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Yleistä 

 

Markkuun kylä sijaitsee Tyrnävällä, noin 7 km Tyrnävän kirkonkylältä 

Muhokselle päin. Markkuun seudun kyläyhdistykseen kuuluvaksi 

ajatellaan myös Muhostien varsi aina Muhoksen rajalle saakka, 

Ängeslevän-Ylipääntien varsi sekä osa Isosuontietä Ängeslevän 

Ylipäästä katsottuna. Markkuun alueella on arviolta 400 asukasta. 

Kylässä sijaitsee kunnan virallinen uimapaikka ”Rauhionojan Riviera” 

sekä Markkuun luontopolku. Markkuun koulun toiminta on päättynyt 

31.7.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markkuun kyläkeskuksen sijainti 
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TERVEISET MAHDOLLISUUKSIEN KYLÄSTÄ 

 

VAPAAEHTOISVOIMIN ylläpidettyä, kyläläisten yhteiseksi hyödyksi ja 

huviksi suunnattua toimintaa – tällaista Markkuun seudun 

kyläyhdistyksen toiminta on ollut yhdistyksen perustamisesta tähän 

päivään saakka. Kyläyhdistys huolehtii kylän alueella sijaitsevan 

Markkuun luontopolun kunnossapidosta, ylläpitää kyläyhdistyksen 

ampumaradan uimapaikalle toteuttamia virkistyskäyttörakenteita ja 

uimapaikan lähiympäristöön toteutettua frisbeegolfrataa 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 osayleiskaavasuunnitteluun liittyen. Kyläyhdistyksen 

toimintaa kylän hyväksi ohjaa 2015 laadittu Mahdollisuuksien Markkuu 

-kyläsuunnitelma, joka on luettavissa yhdistyksen internet -sivuilta 

(www.markkuu.fi). 

Kyläyhdistys on hyödyntänyt toiminnassaan paljon Leader -rahoitusta.  

Hankerahoitus ja erilaiset avustukset ovat suureksi avuksi yhdistyksen 

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 myös Pohjois-

Suomen aluehallintovirastolta vuosittain valtion avustusta lasten ja 

nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja järjestänyt avustuksen 

turvin kerhotoimintaa kylän lapsille. Kyläyhdistys on saanut käyttää 

Markkuun koulukiinteistön tiloja kerhotoiminnan sekä erilaisten 

tapahtumien ja kokousten järjestämiseen ilman erillistä korvausta. 

Kyläyhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan ilman 

ennakkoilmoittautumisia. Yhdistyksen järjestämiin erilaisiin 

tilaisuuksiin, tapahtumiin ja talkoisiin sekä vuosikokoukseen ovat 

tervetulleita kaikenikäiset kyläläiset.  

Markkuun seudun kyläyhdistyksestä sekä ajankohtaisista tapahtumista 

ja kylää koskevista asioista löytyy tietoa kyläyhdistyksen 

http://www.markkuu.fi/
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internetsivuilta, Facebookista, Twitteristä sekä Instagramista ja 

YouTubesta. Lisäksi ajankohtaisista tapahtumista tehdään 

postilaatikkojakeluna jaettavia Markkuun Kyläuutisia.  

 

HANKKEET 2020 

MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU -hanke 

Mahdollisuuksien Markkuu -investointihankkeen viimeinen 

toteutusvuosi vaati kyläläisiltä, erityisesti kyläyhdistyksen hallitukselta, 

merkittävän määrän vapaaehtoistyötä. Kaikki hallituksen jäsenet 

osallistuivat aktiivisesti hankkeen toteutukseen sekä organisointiin. 

Hankkeen toteutus ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti 

vaati kyläyhdistyksen vapaaehtoisilta runsaasti erilaisia hankkeen 

hallinnointiin liittyviä tehtäviä ja taustatyötä. Työtehtäviä ovat olleet 

muun muassa tarvikkeiden tilaus ja kilpailutus, antolainan 

hankkiminen hankkeen väliaikaisrahoitukseksi Tyrnävän kunnalta, 

talkooväen kahvitus, talkoopäivistä tiedottaminen sekä hankkeen 

maksuhakemusten laatiminen.  

Talkootyötunteja hankkeen toteutukseen kertyi vuoden 2020 aikana 

yhteensä 522,5 henkilötyötuntia ja 39,5 konetyötuntia. Koko hankkeen 

aikana (v. 2016-2020) talkoita kertyi yhteensä 1 458 henkilötyötuntia 

ja 117,5 konetyötuntia. Hankkeesta laadittiin vuoden 2021 alussa 

erillinen loppurapotti, joka toimitettiin rahoittajalle viimeisen 

maksuhakemuksen yhteydessä. Loppuraportti julkaistaan rahoittajan 

hyväksynnän jälkeen kyläyhdistyksen nettisivuilla. 

