
KYLÄLLE 
ASUMAAN

VIRTUAALINEN KYLÄKIERROS 
MARKKUUN KYLÄLLÄ





MARKKUU

Tyrnävä



MARKKUU

Helposti 
saavutettava 
kylä 
maaseudun 
rauhassa

30 km
28 km
30 km
20 km

Puolessa tunnissa autolla 
Oulun keskustaan!
Lentokenttä (Oulu)
Rautatieasema (Oulu)
Rautatieasema (Kempele)

Vartissa moottoritien rampille!



 
virkistys- ja 
harrastus-
mahdollisuudet

Markkuun luontopolku
Uimapaikka Rauhionojan Riviera
9 –väyläinen frisbeegolfrata
Retkihiihtoladut
Ampumarata, moottorikelkkareitti
Säännöllinen viikkotoiminta vanhalla 
Markkuun kyläkoululla:
-Lasten kerhotoiminta
-Kehonhuolto/jumppa
-Perheporinat









Markkuun 
palveluita

Hermoratahieroja 
Ulkokuntosali (valmistumassa)
Galleria ja Cafe Conrad 
(taidenäyttelyt ja kahvio kesäisin)
Hevospalveluita, hevosten 
vuokratallitoimintaa
Polttopuiden myyntiä
Koneurakointia

Kuva: Petran hevospalvelut





 
KESKUSTAN 
PALVELUT (10-15 
min)
Terveyskeskus
Kirjasto
Päivähoito
Ala- ja yläkoulu sekä etälukio
Urheilukenttä, liikuntasalit
Ruokakaupat, rautakauppa
Apteekki, pankki
Ravintolat, kampaamopalvelut



Lähikuntien 
palveluita (20-30 
min)

Liminganlahden luontokeskus
Erilaiset luontokohteet ja -reitistöt
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele
Erikoisliikkeet
Uimahallit (Kempele, Muhos)
Sisäleikkipuisto 
Jäähallit 
2. asteen oppilaitokset



MARKKUU

Vain puolen 
tunnin päässä 
kaupungista!

30 kmPuolessa tunnissa 
autolla Oulun 
keskustaan!

Oulussa mm.
Teatteri, elokuvateatterit, konserttisali yms. 
2. asteen oppilaitokset, musiikkilukio, 
urheilulukio, yliopisto, ammattikorkeakoulu
Tavaratalot, kauppakeskukset
Oulun yliopistollinen sairaala 



MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU

Markkuun monipuolinen 
luonto tarjoaa valtavasti 

mahdollisuuksia!

UPEA LUONTO

Yhteistyökumppaneiden 
avulla saamme aikaan 

paljon enemmän!

Lapset ja nuoret pitävät 
kylän elävänä ja ovat 

mukana menossa!

YHTEISTYÖ LAPSET JA 
NUORET



MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU

Markkuun meininki, 
maukas ruoka ja luonto 

tarjoavat jokaiselle 
jotain

ELÄMYKSET

Palkkaamme vuosittain 
nuoria erilaisiin kylän 

töihin. Katso kylän nuoren 
tekemä video

Markkuulla kaikki ideat 
otetaan ilolla vastaan, 

pian hypätään 
kansainvälisiin kuvioihin!

TÖITÄ NUORILLE UUDET IDEAT

https://youtu.be/IcULoSEfBdo


KYLÄN SYDÄN

MARKKUUN VANHA KYLÄKOULU

Markkuun vanha kyläkoulu mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan. Koululla järjestetään 
säännöllistä viikottaista toimintaa, näyttelyitä 
sekä erilaisia tapahtumia ja se on edelleen 
kylän sydän. Kiinteistö on kunnan 
omistuksessa ja sen käyttö on yhdistyksille 
maksutonta. 





TAPAHTUMAT
Kyläyhdistys järjestää joka 
kesä matalan kynnyksen 
kulttuuritapahtuman, 
Markkuun 
Kulttuurikekkerit 
yhteistyössä taiteilija 
Jouko Korkalan kanssa 
ihanassa Galleria 
Conradissa. Ohjelmassa on 
taidetta ja musiikkia, 
mukavaa yhdessäoloa ja 
lapsille oma puuhapiste.





TAPAHTUMAT
Kyläkoulun tilat 
mahdollistavat myös 
räätälöidyt 
hyvinvointitapahtumat 
kuten joogaillat. Illan 
aikana rentoudutaan ja 
nautitaan hyvästä 
markkuulaisesta ruuasta. 
Koulun pihasta lähtevä 
Markkuun luontopolku 
mahdollistaa myös 
metsäjoogan.
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MARKKUUN LUONTOPOLKU
Mainio päiväretkikohde yllättää kulkijan 
monipuolisuudellaan. Polun varrelta 
löydät kukkivia niittyjä…

…rauhoittavia metsäpolkuja…

sekä reheviä jokivarsia 
lähteikköineen.



MIKSI 
ASUMAAN 
MARKKUULLE
?

MIKSI MARKKUU KIINNOSTAA 
ASUINPAIKKANA?

Markkuulle muuttaa vuosittain uusia 
asukkaita –perheitä, pariskuntia, 
paluumuuttajia.
Katso tuoreelta videolta miksi sinunkin 
kannattaa ryhtyä markkuulaiseksi

https://youtu.be/bcMvxVAkJ0U


MIKSI 
ASUMAAN 
MARKKUULLE
?

MARKKUUSTA 
SANOTTUA

”Ihana maaseutu, oma rauha ja silti 
palvelut lähellä.”

”Täällä lakeus ja metsä lyövät kättä.” 
”Rauhallinen, luonto lähellä ja hyvät 
kulkuyhteydet.”
”Markkuun kylä on luonnonläheinen ja 
aktiivinen.”



SINUN KOTISI 
MARKKUULLA?

Kohdetta myy NSY 
Kiinteistönvälitys Oy
https://www.etuov
i.com/kohde/r7378
8
Kuva: etuovi.com

https://www.etuovi.com/kohde/r73788


KYLÄKAAV
A

Osa Markkuun kylän alueesta 
kuuluu Ängeslevänjokivarren
kylien osayleiskaava-alueeseen 
https://www.tyrnava.fi/asumi
nen-ja-
ymparisto/kaavoitus/yleis-ja-
osayleiskaavat.html

Kaavoituksessa on osoitettu 
uusia rakennuspaikkoja 
yksityisten maanomistajien 
omistamille alueille. 
Maanomistajat voivat ilmoittaa 
myynnissä olevat tontit 
tonttipörssiin 
www.markkuu.fi/tonttipörssi
Tällä hetkellä myynnissä on yli 
10 tonttia joten ei muuta kuin 
valitsemaan sopiva 

https://www.tyrnava.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleis-ja-osayleiskaavat.html
http://www.markkuu.fi/tonttip%C3%B6rssi


Marika Laurila, puheenjohtaja

Riina Rahkila, sihteeri
YouTube: Markkuu Vlog
Instagram: markkuu_tyrnava

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry

www.markkuu.fi

yhdistys@markkuu.fi

https://www.facebook.com/markkuunkylayhdist
ys

TERVETULOA 
MAHDOLLISUUKSIE
N MARKKUULLE!

http://www.markkuu.fi/
mailto:yhdistys@markkuu.fi
https://www.facebook.com/markkuunkylayhdistys
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