman rakennuksen. Se oli pojille ja tytöille yhteinen ylempi 

kansakoulu. Ängeslevän ylipään koulupiiri yhdistettiin Markkuun koulupiiriin peruskouluun 

siirtymisen aikoihin vuonna 1974. 

 

Oppivelvollisuuslain säätämisen myötä Markkuun koulupiiriin saatiin ensimmäinen 

vuokratiloissa toimiva koulu vuonna 1927. Sitä ennen markkuulaislapset kulkivat 

Ängeslevän koulupiiriin rakennetussa ensimmäisessä, ns. Siiran koulussa, jonka jatkaja 

Ängeslevän 1928 rakennettu koulu on. Koulu siirrettiin koulupiirijaon takia ja uuden paikan 

mukaan koulua on kutsuttu myös Toppisen kouluksi. Markkuun koulupiirin Rauhion koulu 

Muhostien varressa rakennettiin vuonna 1937 ja se toimi vuoteen 1963 asti. Markkuun 

koulupiiri jaettiin sittemmin kahtia ja sen seurauksena Rauhion koulu sai oman piirinsä ja 

Markkuun nykyinen koulu rakennettiin vuonna 1954. Markkuun koululla on ollut 

ennätysmäärä 61 oppilasta vuonna 1963-1964 kun Rauhion koulu lopetettiin ja sen 

oppilaat siirrettiin Markkuun kouluun. 

 

Vuonna 1998 kunnanhallitus esitti, että Markkuun, Kolmikannan ja Ängeslevän kyläkoulut 

lakkautetaan ja oppilaat siirrettäisiin kirkonkylän ala-asteelle. Yhteistyössä näiden kylien 

asukkaat pyrkivät vaikuttamaan valtuutettuihin. Kyläläisten vaikuttamiskanavina toimivat 

lehdet, suorat kontaktit sekä mielenilmaus kunnantalon pihamaalla. Kunnanvaltuustossa 

päätettiin lopulta, että koulut lopetetaan, mikäli oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 20 

oppilaan. Markkuun koulu on edelleen toiminnassa ja kylän lapsimäärän kehitys on 
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pysynyt positiivisena. Yhteistyö koulun säilymisen puolesta yhdisti kyläläisiä ja edisti 

muuta kylätoimintaa. Kylää ryhdyttiin kehittämään pitkäjänteisemmin ja edellytyksiä uusien 

asukkaiden saamiseksi alettiin tietoisesti parantamaan. Tuolloin muun muassa 

rekisteröitiin Markkuun Seudun Kyläyhdistys kylätoimikunnasta viralliseksi yhdistykseksi 

yhdistysrekisteriin. 

 

 
KUVA: Kyläläiset kokoontuivat Markkuun koululla 26.3.2015. Kuva Riina Rahkila. 
 

Markkuun koulun lakkauttamista esitettiin myös keväällä 2015. Tyrnävän kirkonkylälle 

rakennettavan uuden koulun suunnitteluvaiheessa oli linjattava, huomioidaanko Markkuun 

koulun oppilaat uuden koulun oppilasmäärässä. Asia eteni sivistyslautakunnan käsittelyyn 

ja siihen liittyen järjestettiin Markkuun koulun oppilaiden vanhemmille kuulemistilaisuus 

17.10.2013 sekä vanhempainilta 16.3.2015. Perusteena lakkauttamiselle mainittiin 

oppilaiden tasavertaiset oppimismahdollisuudet sekä uuden, vuonna 2016 voimaan 

tulevan opetussuunnitelman vaatimukset. 

 

Kyläyhdistys kokosi julkisen, sivistyslautakunnan jäsenille toimitetun tietopaketin 

”Kymmenen hyvää syytä säilyttää Markkuun koulu”, jossa kuvattiin koulua sekä sen 

merkitystä kyläläisille. Koulun säilyttämistä kannattavan nettiadressin allekirjoitti yli 200 

henkilöä. Kyläyhdistys otti yhteyttä erilaisiin pienkouluja ja yhdysluokkaopetusta tutkineisiin 

asiantuntijoihin, ja keräsi pienkoulutietoutta Markkuun koulun säilyttämisen tueksi. 

Kokouksessaan 26.3.2015 sivistyslautakunta päätti, että Markkuun koulu saa jatkaa 1.-4. 
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luokka-asteiden kouluna ainakin syksyyn 2017 saakka. Lisäksi koulun oppilasennusteen 

on oltava kunnan laskelmissa vähintään 20 oppilasta. Koulun tulevaisuutta tarkastellaan 

uudelleen viimeistään keväällä 2017, kun kuntakeskukseen rakennettava Rantaroustin 

koulu on valmistumassa.  

 
Rakennushistoria 
Kylällä on paljon vanhoja ja arvokkaita pohjalaistyylisiä rakennuksia ja pihapiirejä. Vuonna 

2015 toteutettiin 2.vaihemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan 

rakennettu kulttuuriympäristö -inventointi, jossa kartoitettiin myös Tyrnävällä sijaitsevat 

kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset. 

 

Inventoinnissa Ängeslevänjokivarsi Markkuun koululle saakka on luokiteltu 

maakunnallisesti arvokkaaksi esimerkiksi lakeuden alueelle Tyrnävän seudulla tyypillisestä 

jokivarsiasutuksesta. Osa rakennuksista on maakunnallisesti arvokkaiksi katsottuja, osa 

paikallisesti arvokkaita. Markkuun seudulla maakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat muun 

muassa kaksi entistä koulua (Rauhionojan ja Ylipään koulu) ja Tihisen kivinavetta sekä 

lukuisat entisten ja nykyisten maatilojen pihapiirit, kuten Kuusela ja Yli-Markuksela. 

Honkakosken tilan Ängeslevän Ylipäässä Museovirasto on luokitellut valtakunnallisesti 

merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, jollaisia Tyrnävällä on kaikkiaan 

kolme.  Paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ovat muun muassa 

Markkuun koulu sekä monet maatilojen pihapiirit. 
 

 
KUVA: Kuuselan tila on maakunnallisesti arvokas rakennuskohde ja yksi kylän aktiivisista maatiloista. Kuva Matti Ala-Saarela 
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Hiihtämisellä on Markkuulla pitkät perinteet. Vuonna 1879 pidettiin Tyrnävällä koko 

Suomen ensimmäiset hiihtokilpailut. Näiden "Hiihtäjäisten" 100-vuotisjuhlahiihdot 

järjestettiin Markkuulla vuonna 1979. Samaisten hiihtokilpailujen yhteydessä paljastettiin 

graniittinen hiihtäjäpatsas Tyrnävän keskustaan (KirjastoVirma, viitattu 2.11.2015).   
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3. MARKKUUN SEUTU VUONNA 2015 
 

Kylän taustatiedot 
 

Sijainti: 

Markkuu sijaitsee Tyrnävän kunnassa Pohjois-Pohjanmaan lakeuksien rajavyöhykkeessä. 

Matkaa kuntakeskukseen kertyy kyläkoululta noin 8 km. Oulu on n. 40 kilometrin 

etäisyydellä. Myös Kempele ja Muhos ovat lähellä. Kylän läpi virtaa Ängeslevänjoki 

sivuhaaroineen. 