Hankkeen merkittävimpiä toimenpiteitä vuonna 2020 olivat: 

9 -VÄYLÄINEN FRISBEEGOLFRATA toteutettiin uimapaikan 

lähiympäristöön. Ratasuunnitelma tarkistutettiin ennen toteutusta alan 

suunnittelijalla ja tarvikkeet kilpailutettiin. Radan toteutus vaati 

mittavan määrän talkootyötä ja siihen osallistui aktiivisesti kylän 

nuorisoa sekä alan harrastajia myös oman kylän ulkopuolelta. 
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Tyrnävän kunnalta saatiin radan toteutukseen tarvikkeita 

lahjoituksena. 

UIMALAUTTA, LASTEN LEIKKIVÄLINEET, PIKNIKPÖYDÄT JA -

PENKIT SEKÄ KOTALAAVU NUOTIOPAIKKOINEEN toteutettiin 

ampumaradan uimapaikalle. Rakenteet olivat aktiivisessa käytössä ja 

niistä saatiin positiivista palautetta kävijöiltä. Uimapaikalle hankittiin 

myös iso opastaulu sekä kartta hiihtolatu-urista. 

 

 

LUONTOPOLUN OPASTUKSEN KOKONAISUUDISTUKSESSA 

toteutettiin uudet kohdeopasteet, 3 kpl isompia opastauluja sekä 

lähtöportin opasteiden uudistamisen. Opasteisiin lisättiin myös QR -

koodeja, joita käyttämällä on mahdollista tutustua internetissä olevaan 

lisämateriaaliin.  

HALTIJAPOLUN KOLMAS TOIMINNALLINEN PISTE SEKÄ PIENI 

KIIPEILYTELINE toteutettiin luontopolun yhteyteen. Haltijapolku on 

Uimapaikalle toteutettu pesäkeinu on lasten suosiossa. Kuva Karoliina Hintsala. 
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pieni pistopolku, joka kulkee Markkuun koulun takana olevassa 

metsikössä, täydentäen luontopolkua. Kiipeilyteline toteutettiin 

luontopolun käytetyimmälle tulipaikalle, kota-alueelle. 

UUSI KOMPOSTIKÄYMÄLÄ SEKÄ PUUVARASTO toteutettiin 

luontopolun toiselle tulipaikalle, laavulle.  

PITKOSPUITA toteutettiin luontopolun kahdella osuudella. 

Kylmärämeellä uudistettiin vanhat pitkospuut ja lisäksi luontopolun 

ensimmäisen sillan ja kota-alueen väliseen kosteaan kohtaan tehtiin 

uudet pitkospuut.  

 

 

Lisäksi hankkeessa toteutettiin useita pienempiä toimenpiteitä 

kuten esimerkiksi uusia levähdyspenkkejä luontopolun varrelle, 

hiihtolatu-uran merkintää sekä kaiteita reitin turvallisuuden 

parantamiseksi.   

Kylmärämeen pitkospuut uudistettiin toukokuussa 2020.  
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HAPA2 -hanke 

Kyläyhdistykselle myönnettiin rahoitusta AV -laitteiden (videotykki, 

äänentoistolaitteet, webkamera) ja tietokoneen sekä 

nuotioruokailuvälineiden ja vedenkeittimen hankintaan osana Nouseva 

Rannikkoseutu ry:n koordinoimaa HaPa2 -pieninvestointihanketta. 

Hankinnat toteutettiin suunnitellusti syksyllä 2020. AV- laitteet 

mahdollistavat koulun tilojen nykyistä monipuolisemman käytön mm. 

kokoustilana sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistumisen 

myös etäyhteydellä. Laitteita voidaan hyödyntää myös nuorison 

elokuvailtoihin ja kansainvälisiin yhteyksiin. 

YHTEISÖLEADER 

Yhteisö Leader -avustushakemus koskien viestintään keskittyvän 

kesätyöntekijän palkkausta sekä luontopolun esitteen laatimista ja 

painoa jätettiin toukokuussa 2020 Nouseva Rannikkoseutu ry:lle. 

Rahoitus myönnettiin ja tehtävään palkattiin kylän nuori kesän 2020 

ajaksi. 

