
  

 

YHTEISTUUMIN ETEENPÄIN! 
 

Kylän tapahtumiin ja tuleviin 

suunnitelmiin voi tutustua kyläyhdistyksen 

internet -sivuilla, www.markkuu.fi. 

Kyläyhdistys tiedottaa ajankohtaisista 

aiheista myös Facebookissa, Twitterissä ja 

Instagramissa: 

www.facebook.com/markkuunkylayhdistys 

www.twitter.com/markkuu_tyrnava 

www.instagram.com/markkuu_tyrnava 

  

Keitä me olemme? 

Tietoa Markkuun seudun 
kyläyhdistyksestä 

Markkuun seudun kyläyhdistys ry 

perustettiin vuonna 1998. Aktiivisesti 

toimiva kyläyhdistys edustaa kylän 

asukkaita, ottaa kantaa kylään liittyviin 

asioihin, ylläpitää Markkuun luontopolkua 

ja järjestää kyläläisiä kiinnostavia 

tapahtumia. Kyläyhdistyksellä ei ole 

jäsenmaksua, ja kaikki kyläläiset voivat 

osallistua yhdistyksen toimintaan. Tällä 

hetkellä hallituksessa on 10 jäsentä. 

Puhelin: Riina Rahkila, Pj. (040)7550110  

Sähköposti: riina.rahkila@gmail.com 

Internet: www.markkuu.fi 

Esitteen kuvat: Sami Kallinen, Iiris Markus,  

Janika Laurila, Anu Markus  

Tekstit: Riina Rahkila, Kaisu Manninen  

Taitto: Kaisu Manninen 
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C/O RIINA RAHKILA  

ARFFMANINKUJA 8 

91800 TYRNÄVÄ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
”MAHDOLLISUUKSIEN 
MARKKUUN SEUTU” 
 

 

 

 

  

Markkuun seudun kyläyhdistys ry 
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TERVETULOA 
MARKKUULLE 

 

Markkuu on aktiivinen kyläseutu Tyrnävällä, 

Oulun seudulla.  

Oletko aina halunnut asua maalla, kohtuullisen 

matkan päässä kaupungista? Arvostatko 

lapsen kokoista ja turvallista kyläkoulua? 

Liikutko mielelläsi luonnossa kävellen, 

lenkkeillen, ratsain tai vaikkapa koirien 

kanssa?  

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, 

Markkuu on juuri oikea paikka sinulle. 

 

  

”Mahdollisuuksien 
Markkuun seutu” 

 

Kylässämme on paljon mahdollisuuksia, joita 

edelleen kehittämällä kylä tulee jatkossakin 

säilymään vireänä. Innokkaat, osaavat 

kyläläiset ja upea yhteishenki mahdollistavat 

sen, että kylässä toteutetaan uudistuksia 

paljon ja pitkälti talkoovoimin. 

 

Markkuun koulu 

Kyläkoulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-4. 

Kahden opettajan koulussa oppilaita on noin 

30. Vanhemmat järjestävät yhteistyössä 

koulun opettajien ja oppilaiden kanssa mm. 

joulujuhlan sekä teemapäiviä vuoden 

mittaan. Koulumme vahvuutena on sen 

tarjoama yhteisöllisyys ja joustava tapa 

toimia. Täällä lapsi saa olla lapsi! 

 

 

Kylämme helmiä ovat aito 

kyläkoulu, luontopolku ja 

Rauhionojalla sijaitseva 

ampumaradan uimapaikka! 

 

  

 

Luontopolku ja uimapaikka 

Kylän ainutlaatuiseen luontoon pääset 

parhaiten tutustumaan talkoovoimin 

rakennetulla Markkuun luontopolulla. 

Harrastitpa sitten villiyrttejä, retkeilyä, 

polkujuoksua tai lumikenkäilyä, Markkuu 

tarjoaa kaikki nämä mahdollisuudet. 

Kesäisin virkistystä tarjoaa suosittu 

Ampumaradan uimapaikka. Lähivuosina 

parannamme kylämme lähiliikunta- ja 

harrastusmahdollisuuksia lisäämällä 

luontopolun toiminnallisuutta sekä 

kehittämällä ampumaradan aluetta. 

 

Tarkempaa tietoa kylän tulevaisuuden- 

suunnitelmista voi lukea tänä syksynä 

päivitetystä kyläsuunnitelmasta 

(www.markkuu.fi). 

Kylän kehittäminen on kaikille avointa toimintaa, 

joten ota yhteyttä, jos haluat mukaan 

edistämään asioita! 

 

http://markkuu.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/kyl%C3%A4suunnitelma_Mahdollisuuksien_Markkuu_luonnos_21112015.pdf