 

 
 KARTTA: Markkuun kyläkeskuksen sijainti. ©Maanmittauslaitos 2015 

 

Osa kylästä sijoittuu lakeudelle ja asutus on sijoittunut tyypillisesti joenvarsille. Pääosa 

kyläseudusta on metsän suojissa, mutta osa sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla 

maisema-alueella (Limingan lakeus). Maaston korkeusvaihtelut ovat pienet mutta suuriakin 

korkeuseroja löytyy joen sekä siihen laskevien sivu-uomien törmiltä. Korkeuserot pääsevät 
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hyvin oikeuksiinsa Markkuun luontopolulla. Vanhat rantavallit rytmittävät maisemaa osassa 

kylää 

 

Ihmiset 

Asukkaita Markkuun seudulla on noin 300 henkilöä, riippuen siitä millaista rajausta kylän 

alueeksi käytetään. Todennäköisesti asukkaita on enemmän, mutta virallisia tilastoja kylän 

asukasmäärästä ei ole saatavissa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 

selostuksessa on maininta, jonka mukaan Ängeslevä-Markkuu alueella asuisi 500-600 

henkeä. Kylä on maatalousvaltainen ja siellä viljellään paljon perunaa mutta kylällä on 

myös muiden alojen yrittäjiä sekä useiden eri alojen osaamista. Tietoa kylän yrityksistä ja 

osaajista on kyläyhdistyksen internet -sivuilla (www.markkuu.fi). Monet kyläläiset käyvät 

töissä kylän ulkopuolella sekä naapurikunnissa (Oulu, Kempele, Muhos).  

KUVA. Kylän nuorisoa uimapaikalla 2015. Kuva Anu Markus  
 

Markkuu on elävä, elinvoimainen ja aktiivinen kylä. Kylällä asuu tällä hetkellä paljon 

lapsiperheitä ja nuorison määrä on kasvussa. Kylälle on muuttanut tasaiseen tahtiin, lähes 

vuosittain, uusia perheitä. Samoin tonttia kysyvien määrä on säilynyt tasaisena. Vuonna 

2014 lainvoiman saanut osayleiskaava sekä parhaillaan käynnissä oleva viemäröintihanke 

lisäävät toimivan kyläkoulun ohella kylän kiinnostavuutta asuinpaikkana. Tällä hetkellä 
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Tyrnävällä ei ole toisen asteen koulutusta, joten peruskoulun jälkeen nuoret hakeutuvat 

jatko-opintoihin muualle. Osa muuttaa pois paikkakunnalta muualle opiskelemaan, osa jää 

lapsuudenkotiin asumaan. 

 

Luonto 

Kylälle on laadittu sekä maisema- että luontoselvitys osana osayleiskaavaprosessia. 

Luontoselvityksestä käyvät hyvin ilmi alueen erityspiirteet sekä poikkeuksellinen luonto. 

Markkuulla kasvaa useita uhanalaisia ja vaarantuneita kasvilajeja. Lisäksi Ängeslevänjoen 

sekä siihen laskevien sivu-uomien varsilla esiintyy hienoja, metsälain mukaan suojeltuja 

erityisen arvokkaita elinympäristöjä kuten erilaisia lehtoja ja lehtomaisia metsiä, jotka 

vaihtuvat kuivaan mäntykankaaseen heti törmän yläosassa. Jokivarresta löytyy jonkin 

verran niittymäisiä alueita, joiden avoimena pitämisestä tulisi jatkossa huolehtia. Alueella 

sijaitsee myös tunnettuja luonnonmuistomerkkejä, kuten “Tihisen haltiamänty” Ylipäässä. 

 

Palvelut 

Kylällä toimii kaksiopettajainen 1-4 luokka-asteiden Markkuun koulu, jonka 

oppilasmäärässä ei ole näkyvissä lähitulevaisuudessa merkittävää laskua. Koulua on 

remontoitu 2000 – luvun alkupuolella. Oppilaita Markkuun koululla on lukuvuonna 2015–

2016 yhteensä 30. Markkuun koulua on esitetty lakkautettavaksi kaksi kertaa, 1990-luvun 

lopussa sekä vuoden 2015 keväällä. Seuraavan kerran koulun tulevaisuutta tarkastellaan 

talven-kevään 2017 aikana, ennen kirkonkylälle rakennettavan Rantaroustin koulun 

valmistumista. 

 

Julkinen liikenne kylällä tarkoittaa pääasiassa koulukuljetuksia (linja-autoliikenne). Pääosa 

reiteistä on tarkoitettu vain koulukuljetuksiin, eikä niihin oteta maksusta muita matkustajia. 

Tiestö on pääväyliä lukuun ottamatta sorapäällysteinen ja osittain kunnostuksen 

tarpeessa. Kauppoja kylällä ei tällä hetkellä ole. Kirjastoauto käy koulun pihassa kerran 

kahdessa viikossa. 

 

Harrastukset 

Kylällä toimii useita yhdistyksiä. Koko kyläseutua edustaa aktiivisesti Markkuun Seudun 

Kyläyhdistys ry. Ylipään maamiesseura toimii omalla alueellaan mm. hankkimalla 

maatalouskoneita yhteiskäyttöön. Myös 4H järjestää kerhotoimintaa Markkuun koululla 

lähes joka lukuvuosi. Monipuolinen luonto, koulun vierestä lähtevä Markkuun luontopolku 
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levähdyspaikkoineen, hiihtomahdollisuudet, moottorikelkkareitti sekä koulun kenttä 

tarjoavat kyläläisille ja muillekin monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Markkuun 

luontopolulle järjestävät virkistysretkiä muun muassa lähialueen päiväkodit ja monet 

paikalliset yhdistykset. Koko kunta ja myös muhoslaiset käyttävät hyväkseen 

ampumaradan kupeessa toimivaa Tyrnävän kunnan virallista uimapaikkaa. 

 

 
KUVA. Markkuun luontopolun lähtöpaikka sijaitsee Markkuun koululla. Kuva Mira Keski-Korpi 2015. 
 

Kylän kehittäminen 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut jo 20 vuoden ajan 

edistäen kyläläisille tärkeitä asioita. Vuonna 1999 kyläyhdistys rakensi Leader – 

hankerahoituksella kylälle Markkuun luontopolun, joka on sekä tyrnäväläisten että 

laajemminkin Oulun seudun asukkaiden suosima ulkoilu- ja retkeilyreitti. Kyläyhdistys 

ylläpitää luontopolkua ja työllistää kesäisin kyläläisen nuoren luontopolun ylläpitotehtäviin. 

Luontopolkua kunnostettiin vuonna 2009 polun 10-vuotisjuhlien kunniaksi kyläläisten 

talkoovoimin, yhteistyössä kunnan kanssa sekä tyrnäväläisten yritysten sponsorivarojen 

turvin.  

 

Kyläyhdistys on järjestänyt vuosien varrella useita ajankohtaisiin asioihin sekä kyläläisille 

tärkeisiin asioihin liittyviä tilaisuuksia (teiden kunto, jätevesien käsittely jne.) sekä 
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järjestänyt erilaisia kursseja ja harrastustoimintaa. Kyläläisten voimin on kaksi kertaa 

pelastettu kylän sydän, Markkuun koulu, lakkautukselta.  Kyläyhdistys on toiminut myös 

linkkinä kunnan ja kyläläisten välillä osayleiskaavaprosessissa, jonka tuloksena valmistui 

vuonna 2014 Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava. Lisäksi kyläyhdistys on edistänyt 

kylän kunnallista viemäröintiä. 