 

KERHO- JA HARRASTUSTOIMINTA 

Kyläyhdistys on järjestänyt Markkuun koululla monipuolisesti 

alakoululaisille suunnattua kerhotoimintaa AVI:n myöntämän Lasten ja 

nuorten harrastustoiminnan tuen avulla. Kerhotoiminta jouduttiin 

keskeyttämään maaliskuussa 2020 asetettujen koronavirusepidemiaan 

liittyvien rajoitusten vuoksi ja näin ollen osa lukuvuodelle 2019-2020 

myönnetystä avustuksesta palauttamaan aluehallintovirastolle kesällä 

2020. 

Kerhotoimintaa toteutettiin vuoden 2020 aikana seuraavasti: 

• LIIKUNTAKERHOA järjestettiin kevätlukukaudella 2020 

koronarajoitusten voimaantuloon saakka. Kyläyhdistys palkkasi 

kerhonohjaukseen kyläläisen nuoren aikuisen. Kerhoa järjestettiin 

kerran viikossa (1h/krt). Osallistujia kerhossa oli 10 
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alakouluikäistä. Syyslukukaudella 2020 liikuntakerhoa ei pystytty 

käynnistämään, sillä kerhoon ei yrityksistä huolimatta saatu 

ohjaajaa. Liikuntakerhon järjestämiseen varattu avustusosuus 

päätettiin käyttää monitoimikerhon toteutukseen syksyn 2020 

osalta.  

 

• MONITOIMIKERHOA toteutettiin kevään 2020 ajan 

koronarajoitusten voimaantuloon saakka ja jatkettiin syyskaudella 

2020. Kevään 2020 ajan kerhonohjaajana toimi kyläyhdistyksen 

palkkaama, alan koulutuksen omaava kyläläinen ja apuohjaajana 

toimi yksi kylän nuorista. Syyskaudella 2020 kerhoa on ohjanneet 

vuorollaan joukko kyläläisiä, eri alojen osaajia ja apuohjaajana on 

toiminut useampia kylän nuoria. Kerhotoiminnan teemoja ovat 

lähiruoka, liikunta, askartelu ja luonto.  

 

PERHEPORINAT on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän 

vanhemmilleen. Porinoille Markkuun koululle on kokoontunut erikseen 

sovittuina aikoina 2-5 perhettä. Toiminta on ollut tauolla syksyn 2020 

aikana. 

KEHONHUOLTOTUNTEJA Markkuun koululla järjestettiin sekä kevät- 

että syyskaudella 2020 lukuun ottamatta koronarajoitusten koskemia 

ajanjaksoja. Vetäjänä toimii koulutettu personal trainer. Osallistujia 

viikoittaisilla kehonhuoltotunneilla on ollut 6-10 /kerta. 

KUNTOPIIRIÄ toteutettiin alkuvuoden 2020 aikana maaliskuun 

koronarajoituksiin saakka. Toiminnassa hyödynnetään aiemmin 

hankittuja kuntoiluvälineitä ja kohotetaan kuntoa hyvällä tsempillä. 

Koronavirusepidemian aikana toiminta on ollut keskeytyksissä.  
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MUU TOIMINTA   

Markkuun Seudun Kyläyhdistys panosti vuoden 2020 aikana 

erityisesti viestintään palkkaamalla kesän ajaksi Yhteisö-Leader -

rahoituksella nuoren, joka kuvasi ja editoi yhdistyksen toimintaan 

liittyvää videomateriaalia. Yhdistys otti myös ns. digiloikan 

hankkimalla Markkuun koululle AV -laitteet sekä järjestämällä 

keväällä 2020 voimassa olleiden koronarajoitusten aikana erilaisia 

etäyhteydellä järjestettyjä tilaisuuksia. 

Kyläyhdistys otti vuonna 2020 myös ison askeleen kohti 

kansainvälistä toimintaa hakemalla Opetushallitukselta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä lokakuussa 2020. Hakemuksen 

perusteella Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 

joulukuussa 2020 laatumerkki ensimmäisenä kyläyhdistyksenä 

Suomessa. Kyläyhdistys lähti myös mukaan vastaanottavana 

organisaationa Nouseva rannikkoseutu ry:n koordinoimaan 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeeseen. Hanke sai 

myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2020. Markkuu Nature 

Activity Camp -hanke tuo kesällä 10 eurooppalaista nuorta kolmeksi 

viikoksi Markkuun kylälle kunnostamaan virkistyskäyttöalueita sekä 

järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia ja lasten kesätoimintaa.  

