
INARI 

Ivalo 

Muu tapahtuma 

Haluamme esitellä Ivalon kylän tapaamispaikkoja.  
https://www.facebook.com/Ivalon-Kyl%C3%A4yhdistys-101762251218196 

 

KEMIJÄRVI 

Luusuan Itäranta 

Muu tapahtuma  

Uitto-perinnettä esittelevä näyttely 
https://www.facebook.com/riippusilta 

Tapionniemi  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Videointi kyläkartanolta, kutsutaan kyläläiset ym kävijät ruokailemaan ja kahvittelemaan ja 

tutustumaan Kyläkartanoon, lasten leikkipaikkaan ja uuteen grillikotaan. 
https://www.facebook.com/groups/1799142907041643 

Juujärvi   

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Juuvaaran komea retkeilyreitti. 
https://youtu.be/V1JvXldOcTQ 

 

KITTILÄ 

Alakylä  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Kittilän Alakylä on pieni lappilainen kylä, jolla on erinomainen julkinen rakennuskanta ja  hyvät 

liikenneyhteydet. Tule mukaan esittelykierrokselle 
https://www.youtube.com/channel/UCNiQOOlPfWFE43p4UY49mwg/featured 

Kelontekemå  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Tule tutustuman Kelontekemän nettisivuille. Pyrimme esittelemään kyläämme ja sen toimintaa. 
https://www.kittilankylat.fi/kelontekema/ 

 

KOLARI 

Nuottavaara  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Tule ja tutustu meidän Nuottavaaran entiseen kyläkouluun ja nykyiseen kylätaloon. Upea 

retrohenkinen Koulunmäki tarjoaa idyllistä majapaikkaa ja oivallista puitetta ajanvietolle niin 

kyläläisille kuin vieraille. Nettisivustolta pääset sukeltamaan koulun elämään kuvien kautta. 

Tervetuloa matkalle!  
www.nuottavaara.fi  

https://www.facebook.com/Ivalon-Kyl%C3%A4yhdistys-101762251218196
https://www.facebook.com/riippusilta
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PELLO 

Juoksenki  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Tervetuloa tutustumaan Juoksengin kylään napapiirillä sekä Euroopan pisimpään vapaana 

virtaavaan jokeen, Tornionjokeen. 
https://www.facebook.com/Juoksenki 

 

RANUA 

Kuukasjärvi  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Kuukasjärven kylä esittäytyy kylällä jo 90 vuotta katkeamatta jatkuneella kylän nuorten 

äitienpäiväperinteellä. Nuoriso kiertää kylän kaikissa taloissa äitienpäivän aattoiltana laulamassa 

äideille. Olemme kuvanneet laulusta lyhyen videon. Mahdollisesti esittäydymme myös kylän 

kuvakollaasilla ja lyhyellä kertomuksella. 
http://kylakolmio.fi/kylaumlasioita.html  

 

Simojärven ympäryskylät: Simojärvi, Impiö, Kemihaaran kylät, Korte,   

Muu tapahtuma  

"7. Simojärven ympäri pyöräily 12.6.2021 klo 10 alkaen. Lähtöpaikka: Kantoniemen Tuvat  

Ajoreitti: Simojärventie - Simontaipaleentie - Impiöntie - Penämöjärventie - Isovaarantie - 

Teerivaarantie - Pohjaslahti/Pekkalantie - Simojärventie, Kantoniemi. Matkaa noin 88km ja aikaa 

menee 7-8h. Retkelle lähdetään omalla vastuulla, virallista huoltojoukkoa ei ole. Mukaan riittävästi 

nestettä, syötävää ja säänmukainen vaatetus." 
https://www.facebook.com/groups/214293103304 