 

 
KUVA. Kevätkirmauksen taikuriesitys riemastutti lapsia toukokuussa 2015. Kuva Sari Arffman. 
 

Kyläyhdistys tekee myös yhteistyötä Markkuun koulun kanssa sekä järjestää koululaisille 

kerhotoimintaa. Nuorison määrän kasvaessa erityisesti nuorisolle suunnattavan toiminnan 

tarve on kasvussa ja siihen liittyen on käyty keskustelua erityisen nuorisojaoksen 

perustamisesta kyläyhdistyksen alaisuuteen. Tapahtumien järjestämisessä 

kyläyhdistyksellä on myös pitkä historia: aiemmin erityisen tunnettuja olivat Markkuun 

juhannusjuhlat, sittemmin on järjestetty muun muassa erilaisia joulutapahtumia sekä 

tuoreimpana Markkuun kevätkirmaus.  
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KUVA. Markkuun Suuressa Luokkakokouksessa 2014 oli lämmin tunnelma. Kuva Kaisu Manninen. 
 

Markkuun koulun 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin 1.11.2014 Markkuun Suuri 

Luokkakokous, joka keräsi 120 Markkuun koulun käynyttä eri puolilta Suomea.  
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Kesällä 2015 kyläyhdistys rakensi Yhteisö Leader – rahoituksella ampumaradan 

uimapaikalle nuotiopaikan sekä uuden pukukoppirakennuksen.  

KUVA (vasemmalla). Ampumaradan uimapaikan 

uudenkarhea nuotiopaikka on kylän nuorten taidonnäyte 

2015. Kuva Riina Rahkila 
 
KUVA (oikealla). Pukukoppien maalaamiseen osallistuivat 

kaikenikäiset. Lasten taideteos viimeisteli rakennuksen. 

Kuva Riina Rahkila.  
 

 

Jatkossa Markkuusta on tarkoitus kehittää kylä, jossa on mukavaa asua ja harrastaa, ja 

joka tarjoaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksia myös laajemmin tyrnäväläisille ja lähikuntien 

asukkaille. Lisäksi tavoitteena on lisätä kyläyhdistyksen ja yritysten yhteistyötä. 

Hankesuunnitelmaa työstetään talven 2015–2016 aikana ja hankkeelle haetaan Leader -

rahoitusta Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä.  

 

Kyläyhdistys on ollut 2010 – luvulla aktiivisesti mukana myös muiden tyrnäväläisten 

yhdistysten järjestämissä tapahtumissa, erityisesti MLL Tyrnävän yhdistyksen kanssa on 

ollut säännöllistä ja molemminpuolista yhteistyötä. Tätä yhteistyötä on tarkoitus edelleen 

jatkaa, kehittää ja laajentaa siten, että yhdistystoimijoiden työlle saataisiin kunnassa 

enemmän arvostusta ja sen merkitys tunnustettaisiin.   
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Markkuun osaajat ja yritykset 
Kyläläisillä on monipuolista osaamista ja yritystoimintaa. Maatalous on kylän näkyvin 

osaamisen ala; päätoimisia tiloja on tällä hetkellä noin 15. Noin puolet tiloista on 

erikoistunut siemen- ja ruokaperunan viljelyyn, karjatiloja on kolme ja noin viiden tilan 

tilojen päätuotantosuunta on viljanviljely. Perunan ohella kylässä tuotetaan lähiruoaksi 

myös avomaan vihanneksia. Kylällä on kolme hevosiin liittyvää yritystä sekä osaamista 

liittyen hyvinvointipalveluihin. Lisäksi kylällä toimii koneurakoitsijoita, polttopuuyrittäjä sekä 

pieneläinkrematorio. Ajantasainen tieto kylän osaamisesta ja yrityksistä löytyy 

kyläyhdistyksen internetsivuilta (www.markkuu.fi). 
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 4. MARKKUUN MAHDOLLISUUDET JA KEHITTÄMISTARPEET 
 

Ensimmäisen kyläsuunnitelman laatimisen yhteydessä on koostettu SWOT – analyysin 

pohjalta Markkuun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ne pitävät hyvin 

monilta osin paikkansa myös nyt, vuonna 2015. Mahdollisuuksien Markkuu – 

kyläsuunnitelmaa varten kylän mahdollisuudet ja kehittämistarpeet koottiin 

uudentyyppisillä menetelmillä kesällä 2015 järjestämällä “Millainen on Mahdollisuuksien 

Markkuun seutu?” valokuvakilpailu sekä keräämällä kyläläisten ideoita kartoille 

syyskuussa 2015 järjestetyssä kyläjuhlassa. Näillä osallistamistavoilla pyrittiin siihen, että 

kyläsuunnitelmaan saadaan materiaalia mahdollisimman laajalti, ei siis vain niiltä, jotka 

muutoinkin osallistuvat aktiivisesti kyläyhdistyksen toimintaan. Lisäksi taustalla oli tieto 

siitä, että perinteisiin kyselyihin (lomakemuotoisiin tai sähköisiin) on vaikeaa saada 

merkittävää määrää vastaajia. Näin ollen pyrittiin löytämään uusia tapoja kerätä tietoa 

kyläläisiltä ja tehtävässä onnistuttiinkin kohtuullisen hyvin. 

 

Merkittävää tässä, kyläsuunnitelman päivitystä varten kerätyssä materiaalissa on se, että 

erityisesti lapset ja nuoret olivat molemmissa vahvasti edustettuina. Näin ollen 

materiaalissa korostuu poikkeuksellisen vahvasti lasten ja nuorten näkökulma jolla on 

suuri merkitys, ei pelkästään kylän, vaan myös kunnan näkökulmasta. Onhan Tyrnävä 

kuntana ikärakenteeltaan Suomen toiseksi nuorin ja todennäköisesti Markkuun alueelta 

kerättyjä ajatuksia voidaan soveltaa kunnassa laajemminkin. 

 

Markkuun kyläjuhlan karttamateriaali 

Markkuun Kyläjuhlassa kerättiin kartoille tarpeita ja ideoita kylän kehittämiseksi. Kyläjuhlan 

nimilistan mukaan paikalla oli 67 henkeä ja paikalla olleista yli 65% oli lapsia tai nuoria. 

Suurimmaksi kehittämiskohteeksi nousi selkeästi koulun pihan kunnostaminen sekä 

välineistö, muun muassa leikkipuistovälineiden vähäisyys. Ajankohtaisena asiana nousi 

esille syksyllä 2015 purkukuntoiseksi todettu, lapsille tärkeä rimpuiluteline. Tämä on 

ymmärrettävää, sillä Markkuun koulu on kylän lasten tärkeä lähiliikunta- ja harrastuspaikka 

sekä alueella ainoa leikkipuistoa muistuttava paikka. Lisäksi materiaalin perusteella 

keskeisiä kehittämiskohteita ovat kylän liikenneturvallisuuden kehittäminen (etenkin 

kevyenliikenteen väylät ja koululaisten turvallisuus) sekä luontopolun ja uimapaikan 

kehittäminen.  
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Kyläläisten urheiluharrastuksiin liittyen selkeästi nousivat esiin sekä jääkiekkokaukalon 

tarve että toive kylälle rakennettavasta frisbeegolfradasta. Kylän lasten harrastuksista ja 

luontoliikunnan määrästä kertoo myös toive luontopolun yhteyteen rakennettavasta 

seikkailuradasta. Kehittämisideoissa ovat mukana myös hiihtoladun rakentaminen sekä 

ratsastusreitit joihin molempiin Markkuulla onkin erinomaiset mahdollisuudet. Kyläjuhlan 

karttamateriaalin yhteenveto on esitetty taulukossa 1 ja kartoista otetut kuvat ovat liitteenä 

a. 