Maaliskuussa 2020 alkanut koronavirusepidemia on haitannut 

yhdistyksen toimintaa, sekä viikoittaista toimintaa, että 

tapahtumien järjestämistä. Tapahtumien järjestämistä on rajoitettu 

valtiovallan taholta sekä keväällä 2020 että syksyllä 2020 ja nämä 

rajoitukset ovat heikentäneet myös yhdistyksen mahdollisuuksia 

varainkeruuseen. 
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Vuoden 2020 tapahtumia ja toimintaa 

26.1.  Lintuilta ”Helmipöllö ja moni muu”, yhteistyössä 

PPLY ry ja Matti Alasaarela 

 Tammikuussa Markkuun koululla järjestetty lintuilta oli 

suosittu ja keräsi noin 50 osallistujaa. Lintuillan ohjelmassa 

oli Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (PPLY) 

ry:n puheenjohtajan Esa Hohtolan esitys aiheesta Miten 

linnut selviävät talvesta ja muista haasteista sekä Matti 

Alasaarelan erityisesti alueen pöllöjä esittelevä kuvaesitys 

kiehtovine tarinoineen. Lintuillan tuotosta puolet 

lahjoitettiin PPLY ry:lle lintujen suojelutyöhön.  

 

 

 

7.2.  Rentouttava joogailta 

19.4. Markkuun ensimmäiset etäporinat 

Lintuillassa ihasteltiin Matti Alasaarelan pöllökuvien lisäksi myös valikoituja kuvia 

muista petolinnuista.  
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27.4. Lisätienestiä kuusenkerkällä -etäinfo yhteistyössä 

Oulun Metsäkeskus & Oulun 4H-yhdistys / 

Monituotebisnestä metsästä -hanke 

29.4.  Nuorten etäideointi-ilta 

14.5. Kuusenkerkkien keruukoulutus yhteistyössä Oulun 

Metsäkeskus & Oulun 4H-yhdistys / 

Monituotebisnestä metsästä -hanke 

7.6.  Vuosikokous 

13.6. Osallistuminen Avoimet kylät -tapahtumaan; netissä 

toteutetussa tapahtumassa julkaistiin 

viestintätehtäviin palkatun nuoren tekemä video. 

24.6. Keskusojan kunnostusmahdollisuuksien arviointi 

maastossa yhdessä osakaskunnan kanssa, 

asiantuntijoina Tahkola/Oulun kalatalouskeskus ja 

Satomaa/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 

26.6. ”Maistiaisia Markkuun luontopolulta”; Markkuu 

mukana Oulun Maa- ja kotitalousnaisten 

etäkahvitapaamisessa; Perjantaipöönät: Vinkit 

retkieväisiin ja -kohteisiin  

4.7. Niittytalkoot, yhteistyössä Oulun Maa- ja 

kotitalousnaiset / Pohjoisen maisemahelmet -hanke 

 Luontopolun varrella on useita niittykohteita, joilla kasvaa 

muun muassa harvinaistunutta kulleroa. Heinäkuun 

niittytalkoissa kunnostettiin talkoovoimin riippusillan luona 

olevaa, rehevöitynyttä niittyaluetta.  

https://www.youtube.com/watch?v=IcULoSEfBdo&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=mphlkYH57FM
https://www.youtube.com/watch?v=6P29TwZANyo
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10.7.  Vagabond -nykysirkusesitys 

Kyläkiertueella kesällä 2020 ollut Lumo Companyn 

nykysirkusesitys oli suunnitelmissa toteuttaa Markkuun 

koulun piha-alueella, mutta esitys jouduttiin huonon sään 

vuoksi siirtämään sisätiloihin Kirkkomännikön koulun 

liikuntasaliin. Kulttuurielämyksestä nautiskelijoita oli 

paikalla muutamia kymmeniä. 
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1.8. Markkuun kulttuurikekkerit, yhteistyössä Jouko ja 

Riitta Korkala / Cafe ja Galleria Conrad 

 Tunnelmallisilla kulttuurikekkereillä esiintyivät nuoret 

muusikot Helmi Niemelä (viulu), Alli Mankkinen (sello), 

Heinituuli Holopainen (piano) sekä Eemil Holopainen (piano 

ja kitara). Lapsille oli järjestetty puuhapiste. Kävijöitä 

tapahtumassa oli koronaepidemian aiheuttamasta 

epävarmuudesta huolimatta noin 50 henkeä. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8H1yw_9jyw&t=46s
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5.9. Sieniretki luontopolun maastoissa yhteistyössä 

Oulun sieniseuran kanssa 

 

Markkuun kulttuurikekkereillä 2020 tarjoiltiin musiikki- ja taide-elämyksiä.  
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26.9. Syyskarkelot uimapaikalla 

20.10. Kansainvälinen maisemapäivä -

virtuaalimaisemakierroksella Markkuun 

niittymaisemien esittely, yhteistyössä ProAgria Oulu  

31.10. Valtakunnallinen Vuoden kylä -palkinnon luovutus ja 

Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen päätöstalkoot  

  

