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YLEISTÄ

SEURAA
MARKKUUN
KYLÄN
TOIMINTAA
www.markkuu.fi

Facebook
www.facebook.com/
markkuunkylayhdistys
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Markkuun kylä sijaitsee Tyrnävällä, noin 7 km Tyrnävän
kirkonkylältä Muhokselle päin. Markkuun seudun
kyläyhdistykseen kuuluvaksi ajatellaan myös Muhostien
varsi aina Muhoksen rajalle saakka, ÄngeslevänYlipääntien varsi sekä osa Isosuontietä Ängeslevän
Ylipäästä katsottuna. Markkuun alueella on arviolta noin
300 asukasta. Markkuulla toimii yksi Tyrnävän neljästä
alakoulusta. Koulu on kaksiopettajainen koulu, jonka
oppilasmäärä oli lukuvuonna 2017- 2018 27 vuosiluokilla
1-4. Kylässä sijaitsee kunnan virallinen uimapaikka
”Rauhionojan Riviera” sekä Markkuun luontopolku.

Twitter
@markkuu_tyrnava

Instagram
@markkuu_tyrnava
Youtube -kanava
Markkuu Vlog

KARTTA. Markkuun kyläkeskuksen sijainti.
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TERVEISET MAHDOLLISUUKSIEN KYLÄSTÄ
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VAPAAEHTOISVOIMIN ylläpidettyä, kyläläisten yhteiseksi hyödyksi ja huviksi suunnattua
toimintaa – tällaista Markkuun seudun kyläyhdistyksen toiminta on ollut yhdistyksen
perustamisesta tähän päivään saakka. Kyläyhdistys hallinnoi ja huolehtii kylän alueella
sijaitsevan Markkuun luontopolun kunnossapidosta sekä järjestää kyläläisiä kiinnostavia
tapahtumia sekä tilaisuuksia.
Kyläyhdistys toimii aktiivisesti kyläläisten etujen puolesta muun muassa keskustelemalla
Tyrnävän kunnan edustajien kanssa kylään liittyvistä asioista sekä tiedottaa kyläläisille
asioiden kulloisestakin tilanteesta. Aiempina vuosina keskusteluja on käyty muun muassa
tiestön kunnossapitoon, koulun tulevaisuuteen, koulukyyteihin, jätevesiasioihin ja
osayleiskaava-suunnitteluun liittyen. Kyläyhdistyksen toimintaa kylän hyväksi ohjaa 2015
laadittu Mahdollisuuksien Markkuu - kyläsuunnitelma, joka on luettavissa yhdistyksen
internet -sivuilta.
JULKISET PALVELUT Markkuulla ovat vähäiset: Markkuun koulu ja koulun yhteydessä
sijaitseva lähiliikuntapaikka sekä uimapaikka. Tulevaisuudessa Markkuulla, kuten
muissakin Tyrnävän kylissä, useiden kyläteiden kunnossapito on siirtymässä kunnalta
yksityisten hoitokuntien vastuulle. Kunta ei järjestä lapsille, nuorille tai aikuisille
Markkuulla ohjattua harrastetoimintaa. Myöskään iltapäivätoimintaa kylälle ei ole
tarpeesta ja pyynnöistä huolimatta saatu kunnan toimesta.
Markkuu on nuorten ja lasten kylä – asukkaista valtaosa on lapsiperheitä. Hajaasutusalueen kylien elinvoimaisuuden ylläpitämisessä, uusien asukkaiden
houkuttelemisessa, kyläläisten harrastusmahdollisuuksien ja kylien palvelutarjonnan
lisäämisessä sekä ylipäätään palvelujen turvaamisessa vapaaehtoistoiminta on
mittaamattoman arvokasta. Tätä toimintakertomusta kirjoitettaessa Markkuun koulun
lakkauttamisesta on hyväksytty päätösesitys sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Koulu
on kaiken toiminnan keskus kylässämme; lasten lähikoulu ja kaikenikäisten kyläläisten
kohtaamispaikka. Ilman koulua ei olisi perustettu Markkuun Seudun Kyläyhdistystä. Koulu
on ollut kaiken kehittämistoiminnan moottori kylässä. Yhteisöstä on tullut aktiivinen
yhteisten tavoitteiden ansiosta. Keskeisin tavoite on kehittää koulun olemassaolon
edellytyksiä parantamalla alueen asukkaiden elinoloja.
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Muutaman viime vuoden aikana kyläyhdistys on hyödyntänyt kylän elinvoimaisuuden
lisäämisessä mm. erilaisten LEADER -hankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia ja
käynnistänyt itse kaksi erityyppistä hanketta. Hankerahoitus ja erilaiset avustukset ovat
suureksi avuksi yhdistysten toiminnalle, huolimatta siitä, että niiden hakemisessa
(hakemusten täyttäminen/laatiminen, liitteiden toimittaminen, maksatusten hakeminen
ja raporttien toimittaminen) on paljon työtä. Markkuun Seudun Kyläyhdistys on vuodesta
2013 lähtien hakenut AVI:lta vuosittain avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan,
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ja järjestänyt avustuksen turvin kerhotoimintaa kylän lapsille vuokraamalla Kuulammen
koululta salivuoron sekä hankkimalla kerhovakuutukset. Vuonna 2017 toimintaa
kehitettiin edelleen tarvelähtöisesti palkkaamalla ohjaaja ja perustamalla iltapäiväkerho
koulun yhteyteen. Tyrnävän kunnan kautta toimintaa on tukenut muutamien satojen
eurojen suuruinen yleinen toiminta-avustus sekä kesätyöntekijän palkkaamisen
mahdollistava kesätyöseteli. Kyläyhdistys on saanut käyttää koulun tiloja muun muassa
tapahtumien ja kokousten järjestämiseen ilman erillistä korvausta.