 
Mahdollisuuksien Markkuun seutu – valokuvakilpailun materiaali  
Kesällä 2015 järjestetyn Mahdollisuuksien Markkuun seutu – valokuvakisan yhtenä 

tavoitteena oli kartoittaa kyläläisten ajatuksia kylän vahvuuksista. Valokuvakisaan saatiin 

yhteensä 72 kilpailukuvaa, joista 44 kpl eli 61% oli lasten ja nuorten ottamia. Palkitut kuvat 

ovat liitteenä b. Kisakuvien, sekä palkittujen että muiden kuvien, myötä piirtyy kuva 

Markkuun vahvasta luontoyhteydestä sillä lähes kaikissa kuvissa luonto on erittäin 

vahvasti läsnä. Lisäksi kuvista välittyy luonnossa liikkumisen tärkeys, luonnon arvostus 

sekä myös vahva eläinrakkaus. Toisaalta kuvista käyvät myös selkeästi ilmi kyläläisille 

tärkeät paikat, Markkuun kyläkoulu, luontopolku sekä uimapaikka, puutteineen ja 

kehittämistarpeineen. Osassa kuvista on otettu kantaa myös liikenneturvallisuuteen, kylän 

tulevaisuudennäkymiin sekä siihen, että kylällä ei tällä hetkellä ole kovin paljoa nuorisolle 

suunnattuja harrastusmahdollisuuksia tai toimintaa.  

 

Valokuvakisan yhteydessä pyydettiin ja myös saatiin kirjallisia kuvauksia Markkuun 

mahdollisuuksista ja vahvuuksista. Niitä kuvailtiin muun muassa seuraavasti: 

 

”Mahdollisuuksien Markkuun tekevät lapset ja heidän viihtymisensä. Elleivät 
lapset viihdy ja halua asua maalla, kylä kuihtuu pian. Maalla asuessa saa ja 
joutuu tekemisen keksimään ja kehittelemään itse, kaikkea ei ole heti nurkan 
takana valmiina, mutta onneksi on sitä vastoin puhdas luonto ja tilaa olla, asua 
ja temmeltää. Meillä on tässä ihan lähellä ja omilla kulmilla Suomen suurin 
Hoplop, tarvitsee vain astua omasta ovesta ulos ja toimia.” 
 
”Yhtenä vahvuutena kylällä on kaunis luonto. Se vaihtelee arvokkaasta 
perinnemaisemasta aina jyrkkiin maisemiin luontopolun varrella. 
Luontopolkuun voisi liittää pidemmänkin lenkin, sillä kauniita paikkoja löytyy 
enemmältikin. Täällä olisi erinomaiset puitteet esimerkiksi hevosvaelluksille ja 
koiravaljakkosafareille. Luonto- ja ekomatkailu voisivat hyvin olla suuri osa 
Markkuun tulevaisuutta. Myös esimerkiksi pyöräilijöille voisi kehittää 
lisäpalveluja. Aluksi täytyy kuitenkin lähteä liikkeelle pienin askelin; luomalla 
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kylälle ja myös muille tyrnäväläisille nuorille ja lapsille ja perheille 
lähiliikuntapaikkoja. Kehittämällä kylää luomme viihtyisän ympäristön, jossa on 
hyvä kasvaa pienestä pitäen terveellisten harrastusten parissa.” 
 
”Kylän vahvuus on aito ja jo vanhasta ponnistava aito "maalaisuus", jonka 
toivon säilyvän osana kylämme omaleimaisuutta myös tulevaisuudessa niin, 
että ainakin osa nykyisistä ja tulevista kyläläisistä ansaitsisi elantonsa maasta 
ja eläimistä. Vahvuutena kylähenki, yhdessä ponnistamme kohti 
tulevaisuutta ja toivomme kylämme pysyvät eläväisenä paikkana asua ja olla.” 
 
”Markkuun seudun vahvuus on ehdottomasti se, ettei kyseessä ole mikään 
"kuoleva kylä". Täällä on lapsia ja nuoria, jotka elävät maaseudun arkea, silti 
kiinni nykyaikaisissa toimintaympäristöissä. Vastoinkäymisistä huolimatta 
yritetään aina uudelleen. Kymmenen vuoden sisällä näen alueella 
yritystoiminnan monipuolistumista ja paljon uusia tekijöitä. Kaikkia 
mahdollisuuksia emme vielä edes tiedä.” 
 

 

Voidaan siis todeta, että valokuvakisan materiaali ja kyläjuhlasta kerätty materiaali tukevat 

toinen toisiaan, sillä molemmista löytyvät samat teemat, kylän vahvuudet ja 

kehittämiskohteet. Kyläjuhlassa kerätyssä materiaalissa tarpeet vain ovat yksilöidymmät.  
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Taulukko 1. Markkuun kyläjuhlassa kartoille merkittyjen ideoiden ja kehittämistarpeiden yhteenveto. 
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5. TULEVAISUUDEN MARKKUU JA MITEN SINNE PÄÄSTÄÄN 
 

Markkuun seudun visio 

Markkuun seudulla on mahdollisuus kaikenikäisten ihmisten elää onnellisesti ja 
turvallisesti, tehdä monipuolista työtä, yrittää ja harrastaa. Seudulle muuttaa uusia 
asukkaita niin, että kyläkoulu sekä kylän maaseutumainen luonne säilyvät. Luonto on 
edelleen puhdas ja kylää halkova joki ja sen lähiympäristö on aktiivisessa käytössä. 
Liikkumismahdollisuudet alueen sisällä ja sen ulkopuolelle ovat kunnossa. 

 
 
Mahdollisuuksien Markkuu voisi vuonna 2025 olla vaikka jotain tällaista: 
 

"Markkuu on vireä lapsiperheiden suosima kylä, joka tarjoaa monipuolisia matalan 
kynnyksen lähiliikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille. Kylällä on muun muassa 
erinomaiset hiihtomahdollisuudet, frisbeegolfrata, seikkailuliikuntapisteitä, 
lumikenkäilyreittejä, uimapaikka ja suunnistusmahdollisuudet. Kyläkoulun pihalla 
sijaitsevat jalkapallo- ja luistelukenttä sekä skeittirampit ja kiipeilyseinä täydentävät 
harrastusmahdollisuuksia. Alueen monipuolisessa maastossa kulkevalla 
retkeilyreitistöllä voi liikkua kävellen, maastopyörällä tai vaikkapa polkujuoksua 
harrastaen. Lapsiperheiden näkökulmasta alueen parhaat puolet ovat selkeät: 
lastenhoitopaikka on kävelymatkan päässä, työtä on mahdollista tehdä kotitoimistolla ja 
harrastusmahdollisuudet löytyvät kivenheiton päästä.  