 

 

Markkuun kyläyhdistys sai merkittävän tunnustuksen 

toiminnalleen, kun Suomen kylät ry valitsi Markkuun kylän 

Suomen parhaaksi kyläksi 2020. Valinnan perusteissa 

mainitaan mm. seuraavaa: ” Valintaraati vakuuttui kylän 

vahvasta yhteisöllisyydestä ja aktiivisuudesta lasten ja 

nuorten toiminnassa. Kylällä on tehty paljon asioita 

talkoiden voimalla, ja tälle tehdylle vapaaehtoistyölle 

Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne sekä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n 

puheenjohtaja Esa Aunola luovuttivat valtakunnallisen Vuoden kylä 2020 -

palkinnon Markkuun kylälle 31.10.2020. Kuva Anssi Ketonen. 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/virtuaalimaisemakierros/
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halutaan myös tunnustuksen myötä antaa kunnia.” sekä 

“Markkuun Seudun Kyläyhdistys on määrätietoisesti 

kehittänyt kylän toimintaa ja vahvistanut Markkuun 

positiivista kyläbrändiä. Valintaraati katsoi, että 

Markkuussa tehdään esimerkillisesti monipuolista 

kyläviestintää, jonka kautta tehdään tutuksi kylillä 

asumista ja nostetaan esille kylän tarjoamia 

mahdollisuuksia.” 

 Suomen kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne ja Pohjois-

Pohjanmaan kylät ry:n puheenjohtaja Esa Aunola 

vierailivat 30.10. Markkuulla ja luovuttivat palkinnon 

kyläyhdistykselle. Samana päivänä järjestettiin 

Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen päätöstalkoot. 

Talkoiden päätteeksi tarjottiin ruoka ja kakkukahvit 

hankkeen aktiiveille sekä vierailijoille. 

21.11. Markkuun Juhlatulet -ulkoilmatapahtuma 

 Valtakunnallinen vuoden kylä -palkintoa sekä päätökseen 

saatua Mahdollisuuksien Markkuu -hanketta ja sen osana 

uudistettuja luontopolun opasteita juhlistettiin Markkuun 

Juhlatulet -ulkoilmatapahtumalla marraskuun lopulla. 

Tapahtuma oli kaikille avoin ja maksuton ja sinne 

kutsuttiin kyläyhdistyksen yhteistyökumppaneita, mm. 

Tyrnävän kunnan, seurakunnan sekä eri yhdistysten 

edustajia. Tapahtuman aikana luontopolun alkuosaa 

täydentävä Haltijapolku sai juhlavalaistuksen, kävijöille 

tarjoiltiin glögiä ja pientä purtavaa ja halukkaat saivat 

mahdollisuuden onnitella kyläyhdistystä palkinnon 

johdosta. Useita onnittelupuheita kuultiinkin ja yhdistys 

otti vastaan myös useita muistamisia, mm. taiteilija Jouko 

Korkalan signeeraaman taulun.  
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9.12. Suomen kylien Palkintogaala 

 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 

etäyhteydellä järjestettyyn Suomen kylien Palkintogaalaan. 

Samana päivänä julkaistiin myös kyläyhdistyksen ja 

Tyrnävän kunnan yhteinen julkilausuma kunnan ja kylän 

välisen yhteistyömallin kehittämisestä. 

31.12. Osallistuminen Tyrnävän Uuden vuoden ulkotuliin 

Kyläyhdistys osallistui Tyrnävän kunnan järjestämään 

Uuden vuoden juhlistamiseen ulkotulin ja -kynttilöin 

valaisemalla alkuosan Ängeslevän-Ylipääntiestä sekä 

maitolaiturin. Juhlavalaistus näkyi hienosti Muhostietä 

kulkeneille.  

Markkuun Juhlatulet -tapahtuman aikana lähes 100 henkeä juhlisti Markkuun 

saamaa Valtakunnallinen vuoden kylä -palkintoa sekä tutustui uuteen 

Haltijapolkuun ja luontopolun uusiin opasteisiin. 
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SEURAA MARKKUUN KYLÄN TAPAHTUMIA 

Nettisivut www.markkuu.fi 

Facebook www.facebook.com/markkuunkylayhdistys 

Instagram @markkuu_tyrnava 

Twitter @markkuu_tyrnava 

Youtube Markkuu Vlog 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

email yhdistys@markkuu.fi 

http://www.markkuu.fi/
http://www.facebook.com/markkuunkylayhdistys
http://www.facebook.com/markkuunkylayhdistys
http://www.facebook.com/markkuunkylayhdistys