KUVA 1 MARKKUUN ILTAPÄIVÄKERHOLAISET ULKOILEMASSA

Me Markkuun Seudun Kyläyhdistyksessä uskomme, että yhdessä olemme enemmän. Siksi
yhdistys teki vuonna 2017 ja toivottavasti myös tulevina vuosina yhteistyötä useiden eri
toimijoiden kanssa. Muun muassa Tyrnävän Ahmat, MLL Tyrnävän yhdistys, LC Tyrnävä ja
Tyrnävän Kirkonkylän Sähköosuuskunta ovat osallistuneet kanssamme Mahdollisuuksien
Markkuu -hankkeen yksityisen rahoitusosuuden kattamiseen. Kyläyhdistys on tehnyt
yhteistyötä myös muiden paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa menneenä vuonna.
Kiitos kaikille!
Kyläyhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan ilman ennakkoilmoittautumisia. Yhdistyksen
järjestämiin tapahtumiin, vuosikokoukseen, luontopolun jokavuotisiin siivoustalkoisiin ja
kunnostushankkeen talkoisiin ovat tervetulleita kaikenikäiset kyläläiset.
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Markkuun Seudun Kyläyhdistyksestä sekä ajankohtaisista tapahtumista ja kylää koskevista
asioista löytyy tietoa kyläyhdistyksen internetsivuilta, Facebookista, Twitteristä sekä
Instagramista ja nyt myös YouTubesta (Markkuu Vlog). Videoiden hyödyntämistä kylän
tiedotuksessa ja markkinoinnissa testattiin ensimmäisiä kertoja vuoden 2017 aikana.
Kyläyhdistyksen hallituksen aktiivit pyrkivät myös säännöllisesti koostamaan
postilaatikkoihin jaettavia Markkuun Kyläuutisia ajankohtaisista tapahtumista.

Toimintakertomus 2017

HANKKEILLA ELINVOIMAA MARKKUULTA KOKO
TYRNÄVÄLLE
MARKKUULLA jatkettiin vuonna 2017 edellisenä vuonna Leader -rahoituksen saanutta
Mahdollisuuksien Markkuu -investointihanketta ja Nouseva rannikkoseutu ry:n
toteuttamaa Palvelevat kylät -hanketta. Lisäksi kyläyhdistys järjesti Suomen juhlavuoden
kunniaksi 100 ympäristötaideteosta luonnon keskeltä -hankkeen puitteissa yhteisöllisen
kulttuuriprojektin helmi-elokuussa.

MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU -HANKE
HIIHTOLATUREITIT pääsivät testiin helmi-maaliskuussa sekä saman vuoden joulukuussa,
kun kylän ja riistanhoitoyhdistyksen vapaaehtoiset tekivät perinteisen hiihtotavan ladut
uusille latu-urille. Kyläyhdistys on saanut paljon positiivista palautetta uusista
hiihtolatureiteistä. Reiteille hankittiin väliaikaisia opaste- ja kieltokylttejä. Latupohjan
tasaamisesta kysyttiin alustavasti tarjouksia marraskuussa, mutta samassa kuussa
sataneen pysyvän lumen vuoksi kilpailutus päätettiin uusia 2018 keväällä, pohjan tasaus
on ajankohtaista tämän jälkeen vuonna 2018.
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KUVA 3 LOUNAALLA
KUVA 2 SILLANRAKENTAJIA (VAS.) JA SILLANRAKENNUSKURSSILAISET

SILLANRAKENNUSKURSSI käynnisti Markkuun luontopolun peruskunnostustoimet
kesäkuussa. Pioneerikilta ry:n kanssa järjestetyllä kurssilla 17.6. - 19.6.2017
rakentamiseen osallistui 16 kurssilaista. Kyläyhdistys huolehti omalla kustannuksellaan ja
vapaaehtoisvoimin talkooväen muonituksesta kurssin ajan.
TOIMINNALLISTEN PISTEIDEN sijainnit ja vaihtoehdot mietittiin valmiiksi kesän 2017
aikana. Montta Active Campingin Pekka Metsola piirsi havainnekuvat toimintapisteistä,
joita päästäneen toteuttamaan maastoon kesän 2018 aikana.
UUSI TULISIJA luontopolun kotaan asennettiin
heinäkuussa. Samalla myös puhdistettiin ja käsiteltiin
peittävällä puunsuojalla kodan sisäseinät.

KOMPOSTIKÄYMÄLÄ rakennettiin elokuussa
valmispaketista.

KUVA 4 UUSI TULIPAIKKA

POLTTOPUUSUOJA luontopolun kodan yhteyteen
tehtiin valmiiksi loka-marraskuun aikana.

SORASTETTAVALLA OSUUDELLA luontopolulla aloitettiin joulukuussa pinnanmuotoilu
vesien ohjaamiseksi talkoovoimin kaivinkonetyönä. Sora kuljetetaan osuudelle
odottamaan levittämistä, kunhan maapohja jäätyy tai on riittävän kuiva.
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NUOTIOPAIKKA kodan ulkopuolelle tehtiin
heinäkuussa.
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KUVA 5 KOTA-ALUEEN KOMEA POLTTOPUUSUOJA VIIMEISTELYÄ VAILLE VALMIINA

Kyläyhdistyksen vapaaehtoiset ovat vuoden aikana tehneet runsaasti erilaisia hankkeen
hallinnointiin liittyviä tehtäviä ja taustatyötä, muun muassa tilanneet ja kilpailuttaneet
tarvikkeita, hakeneet hankkeelle väliaikaiseksi rahoitukseksi antolainaa Tyrnävän
kunnalta, huolehtineet talkooväen kahvituksesta, tiedottaneet talkoopäivistä ja hakeneet
hankkeen ensimmäisen avustuserän maksatusta.
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PALVELEVAT KYLÄT
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toteuttaman hankkeen tavoitteena on kannustaa
yhdistystoimijoita tuottamaan palveluita omalla kylällä, lisätä yhdistystoimijoiden
osaamista palvelutuotannossa ja madaltaa kynnystä työllistämiseen, kehittää hyvinvointi-,
virkistys- ja harrastus- sekä matkailu- ja kulttuuripalveluita, auttaa etsimään ratkaisuja
palveluiden tuottamiseen ja koota tietoa yhdistysten tuottamista palveluista Nouseva
Rannikkoseutu ry:n www-sivuille.
MARKKUUN PALVELUKYSELY toteutettiin hankkeen avustuksella helmi-maaliskuussa.
Kyselyyn oli mahdollista vastata netissä ja vastauksia kertyi 40 kappaletta. Kyselyn
tulokset esiteltiin Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