 
Kylän varttuneempi väestö pitää kuntoaan yllä erilaisissa kuntopiireissä sekä 
harrastusryhmissä ja kunta tukee heidän kotona asumistaan erilaisilla palveluilla 
yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Eri-ikäisten kyläläisten väliseen 
vuorovaikutukseen on Markkuulla panostettu paljon. Koulun toimintaan osallistuvat 
myös koulumummot ja -vaarit, ja kyläyhdistyksen toiminnassa kaikilla on omien 
kykyjensä mukaisia tehtäviä. Myös lapset pääsevät halutessaan osallistumaan 
tapahtumien ideointiin ja järjestelyyn, niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.   

 
Autossa istumisen sijaan kyläläiset lähtevät liikkumaan porukalla ja saavat hyvän 
kunnon lisäksi hyvän mielen. Markkuu onkin tullut tunnetuksi liikunnallisena yhteisönä, 
jonka asukkaat ovat keskivertoa terveempiä yhteisöllisyyden sekä hyvien lähiliikunta- ja 
luontoharrastusmahdollisuuksien ansiosta. Lisäksi mainioita Markkuun mahdollisuuksia 
ovat kyläkoulun ympäristöön rakentunut ekokortteli, alueella kasvatettava lähiruoka 
sekä luontomatkailumahdollisuudet. Ensimmäiset omatoimimatkailijat ovatkin jo 
majoittuneet kylän luonnonrauhaan rakennettuihin yksinkertaisiin majoitustiloihin. 
Palveluyrittäjyydestä näyttäisikin kehittyvän uusi merkittävä elinkeino kyläläisille.” 
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Osatavoitteet 
 

Ihmiset 

Kylälle muuttaa sekä uusia perheitä että paluumuuttajia; markkuulaisia on ja tulee 

olemaan useassa polvessa. Nykyisen asukaspohjan, paluumuuttajien sekä uusien 

asukkaiden myötä kylän aktiivisuus säilyy ja kehittyy edelleen. Kehittämistoimintaan 

pyritään saamaan mukaan myös kylän vapaa-ajan asukkaita. Kylän tärkeä keskus ja 

kyläläisiä yhdistävä tekijä, kyläkoulu, säilyy toiminnassa. Kylän henki pysyy hyvänä ja 

ihmiset tuntevat entistä paremmin toisensa. Yhteisiä harrastuksia ja tapahtumia 

järjestetään kyläläisille, erityisesti panostetaan lähiliikuntamahdollisuuksiin ja yhteisölliseen 

toimintaan. Kyläläiset voivat hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Kyläyhdistyksen 

toiminta luo edellytyksiä kyläläisten hyvinvoinnille sekä monipuoliselle elinkeinotoiminnalle. 

Kyläyhdistys tukee ikääntyneiden kyläläisten kotona asumista ja tarjoaa erilaisia 

hoivapalveluita. Myös eri ikäryhmien kanssakäymistä tuetaan: ikääntyvät kylämummut ja -

vaarit ovat aktiivisesti mukana kylän yhteisissä tapahtumissa ja järjestävät myös omia 

aktiviteettejaan. 

 

Nuoriso  

Nuorten, 13-18 -vuotiaiden kyläläisten, saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan on 

keskeinen tavoite. Nuoria pyydetään mukaan kylän kehittämiseen ja heidän mielipiteensä 

kirjataan. Kylän viestintään käytetään monipuolisesti viestimiä, joita myös kylän nuoret 

käyttävät. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua heidän omien kiinnostuksen 

kohteidensa mukaan, vähemmillä vastuilla kuin aikuisten, ja heille kerrotaan esimerkiksi 

paikallisen kehittämisyhdistyksen tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Peruskoulun 

päättäneiden, kylällä asuvien nuorten pysyminen kylän asukkaina riippuu pitkälti 

työllistymismahdollisuuksista. Kyläyhdistys kartoittaa yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa  

kylän yritysten työvoiman tarpeet sekä yleisemmin kylän asukkaiden tarpeet, jotta nuorilla 

olisi mahdollisuus halutessaan löytää työllistymismahdollisuuksia omalta kylältä. 

Kesätyömahdollisuuksia parannetaan yhteistyössä kunnan sekä erilaisten työllistymistä ja 

työllistämistä edistävien hankkeiden kanssa.    
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KUVA. Kylän nuorilla ovat rakennustaidot hallussa. Nuotiopaikan penkin rakentaminen  
meneillään kesällä 2015. Kuva Riina Rahkila.  
 

Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen 

Sekä osayleiskaavaan merkittyjä rakennuspaikkoja että muita kylän alueella sijaitsevia 

tontteja markkinoidaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti eri kanavia hyödyntäen. 

Kyläyhdistyksellä on tiedossa ne maanomistajat, jotka ovat halukkaista myymään tontteja 

kylän alueelta.  Tonttien myymisestä kiinnostuneille esitetään 

yhteismarkkinointimahdollisuutta tunnetuilla kiinteistönvälityssivustoilla. Tieto vapaista 

tonteista laitetaan myös kyläyhdistyksen omille nettisivuille sekä edelleen tiedoksi 

Tyrnävän kuntaan.  

 

Syntyvät jätevedet ohjataan kunnalliseen viemäriin tai pienpuhdistamot hoitavat jätevesien 

käsittelyn usein yhteistyönä naapureiden kesken. Maatilat säilyvät elinvoimaisina ja 

kehittävät toimintaansa. Myös loma-asutuksen laajenemiselle on mahdollisuus kylän 

reunamilla. Kyläkeskuksen kehittämiseen satsataan suunnittelemalla ja rakentamalla 

palvelukeskus, jossa sijaitsee muun muassa kunnallisia palveluita tukevia 

varhaiskasvatus-, terveys- ja vanhuspalveluita sekä yhteistila yritysten käyttöön.  
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Kyläkoulu 

Koulu säilyy toiminnassa ja sen opetuksen taso säilyy korkeana. Vuorovaikutus koulun ja 

kyläyhdistyksen välillä on tiivistä ja yhteisöllisyyttä tuodaan mukaan koulun opetukseen. 

Myös yhteyksiä koulun ulkopuolelle kehitetään, ja kyläkoulun toimintaa tukevat sekä 

paikalliset, että nimenomaan Markkuun koulun oppimisympäristön kehittämiseen 

soveltuvat kummiyritykset. Etäoppimisesta tulee lapsille tuttu tapa opiskella, ja 

etäoppimismahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä paikallisten koulutuksentarjoajien 

(OAMK, Oulun yliopisto), työelämän ja Tyrnävän kunnan kanssa. Kyläyhdistyksen väki 

osallistuu erilaisten koululaisille tarkoitettujen teemapäivien ja tapahtumien järjestämiseen. 

Vuoropuhelu opettajien ja vanhempien kanssa on aktiivista. Keskustelua käydään 

perinteiseen tapaan, mutta myös internetin oppimisalustoilla, joihin myös vanhemmilla on 

pääsy tarkastelemaan koululaisten tehtäviä. Markkuun koululla myös kansainvälisyyteen 

panostetaan. Koululla on eri puolella maailmaa ystävyyskouluja, joihin koululaiset pitävät 

yhteyttä muun muassa Skypen välityksellä. Kylälle rakennetaan monitoimitila, jota voidaan 

käyttää monipuolisesti erilaisiin harrastuksiin sekä sisäliikuntaan. Tiloissa järjestetään 

säännöllisesti myös kulttuuritapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä. 