Impiö  

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Impiön kylä sijaitsee noin 34 kilometrin päässä Ranuan kirkonkylältä itään, Simojärven 

eteläpuolella. Simojärvi ja alueen muutkin järvet ovat tunnettuja kalaisuudestaan ja järvillä pääset 

kokemaan järvenselkien näkymät jokaisessa ilmansuunnassa veneillen ja kalastaen. Impiössä on 

valasitu latu/kuntopolku ja sen varrella kyläyhdistyksen kota. Impiöstä pääsee myös Simojärvi-

Soppanan retkeilypoluille. 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ranuantoimivatkylat&set=a.1201245793654082 

Mauru  

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Maurun kylä sijaitsee Simojokeen laskevan Ruonajoen varrella, Simojoen pohjoispuolella. Sieltä 

löytyy Peurajärvi-Mauru kylätoimikunnan ylläpitämä Koukku-Äijän luontopolku ja kämppä. 

Suositeltu lähtöpaikka ja samalla polun käytetyin osa on Ruonalammentien ja Suhankojoen välinen 

reilun puolenkilometrin osuus, joka päättyy autiotupaan Suhankojoen rannalla. Maurussa on myös 

kylätalo ja sen pihapiirissä on kota makkaranpaistoon ja nokipannukahvitteluun.  
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ranuantoimivatkylat&set=a.1201256896986305 
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Kemihaaran kylät  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Jo vuonna 1947 perustettuun Kemihaaran kyläyhdistykseen kuuluu viisi kylää Simojärven 

pohjoispuolelta; Pohjasperä, Piittisjärvi, Kaisto, Teerivaara ja Putkivaara. Aluksi maamiesseurana 

toiminut yhdistys rakensi vuonna 1952 maamiesseuran talon ja nyt uudelleen toimintansa 

aloittanut kyläyhdistys on korjaamassa rakennusta kylätaloksi. Kyläyhdistyksen toimintaan ja 

talkoisiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki alueen kyläläiset ja vapaa-ajanasukkaat. 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ranuantoimivatkylat&set=a.1201278506984144 

 

ROVANIEMI 

Lohiniva  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Muotinäytös - kattava läpileikkaus rohkeasti kehittyvän kylän ihmisistä  
https://www.facebook.com/Avoimet-Kyl%C3%A4t-Lapissa-646858342119895 

Meltaus / Patokoski   

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Kuvia kyliltä vuosien takaa tähän päivään.  
https://www.facebook.com/Meltaus-Patokosken-Kyl%C3%A4yhdistys-ry-431805713824209/ 

 

SIMO 

Simonkylä   

Muu tapahtuma  

Pahnilan museon ja ympäristön esittelyä, luontopolut. 
https://www.facebook.com/SimonkylanKylayhdistysRy 

 

SODANKYLÄ 

Vaalajärvi  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Kylässämme pääset tutustumaan aitoon lappilaiseen  kylämaisemaan järvineen. Ehdoton helmi on 

vuonna 2019 remontoitu kylätalomme! Tervetuloa! 
https://www.facebook.com/watch/Vaalajarvenkylayhdistys/ 

Raudanjoki  

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Ulkoilutapahtuma Raudanjoella, jossa Potkuriparkin Martta saa uudet läningit. Makkaraa, pelejä 

ym. Potkuriparkki Raudanjoki 

https://www.facebook.com/groups/1505874276334583 

Madetkoski  

Muu tapahtuma  

Talkoot kyläkodalla. Julkaistaan alueen kartat ennen ja jälkeen padon rakentamisen.  
https://madetkoski.nettisivut.fi/tapahtumat/avoimet-kylat-paiva/ 
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Kieringin Kyläseura Ry  

Muu tapahtuma 

Kyläseuran siivoustalkoot ja yhdessä oloa ulkona kahvin merkeissä.  
https://www.facebook.com/Kieringin-Kyl%C3%A4seura-Ry-1628032904147866 

Kierinki  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Kylävideo: Kierinki - Ihmisen kokoinen kylä 
http://kierinki.com/fi/Linkit 

Sassali  

Muu tapahtuma  

Kyläraitin siivous, mukavaa yhdessäoloa  kodalla. 
https://www.facebook.com/sassalinkylaseura 