KUVA 7
KUVA 6 -7 PALVELUITA TARVITAAN KYLILLÄKIN (VAS.) JA OSUUSKUNTAKOULUTUS KIINNOSTI (OIK.)

OSUUSKUNTAKOULUTUS järjestettiin 24.1.2017 Markkuun koululla. Koulutuksessa oli 16
osallistujaa.
Hankkeen kautta kyläyhdistys on verkostoitunut myös muiden kylien aktiivisten
toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Sanginsuun kylän ja kyläkoulun edustajia kävi Markkuulla
vierailemassa.
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TARINASTA TUOTTEEKSI -koulutus 10.–11.2. järjestettiin Siikajoella. Kyläyhdistyksestä
paikalla oli molempina päivinä kaksi, yhteensä neljä markkuulaista osallistujaa. Hankkeen

aikana kyläläiset ovat osallistuneet myös useisiin muihin reitistöjen kehittämiseen sekä
palveluiden tuotteistamiseen liittyviin koulutuksiin.

KUVA 8-10

KUVA 8
KUVA 9
KAIKENIKÄISET KOKEILIVAT LAJEJA TAPAHTUMASSA (VAS.), SUP-LAUDOILLE RIITTI JONOA (KESK.) JA TAPAHTUMAN MAINOS (OIK.)
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MARKKUU MOVES tapahtuma 12.8. oli kokeilupäivä, jossa liikutettiin kyläläisiä sekä
laajemmin Tyrnävän kunnan asukkaita. Tapahtumassa kävi 200 henkeä kokeilemassa
erilaisia liikuntalajeja sekä maistelemassa luonnontuotteista sekä paikallisista raakaaineista valmistettuja superfoodeja.

100 YMPÄRISTÖTAIDETEOSTA LUONNON KESKELTÄ –
YHTEISÖLLINEN KULTTUURIPROJEKTI
Taidehanke oli osa Nouseva rannikkoseutu ry:n toteuttamaa Rannikkoseudulla tapahtuu –
teemahanketta. Hankkeen toteuttaminen aloitettiin vuoden 2017 helmikuussa.
JÄÄTYÖPAJASSA 26.2. Rauhionojan Rivieran
talvitapahtumassa rakennettiin Tyrnävän suurin
jäälyhty. Teoksen kokoamiseen maitopurkeissa
jäädytetyistä jäätiilistä osallistui arviolta 200 henkilöä.
RISUTYÖKURSSI järjestettiin huhtikuussa Markkuun
koululla. Lauantaipäivän kestäneellä kurssilla
osallistujia oli 9 ja ohjaajana toiminut Heli Tolvanen
(Tmi Villipunos) opasti kurssilaisia risu-, varpu- ja
pajutöiden tekniikoihin.
KUVA 10 TYRNÄVÄN SUURIN JÄÄLYHTY
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ELOKUVATYÖPAJA toteututettiin toukokuussa
Oulussa Kulttuurikeskus Valven videotyöpajassa.
Mukana työpajassa oli viiden nuoren ryhmä sekä
kaksi aikuista osallistujaa kyläyhdistyksestä.
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KUVA 11 ELOKUVATYÖPAJA