 

Elinkeinot 

Kylälle tulee ja Markkuun kylän sisältä löytyy uusia idearikkaita yrittäjiä mm. päivähoitoon, 

luontoyrittäjyyteen, hyvinvointialaan ja matkailuun liittyen. Yhteistyössä kyläyhdistyksen, 

muiden yhdistysten ja Tyrnävän monimuotolukion kesken koulutetaan nuoria mm. 

Tyrnävä-oppaiksi, jotka pystyvät markkinoimaan koko kuntaa sekä yhtä lailla kunnassa 

sijaitsevia nähtävyyksiä. Osa markkuulaisista nuorista erikoistuu kotikylässään esimerkiksi 

luonto-opas -toimintaan, jossa luontopolkuretkelle voi tilata oppaan maksua vastaan. 

Periaatteena on, että osaamista ei pidetä itsellä, vaan sitä jaetaan oman ja yhteisön 

toiminnan hyväksi. Osuuskuntatyyppistä yrittäjyyttä syntyy kylälle mahdollistaen nuorten 

työllistymisen ja erilaiset yrityskokeilut, joiden avulla kyläläiset voivat testata edellytyksiä 

laajamittaisempaan yrittäjyyteen. Etätyömahdollisuudet ovat hyvät nopeiden 

verkkoyhteyksien myötä. Yhä useamman työpaikka on kylällä, sillä kyläyhdistyksen 

toiminta sekä sen mukanaan tuoma verkostoituminen luo edellytyksiä monipuoliselle 

elinkeinotoiminnalle. Kylän jo vakiintuneet yritykset kehittävät toimintaansa yhteistyössä 

niin kunnan kuin muiden yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Kylän palvelurakenne paranee ja 

monipuolistuu aktiivisen kehittämistyön tuloksena.  
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Ympäristö 

Joen ympäristöä on raivattu ja sen siisteydestä huolehditaan. Alueen monimuotoista ja 

ainutlaatuista luontoa tuodaan esille luontopolulla ja sen lähiympäristössä. Ympäristön 

luomia mahdollisuuksia hyödynnetään kestävästi mm. lähiliikunta- ja 

harrastusmahdollisuuksissa sekä luonto- ja erähenkisessä matkailussa. Päiväretket 

Markkuun (elämys)luontopolulle ja linturetket kylän lintutornille houkuttelevat kaikenikäisiä 

tutustumaan alueen luontokohteisiin ja lisäämään luonnontuntemustaan. Kylän 

asukkaiden tietämystä Markkuun luonnon erityispiirteistä lisätään opastetuilla retkillä ja 

uuden, kunnostetun luontopolun informatiivisten opastaulujen sekä internet-sivujen avulla.  

 

 
KUVA. Markkuun luontopolulla riittää havainnoitavaa. Kuva Kaisu Manninen 2015. 
 

Koululaiset havainnoivat ympäristöään monialaisen opintojakson kautta, jossa myös 

tallennetaan tietoa Markkuun seudun luonnon/ympäristön tilasta ja tarvittaessa päivitetään 

luontopolun “opastaulujen” tietoja.  Asukkaiden ja maanomistajien luonnontuntemuksen 

kohentuessa ympäristö otetaan tarkemmin huomioon kaikessa toiminnassa, ja joen veden 

laatu paranee mahdollistaen joen täysimittaisen virkistyskäytön. Hoidettu kylämaisema ja 

viihtyisä ympäristö ovat kaikkien kyläläisten yhteinen asia. Kylänraitilla tehdään 

säännöllisesti yhdessä pienimuotoinen kyläkävely, jolla tutkaillaan mahdollisia 
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korjauskohteita, kuten pusikoituneita risteysalueita, sekä päätetään kyläyhdistyksen 

myöntämän “Markkuun ympäristöteko”-palkinnon saaja.   

 

Tiedotus 

Kaikki ovat kylän yhteisen tiedotuksen piirissä ja kaikki asukkaat voivat käyttää kylän omia 

informaatiokanavia (internetsivut, Facebook, Twitter, WhatsApp) tärkeiden kyläläisiä 

koskettavien asioiden tiedottamiseen. Kylän omat internetsivut (www.markkuu.fi) pidetään 

ajan tasalla ja niiden kautta markkinoidaan kylää asuinpaikkana sekä tyrnäväläisten ja 

lähikuntien asukkaiden virkistysalueena. Markkuun kiinnostavat hankkeet ja uudet 

toimintamallit kiinnostavat myös laajempia medioita, sekä alueellisia että valtakunnallisia. 

Kylästä on kuvattu oma lyhytelokuva, jolla kylää markkinoidaan tapahtumissa ympäri 

maakuntaa ja Suomea sekä kyläyhdistyksen internet-sivuilla.  
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6. TOIMENPITEET 
 
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  

 

Kaksi ensimmäistä osa-aluetta sisältävät teemoja, joiden kehittäminen on kylän 

tulevaisuuden elinvoiman kannalta erityisen tärkeää, ja jotka vaativat eniten taloudellisia 

resursseja. Luettelon kaksi viimeistä osa-aluetta sisältävät monia kylän ja kyläyhdistyksen 

toimintakulttuuriin liittyviä parantamistoimenpiteitä.   

 

Tyrnävän kunnan strategiset valinnat ovat hyviä suuntaviivoja myös Markkuun seudun 

kehittämiselle. “Hyvinvointia koulutuksella”, “Omaleimainen, mielenkiintoinen ja 

houkutteleva ympäristö”,  “Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä” ja “Vaihtoehtoisten 

toimintatapojen avoin etsintä” sisältävät tavoitteita, joihin myös Markkuun kehittämisessä 

pyritään. Tavoitteena on, että kyläläisille on tarjolla toimivat ja lähellä olevat peruspalvelut 

sekä hyvinvointia tukeva elinvoimainen ympäristö. Kylän elinvoimaisuutta lisäävät: 

● Hankkeet osana kehitystyötä 

● Alueen omaleimaisuus ja paikallisten erityispiirteiden ylläpito ja säilyttäminen 

● Työllisyyden parantaminen 

● Eri sektorien järjestämä kulttuuritoiminta ja asuinalueen viihtyisyys 

● Yritysten määrän nosto ja työpaikkaomavaraisuuden lisääminen  

● Yrittäjäyhteistyö 

● Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

● Vaihtoehtoisten toimintatapojen avoin etsintä 

 

Laajemmassa mittakaavassa kaiken kehittämistoiminnan vaikutuksena on kuntakuvan 

kirkastuminen ja elinvoiman lisääminen.  
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Kylän kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyvät toimenpiteet on listattu osatavoitteittain ja 

teemoittain allaoleviin taulukoihin. Myös vastuutahot on kirjattu taulukkoon. 

Toimenpiteiden aikataulutus on esitetty liitteessä b. 
 