Unarin-Luusua   

Muu tapahtuma  

Roskatalkoot/"Pikku-Puisto"-hankkeen talkoot 
https://www.facebook.com/unarinkylaseura 

 

TERVOLA 

Paakkola 

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Virkistysniemen monikäyttöalue vapaa-ajan virkistymispaikkana ja kohteena Paakkolan kylässä 
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/ 

 

TORNIO 

Karunki  

Verkkotapahtuma/-sisältö Siivousta ja makkaranpaistoa,  

Karungin laavu/Tullinranta 
https://www.facebook.com/karunginkylayhdistys 

Karunki  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Aapajoen laavulla siivous ja makkaranpaistoa  
https://www.facebook.com/karunginkylayhdistys 

Karunki  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Karungin laavu, urheilukentän laidassa. Laavun siivousta ja makkaranpaistoa.  
https://www.facebook.com/karunginkylayhdistys 

Karunki  

Verkkotapahtuma/-sisältö  

Mustajoen laavulla siivous ja makkaranpaistoa.  
https://www.facebook.com/karunginkylayhdistys 
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Kantojärvi  

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

ulkokoilureitin opasteiden suunnittelu ja niiden pystytys maastossa.  
https://www.facebook.com/Kantoj%C3%A4rven-kyl%C3%A4yhdistys-Ry-208431122999069 

Lautamaan kyläyhdistys  

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Ulkoilureitin opasteiden pystytyksen suunnittelua reitille  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057709088013 

 

UTSJOKI 

Karigasniemi 

Muu tapahtuma 

Kevätkauden avajaiset 
https://www.facebook.com/groups/1507187582891996 

 

YLITORNIO 

Etelä-Portimojärvi 

Ulkoilu-/liikuntapaikka tai -reitti  

Portimojärvi – Kivivaara. Lisäksi Etelä-Portimojärven kylätalolla klo 8-9 siivotaan ympäristöä. Klo 

10-15 kesäkahvila avoinna (makkaraa, lättyjä, jäätelöä, kahvia yms. Klo 12-15 karaokelaulua 
https://www.facebook.com/etelaportimojarvenkylayhdistys 

 

Kunnat ja maallemuutto  

Mukana oli myös kolme kuntaa markkinoimassa omia kyliään: 

RANUA 

Ranuan kylät  

Ranuan kunta myy tontteja loma-, teollisuus- ja asuntorakentamiseen. 

Kirkonkylän asemakaava-alueella on asuin-, liike- ja teollisuustontteja. Simojärven rannan alueella, 

Simojoen rannalla ja Rovastinahossa on lomarakennustontteja. Lisäksi yksittäisiä myytäviä tontteja 

on tarjolla taajaman ulkopuolella Ranuan kylissä. 

 

KEMINMAA  

Keminmaan kylät  

Asu, viihdy ja työskentele Keminmaassa 

Keminmaahan muuttaminen on mutkatonta. Kokosimme tälle sivulle olennaisimmat asiat 

päätöksenteon tueksi – aina avoimista työpaikoista vapaisiin tontteihin ja kunnan palveluista 

harrastusmahdollisuuksiin.Tonttipörssi; Talo/asuntopörssi ; Kartta tonteista, taloista ja asunnoista 

 

https://www.facebook.com/Kantoj%C3%A4rven-kyl%C3%A4yhdistys-Ry-208431122999069
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TERVOLA 

Koko kunta 

Tervola on lämmön, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun ja silmäkulman pilkkeen 

eli ämpäripäisyyden koti. Tervolan ämpäripäisyydellä on luotu ja ylläpidetty poikkeuksellisen hyvät 

kuntapalvelut, yritysympäristöt ja vaalittu yhteisöllistä elämäntapaa. Nelostietä hurauttaa 

Tervolan rauhasta ja luonnonkauneudesta alueen lähikaupunkeihin hetkessä. Tervolalainen 

ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen. Tervetuloa! 

 