KUVA 12 TYRNÄVÄLLÄ TIETTY TAPAHTUMAN
TYÖPAJA

ELÄINAIHEISIA TAULUJA taiteiltiin Markkuun
kevätkirmauksen yhteydessä järjestetyssä työpajassa
toukokuussa. Työpajassa lapset piirsivät ja
kuumaliimasivat luonnonmateriaaleja puusta
sahattuihin kiekkoihin.
TAIDETTA KAIKILLE AISTEILLE tarjoiltiin Galleria
Konradin kesänäyttelyn avajaisten yhteydessä
kesäkuuta. Avajaisten ohjelmaan kuului kylän lasten
yhteisesitys lauluyhtye ”Toiset meistä” kanssa.
Tuulikello ja sammalpallo taiteiluun osallistui
kaikenikäisiä kyläläisiä. Pienimmät maalasivat
puukiekoille tauluja ja lisäksi lapset taiteilivat Jouko
Korkalan paikalle väritettäväksi tuoman keinuhevosen
raikkaan pinkiksi ja keltaiseksi.
TYRNÄVÄLLÄ TIETTY – tapahtumassa elokuussa
järjestettiin metsänhaltija- ja ympäristötaidetyöpaja.
Työpajan aikana syntyi useita metsänhaltijahahmoja,
joiden tekemisessä hyödynnettiin
luonnonmateriaaleja. Metsänhaltijoiden tekemiseen
oli haastettu mukaan mm. Tyrnävän kunnan
viranhaltijat, muut tyrnäväläiset kyläyhdistykset sekä
Tyrnävän yrittäjät. Työpajassa myös maalattiin kiviä
sekä tauluja puukiekoille sekä päreille. Työpajaan
osallistui arviolta 50 henkeä.

KUVA 13 KESÄNÄYTTELYN AVAJAISET

TAIDENÄYTTELY hankkeen aikana toteutetuista
taideteoksista järjestettiin Tarinabuffetin yhteydessä
5.11. Tilaisuudessa esitettiin myös hankkeen
tapahtumista koostettu elokuva, joka on katsottavissa
Markkuu Vlog YouTube -kanavalla otsikolla ”100
taideteosta luonnon keskeltä -elokuva”.
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KUVA 14 RISUTYÖKURSSILAISEN TAIDONNÄYTE

YHTEISTYÖ MARKKUUN KOULUN KANSSA
Koulun kanssa vuonna 2016 toteutettu monialainen oppimiskokonaisuus oli menestys ja
sen innoittamana kyläyhdistys suunnitteli Markkuun koulun opettajien kanssa uuden
MOK:in Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemaan liittyen. Opintokokonaisuuden aikana
koululaiset ovat vierailleet useissa mielenkiintoisissa kohteissa.
MARKKUUN KOULUN ENTINEN KEITTÄJÄ Irma Huovinen vieraili koululla kertomassa
keittäjän työstä ennen vanhaan. Samalla hän maistatti lapsille kouluruokia, jotka olivat
olleet koululaisten suosikkiruokia hänen aikanaan.

KUUSELAN TILALLA Anu ja Heikki Markuksen luona tutustuttiin vanhan maalaistalon ja
sen rakennusten historiaan sekä kuultiin Erkki ja Juha Markuksen tilaan ja kylään liittyviä
tarinoita.
TIHISEN HALTIJAMÄNTY ja vanha kivinavetta
Ängeslevän Ylipäässä sekä Keiterin torppa olivat
koululaisten vierailukohteina syyskuussa.
Haltijamännyn elosta tarinoi koululaisille Marika
Laurila, muiden kohteiden historiasta ja vanhoista
esineistä kertoivat Ville ja Margit Rohkimainen
sekä Marja Holappa.
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ENTISELLÄ RAUHION KOULULLA koululaiset kuulivat entisajan koulunkäynnistä ja
tutustuivat entisajan koulunkäyntiin liittyviin esineisiin. Kiinteistön nykyinen omistaja
Jouko Korkala oli paikalla kertomassa paikan historiasta ja nykyisestä käytöstä.