Elinvoimainen ja kehittyvä kyläkoulu 
 
 

TEEMA TOIMENPIDE 
 
VASTUUTAHO 
 

 
Koulun pihan 
kunnostus ja 
välineistö  
2015-2020 

 
a) OAMK opinnäytetyönä laaditaan 

koulun pihalle  yleissuunnitelma.  
b) Tehdään kuntaan aloite pihan 

kunnostuksesta heti, ja  
leikkivälineiden hankintaan 
käytettävästä summasta vuoden 2017 
budjettiin.   

c) Selvitetään jääkiekkokaukalon 
hankintahinta (uusi/käytetty) sekä 
rahoitusmahdollisuudet.  

d) Selvitetään, onko muita 
mahdollisuuksia rahoittaa pihan 
kunnostamista (avustukset, 
hankkeet). 

e) Selvitetään olisiko urheiluvälineiden 
hankintaan mahdollista saada tukea 
sponsori- / kummiyrityksiltä. 

 

a) Kyläyhdistys ja 
opiskelija. 

b) Kyläyhdistys ja 
kyläläiset yhteistyössä 
koulun ja kunnan 
kanssa. 

c) Kyläyhdistys 
yhteistyössä kunnan 
kanssa. 

d) Kyläyhdistys 
yhteistyössä kunnan 
kanssa. 

e) Kyläyhdistys, alueen 
yritykset 

 
Liikennetur- 
vallisuuden 
parantaminen 
2015- 
 

 
Nostetaan asia esille kunnan kanssa 
käytävissä keskusteluissa.  
 

Kyläyhdistys  
Tyrnävän kunta ELY-keskus 

 
Koulun 
tietoteknisten 
valmiuksien 
edistäminen  
2016- 
 

Koululle tablettitietokoneet ja toimivat 
yhteydet, joita käytetään monipuolisesti 
oppimisessa. 

Kyläyhdistys 
Tyrnävän kunta 
Yritykset. 

 
Kylän luonnon, 
ympäristön ja 
yhteistyö-  
verkostojen 
hyödyntäminen 
opetuksessa  

 
Suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä opettajien kanssa 
opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään 
kyläläisten osaaminen, kylän yritykset ja 
alueen luonto.  
 

 
Kyläyhdistys 
Opettajat 
Vanhemmat 
Yritykset 
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2016- 
 
 

 
Markkuun luonto ja ympäristö virkistäytymisen sekä elinkeinotoiminnan 
mahdollistajana  
 
 

TEEMA TOIMENPIDE VASTUUTAHO 

 
Luontopolun 
kunnostus ja 
kehittäminen  
2015-2019 

a) OAMK opinnäytetyönä tehdään 
luontopolun yleissuunnitelma 
jossa huomioidaan mm. 
seikkailuliikunta, eri-ikäiset käyttäjät 
sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös yritysten tarpeet 

b) Kehittämistoimille haetaan Leader – 
rahoitusta. 

a) Kyläyhdistys ja 
opiskelija 

b) Kyläyhdistys, pyritään 
saamaan mukaan 
myös muita 
yhdistyksiä ja 
hyvinvointialan 
yrityksiä 

 
Hiihto ja 
mäenlasku 2016-
2020 

 
a. Selvitystyötä tehnyt OAMK 

opiskelijaryhmä. Tarkennetaan 
ladun linjausta, pohjaratkaisua sekä 
valaistusta.  

b. Selvitetään kunnossapito kunnasta. 
c. Selvitetään mahdollisuudet 

yhdysreittiin koululta 
ampumaradalle + ampumaradan 
retkihiihtolatumahdollisuus.  

d. Haetaan hiihtoladun rakentamiselle 
Leader – rahoitusta.  

 

Kyläyhdistys 
Tyrnävän kunta 

 
Frisbeegolf  
2016-2019 

 
OAMK opiskelijat selvittäneet sekä koulun 
lähiympäristön mahdollisuuksia että 
ampumaradan alueen mahdollisuuksia. 
Sisällytetään frisbeegolf -väylien 
rakentaminen Leader – hankkeeseen. 
 

Kyläyhdistys 

 
Uimapaikan 
kehittäminen 
2016-2020 

 
a. Leader – hankkeeseen 

sisällytetään uimapaikan 
kunnostustoimenpiteitä. 

b. Selvitetään viranomaisilta 
vaatimukset laiturin jne. 
rakentamiselle. Mikäli laiturit jne. 
ovat mahdollisia, sisällytetään ne 

Kyläyhdistys 
Tyrnävän kunta 
Muut yhdistykset 
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Leader-hankehakemukseen. 
c. Selvitetään kunnalta mahdollisuus 

kehittää uimapaikan 
paikoitusaluetta. 

d. Kulttuurihankkeena toteutetaan 
(koko kunnan) lasten tai nuorten 
taidehanke, jossa maalataan 
paikoitusta rajaavat “kiviporsaat” 
(tai –leppäkertut/ potut) 
uimapaikalle! 

 
 
Ratsastus / 
hevoset 2018-
2020 

 
a. Selvitetään mahdolliset 

yhteistyötahot 
b. Selvitetään ratsastusreittien 

vaatimukset (mm. lupa-asiat ja 
paras sijainti)  

c. Rahoitusmahdollisuudet  
 

 
Kyläyhdistys 

 
Liikuntasali / 
monitoimitalo  
2020- 

Pidetään asia mielessä ”suurena 
tavoitteena” ja selvitetään mahdolliset 
liikuntasalin / monitoimitalon 
rakennuspaikat kylältä.  

Kyläyhdistys 

 
 
 
 
 
 
Elinkeinojen kehittäminen - työtä kotikylästä  
 
 

TEEMA TOIMENPIDE 
 
VASTUUTAHO 
 

 
Yritystoiminnan 
lisääminen ja 
kehittäminen 
Markkuun 
alueella 

 
a. Kyläsuunnitelmaan kootaan kylän yrittäjien 

tiedot, minkä jälkeen esitetään kylän nykyisille 
yrittäjille ajatusta osallistua uuden Markkuun 
luontoon ja ympäristöön liittyvän 
yritystoiminnan suunnitteluun ja yritysten 
yhteistyön kehittämiseen.  

b. Esitetään myös muille kunnan yrityksille ja 
yhdistyksille kutsu osallistua suunnitteluun. 

c. Tavoitteena yritysryhmähanke kylälle 
d. Uusien yritysten perustamiseen kannustetaan, 

kts. kohta alempana.  
e. Tiedotetaan mahdollisuuksista, että saadaan 

kiinnostuneita kouluttautumaan yrittäjyyteen. 
 

Yritykset 
Kyläyhdistys 
Tyrnävän yrittäjät 
Tyrnävän 4H 
Tyrnävän kunta 
Kuulammen koulu 
Lähialueen toisen 
asteen 
oppilaitokset 
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Yrittäjyyteen 
kouluttaminen 

 
a. Lisätään kyläläisten tietoisuutta eri 

yritysmuodoista sekä osuuskuntatoiminnasta, 
jotta voidaan innostaa asukkaita, etenkin 
nuoria, yrittäjyyteen. 

 
b. Osallistutaan yrityksen perustamiseen liittyvän 

työpajan järjestämiseen 
 

 
Kyläyhdistys 
Tyrnävän yrittäjät 
Tyrnävän kunta 
Kuulammen koulu 
Tyrnävän 4H 
Nouseva 
Rannikkoseutu 
Muut 
kyläyhdistykset 
 

 
Osallistutaan 
“Tukea ja tehoa 
järjestöjen 
työllistämiseen” 
-hankkeeseen 
2015-2017 

 
“ Hankkeessa tuetaan nuorten ja muiden heikossa 
asemassa olevien työllistymistä tarjoamalla 
työllistymistä edistäviä yksilöllisiä palveluja, lisäämällä 
kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja 
vahvistamalla palveluverkoston yhteistyötä.  
Hanke toimii 15 paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla, 
Kainuussa ja Lapissa.” 
 

 
Kyläyhdistys 
Tyrnävän, 
Lumijoen, 
Limingan ja 
Kempeleen 4H 
Tyrnävän, 
Limingan, 
Lumijoen ja 
Kempeleen kunta 
Lumijoen 
Vanhempainyh- 
distys 
Kempeleen 
Asukastupa- 
yhdistys 
 

 
Osallistutaan 
“Palveluportaat” 
-hankkeeseen 
case-kohteena 
2016-2017 
 

 
Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja 
maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen 
pilotoinnin avulla. Tavoitteena on elinvoimainen 
maaseutu, jossa palveluita tuotetaan paikallisista 
tarpeista käsin ja paikallisten toimijoiden 
verkostomaisen yhteistyön kautta. Hankkeen 
tavoitteena on parantaa yhteisöjen valmiuksia ja 
osaamista palvelutuotantoon. 
 
Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.  
Case-kohteiden elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä 
siihen liittyvän osaamisen kehittäminen 
● Liiketoimintamahdollisuuksien ja tarpeiden 
kartoittaminen 
● Paikallistason kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen 
luominen palvelun tuottamiseen (yhdistys, yritys, 
kunta, hyvinvointikuntayhtymät ym. toimijat) 
● Neuvontapäivät palveluiden tuottamiseen 
 
 

 
Kyläyhdistys ja 
Nouseva 
Rannikkoseutu ry 
 
Hanketta 
toteutetaan koko 
Pohjois-
Pohjanmaan 
alueella, mukana 
ovat kaikki 
Leader -ryhmät ja 
erilaisia 
yhdistyksiä eri 
puolilta 
maakuntaa 

 
 
 
 



             
  

36 

Kylän verkostot ja uudet toimintatavat  
 
 

TEEMA TOIMENPIDE 
 
VASTUUTAHO 
 

 
Nuorten 
osallistuminen, 
tapahtumat ja 
aktiviteetit 

 
a. Perustetaan kyläyhdistyksen alaisuuteen 

oma ”nuorisojaos” ja haetaan jaoksen 
käyttöön pieni oma avustus kunnalta.  

b. Kun nuorisojaos on järjestäytynyt, 
järjestetään nuorille “Leader-info”, jossa 
kerrotaan Nuoriso-Leaderin 
mahdollisuuksista.  

Kyläyhdistys 
Aktiiviset nuoret 
Nouseva 
Rannikkoseutu 

 
Kyläkulttuurista 
virtaa nuorisoon 

 
Järjestetään nuorille vuosittain erilaisia 
kulttuuriaiheisia kilpailuja (esim. valokuvakisoja, 
Markkuun oman logon suunnittelukisa, 
piirustuskilpailuja, Markkuun paras kynäilijä tms.) 
 

 
Kyläyhdistys 
Aktiiviset nuoret  
Yhteistyö koulujen 
kanssa  
 

 
Kyläyhteisöön 
elinvoimaisuutta 
verkostoitumalla 

 
a. Pyydetään muita kunnan yhdistyksiä, 

yrityksiä ja kunnan edustajia mukaan 
kehittämistoimenpiteisiin oman erityisalansa 
asiantuntijoina. Näin kylän kehittämiseen 
saadaan viimeisintä tietoa ja voidaan 
kehittää verkostoja.  

b. Edistetään tyrnäväläisen “yhdistysten 
neuvottelukunnan” syntymistä. 

 

Kyläyhdistys 
Muut yhdistykset 
Tyrnävän kunta 

 
Tiedottamalla 
tavoitteet julki ja 
uusia 
yhteistyötahoja 

 
a. Tiedotetaan aktiivisesti kylän tilanteesta 

kunnan edustajille, muille yhdistyksille sekä 
alueen yrittäjille ja asukkaille.  

b. Yhdistyksen sisällä huolehditaan 
tiedottamisesta, jotta kaikki voivat osallistua 
resurssiensa puitteissa. 

 

Kyläyhdistys 

 
Vastuiden 
jakaminen 
kyläyhdistyksen 
sisällä 

Mietitään tarkemmin vastuuhenkilöiden nimeämistä, 
etteivät muutamat aktiiviset ihmiset kuormitu liikaa. 

 
Nykyiset ja uudet 
kyläyhdistysaktiivit  
Kaikki kyläläiset 
 

 
Uusien 
kyläläisten 
tervetulotoivotus 

 
Toivotetaan kylän uudet asukkaat sekä syntyvät 
lapset tervetulleiksi Markkuulle pienimuotoisella 
lahjalla (kukkatervehdys, käsityö, leivonnainen 
tms.). Näin saadaan uusia henkilöitä mukaan 
kylätoimintaan. 
 

Kaikki kyläläiset 
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Oman kylän 
ulkopuoliset 
verkostot ja 
kansainvälisty- 
minen 
 

Pyritään etsimään yhteistyötahoja myös oman 
kunnan ulkopuolelta, jopa kansainväliseltä tasolta. 
Erityisesti koululle etsitään kumppanuuskoulua, 
Suomesta ja ulkomailta. 
 

Kyläyhdistys 
Yritykset 
Muut yhdistykset 
Tyrnävän 4H  
 

 

 

 

 

Tulevaisuuden muut projektit kylän voimaannuttajina  
 
 

TEEMA TOIMENPIDE 
 
VASTUUTAHO 
 

 
Kyläkirjan 
kokoaminen Koostetaan kerätystä materiaalista (historia, nykyisyys, 

kuvat jne.) oma “historiikki”.   

 
Kaikki kyläläiset 
Kyläyhdistys 
yhteistyössä 
museo- ja 
kotiseutuyhdistyk- 
sen kanssa 

 
Kyläelokuva  

 
Kuvataan hankkeiden edistymistä ja koostetaan 
materiaalista aikanaan dokumenttifilmi. 
 

Kaikki kyläläiset 
Kyläyhdistys 

 
 
 
7. SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Vahvistaminen 
Suunnitelma kannattaa vahvistaa kylän omaksi suunnitelmaksi kyläyhdistyksen 

kokouksessa. Tarkistaminen ja sitä seuraava vahvistaminen on syytä tehdä vuosittain, 

näin työtaakka ei kasva liian suureksi kerralla ja suunnitelma on aina ajan tasalla. 

Huomioon kannattaa tarkistettaessa ja vahvistettaessa mm. ottaa se, ettei suunnitelma ole 

jonkin näkökannan mukaan värittynyt, epätasa-arvoinen tai sisällä vanhentunutta tai 

väärää tietoa.  
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8. LIITTEET 
a. Valokuvat kyläjuhlan kartoista  
b. Valokuvakisan voittajakuvat 
c. Toimenpiteiden aikataulutus 
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