KOTISEUTUTALOLLE eli entistä Tihisen pirttiä
katsomaan matkattiin syyskuussa. Mukana
oppaina oli viisi talon entistä asukasta, joilta lapset
(ja aikuiset) pääsivät kyselemään talon historiasta.
KUVA 15 KEITERIN TORPALLA

LAUKKUKAUPPIAS Ville
Rohkimainen vieraili koululla
lokakuun alussa, esitteli koululaisille
kapsäkkiensä monipuoliset aarteet
ja kertoi entisajan kaupankäyntiin
liittyviä tarinoita. Vierailu videoitiin
ja siitä ilmestyi juttu Rantalakeus –
lehdessä.
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KUVA 16 LAUKKUKAUPPIAS VIERAILULLA

ITSENÄISYYSJUHLA sekä yhdistetty joulujuhla
järjestettiin 2. joulukuuta Markkuun koululla.
Juhlaan oli kutsuttu kunniavieraiksi kaikki
opintokokonaisuudessa mukana olleet vierailijat.
Lämminhenkinen ja juhlava tilaisuus päätettiin 100
– vuotiaan Suomen kunniaksi tarjottuihin
kakkukahveihin, jotka talkoolaiset olivat loihtineet
omalla kustannuksellaan.

KUVA 17 PÖYTÄ KOREANA 100 VUOTIAAN SUOMEN
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KUNNIAKSI
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ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN MARKKUUN
KOULULLA
Jo vuoden 2016 lopulla kyläyhdistys alkoi selvittää iltapäivätoiminnan aloittamisen
mahdollisuutta Markkuun koululla. Tiedossa oli, että elokuussa 2017 ensimmäisellä
luokalla aloittaisi ainakin 10 oppilasta ja että useilla perheillä olisi iltapäivätoiminnan
tarve. Kunnan sivistystoimenjohtajaan oltiin yhteydessä iltapäivätoiminnan
käynnistämisen suhteen, mutta ehdotus yhteistyöstä ei saanut vastakaikua. Niinpä
kyläyhdistys päätti hakea iltapäiviin sijoittuvaan kerhotoimintaan AVIsta lasten ja nuorten
harrastustoiminnan avustusta joulukuussa 2016. Alkuvuonna 2017 kartoitettiin myös
mahdollisia yhteistyökumppaneita iltapäiviin sijoittuvan kerhotoiminnan järjestämiseen.
Keskusteluja käytiin mm. Tyrnävän seurakunnan, Tyrnävän kunnan nuorisotoimen sekä
Tyrnävän 4H – yhdistyksen kanssa. Myös palkkatuen mahdollisuutta selvitettiin.
AVI myönsi avustusta kerhotoiminnan järjestämiseen lähes hakemuksen mukaisesti eli
4000 €, joka mahdollisti kerhotoiminnan 6 h/vko (2 h/pv, 3 krt/vko). Tieto avustuksesta
saatiin toukokuussa 2017. Heinä-elokuussa 2017 aloitettiin kerhonohjaajan haku sekä
jatkettiin kerhotoiminnan yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä. Sopivia
yhteistyökumppaneita ei kuitenkaan löytynyt ja myös työntekijän löytäminen oli vaikeaa
pienen työtuntimäärän vuoksi. Samaan aikaan kyläyhdistys teki ja toimitti
kunnanhallitukselle aloitteen ”Uusi kerhotoiminnan yhteistyömalli – pilottina Markkuu”.
Aloitteessa tuotiin esille mm. yhteistyöllistäminen Tyrnävän kunnan kerhotoiminnan
monipuolistamiseksi sekä esitettiin, että kunta ostaisi kyläyhdistykseltä
kerhonohjauspalveluita, joka olisi mahdollistanut lisätyötunnit uudelle kerhonohjaajalle.
Aloite ei tuottanut tulosta, se torjuttiin vedoten kunnan tiukkaan taloustilanteeseen.
Elokuun loppupuolella kyläyhdistys onnistui löytämään kerhonohjaajan paikasta
kiinnostuneen henkilön, Paula Alatalon, ja palkkasi hänet kerhonohjaajaksi. Avustuksen

turvin maksettavien 6 h/vko lisäksi yhdistys maksaa kerhonohjaajalle 1h/vko
suunnittelutyöajasta.

MUU TAPAHTUMIEN JA TOIMINNAN
JÄRJESTÄMINEN
MLL:n TALVITAPAHTUMASSA helmikuussa tehtiin jälleen uusi kävijäennätys. MLL:n, LC
Tyrnävän, Tyrnävän Osuuspankin ja kyläyhdistyksen yhteistyönä järjestämässä
tapahtumassa talvisella uimapaikalla Rauhionojan Rivieralla kävi arviolta 400 ulkoilijaa.
Ohjelmassa oli mäenlaskua, jäätyöpaja, kahvio, makkaranpaistoa, lumikenkäilyä,
potkukelkkaviesti, rapsutuskoiria ja lämärikisa. Tapahtumassa pysäköinninohjauksesta
huolehtivat LC-Tyrnävän vapaaehtoiset.
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Iltapäiväkerhotoimintaa on siis toteutettu elokuusta 2017 lähtien monimuotokerhona,
joka on avoin ja maksuton kaikille Markkuun koululaisille. Pientä välipalamaksua
(2€/lapsi/kk) peritään välipalakustannusten kattamiseksi. Kerho järjestetään koulun
yläkerrassa olevassa luokkatilassa jonka käytöstä sekä muutoinkin kerhotoiminnasta
pystyttiin sopimaan hyvässä hengessä koulun opettajien kanssa. Kerhotiloista ei makseta
vuokraa kunnalle. Kerholaisia on 5-10 kullakin kerhokerralla ja kerhon sisältöä ohjaa
hakuvaiheessa tehty suunnitelma. Kerhossa myös ulkoillaan koulun piha-alueella sekä
Markkuun luontopolulla.

LAKEUDEN KUITU -hanke järjesti tiedotustilaisuuden Markkuun koululla 17.5. Kyläyhdistys
huolehti tilaisuuden kahvituksesta.
OULU -RASTIT (23.5.) järjesti Laitasaaren Veto
ampumaradan lähimaastoissa. Kyläyhdistys huolehti
tapahtuman kahviosta.
KESÄNPORTTI -tapahtumassa 24.5. Tyrnävän torilla
kyläyhdistys myi arpoja ja esitteli tulevaa toimintaa.

KUVA 18 KEVÄTKIRMAUKSEN TUNNELMAA

MARKKUUN KEVÄTKIRMAUSTA 27.5. ei kolean
kevään takia sää suosinut, mutta tunnelma oli lämmin
siitä huolimatta. Tapahtumassa oli tänä vuonna GeoX-On:n järjestämä tikkapuukiipeily sekä vierailijoina
Linnunradan tilan Alpakat, jotka ihastuttivat
kaikenikäisiä. Eläintaulu -taiteilun ja haltijatyöpajan
lisäksi kävijät saivat askarrella vanhanajan leluja ja
osallistua perinteisiin leikkimielisiin kisailuihin sekä
nauttia kahvion antimista.

13

VALTAKUNNALLISEEN AVOIMET KYLÄT -teemapäivään 10.6. osallistuttiin Markkuulla
järjestämällä tapahtuma Taidetta kaikille aisteille Galleria Conradin kesänäyttelyn
avajaisten yhteydessä. Kyläyhdistys osallistui tilaisuuden kahvitarjoilun järjestämiseen
yhdessä Jouko ja Riitta Korkalan kanssa.
KUNTOLAATIKKO -kampanja järjestettiin ensimmäistä kertaa. Ideana oli saada kyläläiset
liikkumaan kylän mainioissa maastoissa ja kyläteillä. Kuntolaatikot teetettiin Tyrnävän
Pajalla ja Markkuun koulun oppilaat maalasivat ne iloisenvärisiksi.

Toimintakertomus 2017

RAUHION KOULUN 80 -VUOTISJUHLA 5.8. keräsi Rauhion koululle suuren joukon, noin 70
hlöä, koulun entisiä oppilaita sekä heidän läheisiään. Riina Rahkila luki vieraille koulun
entisen oppilaan ja keittäjänä koululla toimineen Aili Perttusen lähettämän kirjeen.
Tilaisuudessa kuultiin myös sellomusiikkia.

20
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KUVA 210 -22 KUNTOLAATIKKO (VAS.), JUHLATUNNELMAA RAUHION KOULULTA (KESK.) JA SIENIRETKELLÄ (OIK.)

SYKSYLLÄ järjestettiin myös sieniretki luontopolun maastossa.
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22 TARINABUFFETISSA KERTOILTIIN HAUSKOJAKIN JUTTUJA

TARINABUFFET järjestettiin 4.11.
pyhäinpäivänä. Tilaisuuden
tavoitteena oli saada kylän
vanhempaa väkeä kertomaan
tarinoita entisajan elämästä ja
Markkuun kylästä. Tarinoita
kuultiinkin runsaasti ja niitä myös
tallennettiin myöhempään käyttöä
varten. Osallistujia oli noin 35,
mukana myös joukko lapsia, kuten
kylän tilaisuuksissa yleensäkin.
Vapaaehtoisten leipureiden
loihtiman herkullisen kahvitarjoilun
lisäksi ihasteltiin taidehankkeesta

koostettua näyttelyä ja videota. Sovittiin, että vastaava tarinoiden kerrontatuokio
järjestetään uudemmankin kerran.
JOULUTAPAHTUMASSA 10.12. kotiseututalolla kyläyhdistyksellä oli oma myyntipöytä.
JOULULAULUILTAAN 20.12. kokoontui arviolta 30-40 lasta ja aikuista laulamaan
joululauluja kylän oman muusikon, Heinituuli Holopaisen, säestyksellä.

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS - 2017 LUKUINA

AVI

4000 €

Tyrnävän kunta, toiminta-avustus

350 €

Tyrnävän kunta kesätyöseteli

280 €

Varainhankinta

2606 €

Toiminnan kulut (Nettisivut, kirjanpito, ilmoitusmaksut, tapahtumien järjestelykulut - ei
sisällä hankkeiden kuluja tai kerhonohjaajan palkkaa)
-1358,4 €

Toimintakertomus 2017

Kyläyhdistyksen saamat avustukset

Kerhotoiminnan kulut
Liikuntakerho (tammi-toukokuu)

-250 €

Iltapäiväkerho (elo-joulukuu)

-2090 €

Yhteistyökumppaneiden antama yksityinen rahoitus (MM-hanke)
MLL

400 €

Tyrnävän Ahmat

500 €

LC Tyrnävä

1500 €

Tyrnävän kirkonkylän sähköosuuskunta

2000 €
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Kyläyhdistyksen työllistämät henkilöt
2 kesätyöntekijää, oman kylän nuoria (2 x 65 h), toinen kesätyösetelillä,
toinen ilman
-635 €
osa-aikainen kerhonohjaaja (7 h/vko) elokuusta 2017 toukokuuhun 2018
(kustannukset elo-joulukuu)
- 1644 €

Toimintakertomus 2017

Kyläyhdistyksen avustuksilla hankkimat palvelut
Suunnittelutyö

-230 €

Lastentapahtuman tikkapuukiipeily

-122 €

Kirjanpito

- 121 €

Hallituksen kokouksia 5 kpl, kokousten keskimääräinen kesto 2,5 h

Tapahtumat, jotka kyläyhdistys on ollut järjestelyvastuussa

15 kpl

Tapahtumat, joissa kyläyhdistys mukana

2 kpl

Talkootunnit
Mahdollisuuksien Markkuu -hanke

642 h

Muu toiminta*, karkea arvio

900 h

Yhteensä

1 562 h

*muiden hankkeiden toteutus ja hankehallinnointi, muu hallinnointityö,
rahoitusten hakeminen, monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja
toteutus, kaikille avoimien, maksuttomien tapahtumien suunnittelu ja
toteutus, siltakurssin muonitus, tilaisuuksien kahvitukset, hiihtolatujen
teko moottorikelkalla, luontopolun ylläpito jne.
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Vapaaehtoisten leipureiden määrä

15 hlöä

Toimintaan/tapahtumiin osallistuneiden aikuisten määrä

100 hlöä

lasten määrä

300 hlöä

