
Lappilaiset kylät 
täynnä tarinoita. 

Tervetuloa kylään!

Lataa applikaatio!
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Tarinakylät -applikaatio 
on ilmainen. Löydät sen 
hakusanalla: 
Lapin Tarinakylät



TERVETULOA TARINOIDEN, 
MAISEMIEN JA IHMISTEN PARIIN 
VUOTSOON!
Vuotso on Suomen eteläisin saamelaisky-
lä ja portti pohjoisempaan Saamenmaa-
han. Kylä sijaitsee Sodankylän kunnan 
pohjoisosassa levittäytyen kahden teko-
järven, Lokan ja Porttipahdan väliin, kylää 
halkoo Vuotson kanava. Kylään rajautuvat 
myös ainutlaatuinen Sompion luonnon-
puisto sekä Urho Kekkosen kansallis-
puisto. Jylhä ja geologisesti erikoinen Py-
hä-Nattanen on vuotsolaisten kotitunturi, 
joka kohoaa Sompiojärven maisemassa.

Kylä on saanut alkunsa 1800 -luvul-
la Kautokeinon porosaamelaisten tultua 
alueelle, myöhemmin kylään on muutta-
nut asukkaita eri suunnilta. Suurin muutto 
kylään tapahtui altaiden rakentamisen ai-
koihin 1960 -luvulla, jolloin ns. allasevakot 
asettuivat kylään. Saamelaiskulttuuri ja 
poronhoito ovat yhä kylän kantavia tee-
moja, jotka värittävät asukkaiden jokapäi-
väistä elämää.

visitsompio.fi

VUOTSO



KIERINKI
PERÄPOHJALAINEN KYLÄMILJÖÖ 
SODANKYLÄN KUNNAN 
LOUNAISOSASSA
Kierinki on sodan tuhoilta säästynyt kau-
nis peräpohjalainen kylämiljöö Sodanky-
län kunnan lounaisosassa. Tilojen pää-
rakennukset ovat kookkaita ja kauniisti 
koristeltuja. Yhtenäisen rakennustavan ja 
rakennusten sijoittelun ansiosta kyläku-
va on tasapainoinen. Pääosa kylän asu-
tuksesta sijoittuu Kierinkivaaran rinteil-
le, jota kiertää 4,5 km:n pituinen kylätie. 
Kierinki on luokiteltu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kieringin 
kylä on vesien äärellä. Kierinki nimi tulee 

kosken voimakkaasta pyörteestä, jota on 
sanottu kierikiksi.

Kieringin asukasluku vaihtelee 120 va-
kioasukkaan ja runsaan vapaa-ajan asu-
kasluvun myötä vuodenajasta riippuen. 
Pienestä koostaan huolimatta kylässä 
järjestetään paljon tapahtumia kulttuurin 
ja harrastusten saralla. Kylän pääelinkei-
not ovat maa- ja metsätalous sekä poron-
hoito. Perinteet elävät kylässä vahvana. 
Käsityötaito, eräkulttuuri, perinneruuat ja 
yhteisöllisyys ovat osa Kierinkiä.

kierinki.com

Tänä päivänä Kierinki on kuulu 
monista tapahtumistaan, muun 
muassa kesäisistä teatterifes-
tivaaleista sekä elonkorjuuajan 
maaseutumarkkinoista.



TERVETULOA KAIRALAAN, KITISEN 
KOMIAAN KYLÄÄN!
Kairala, entiseltä nimeltään Kairavuopio, 
sai ensimmäiset uudisasukkaat 1600-lu-
vun lopulla. Yli 300-vuotinen historia on 
koottu kirjaksi, samoin kuin rikas tarina-
perinne.

Kairalan kylä on luokiteltu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
Kylää halkoo Kitisenjoki, johon on yhtey-
dessä kylän alueella kaksi isoa lahtea. 
Vuosisatojen saatossa raivattujen pel-
tojen ja tulvaniittyjen sekä kylän jakavan 
vesistön ansiosta maisema on avara ja 
vehmas. Joen itäpuolta leimaa harjumai-
sema, niittyaukeat ja jälleenrakennus-
kauden talot. Vanhat talot poltettiin Lapin 
sodan aikana 1944. Joen länsipuoli sen 
sijaan säästyi tuholta. Monta komeaa, yli 
100-vuotiasta taloa kertoo edelleenkin 
kylän vanhasta rakennusperinnöstä. Lä-
hellä kylää avautuvat laajat, suojellut aa-
pasuot. Taustalla siintävät tunturit ja vaa-

rat luovat kylämaisemaan komeat raamit. 
Ympäristöministeriön päätöksellä 2010 
Kairala-Luiron alueelle on perustettu val-
takunnallisesti merkittävä maisemanhoi-
toalue.

KÄYHÄN KYLÄSSÄ
• Poikkea Pirttikahvilassa, nauti nauris-

keittoa talon omista nauriista, suussa 
sulavia lettuja tai muita herkkuja.

• Ihastele isoja pirttejä, ihmettele ikivan-
haa aittaa.

• Koe kesätanssit Kairalan Kajastuksella.
• Virkisty vesillä, narraa ahvenia tai melo 

vaikka Manolaissaareen.
• Kylään suunnitteilla majoituspalveluja
• Pyhä-Luoston tunturikeskukset palvelui-

neen myös lähellä.

 
visitkairala.fi

KAIRALA



SUVANTO
TERVETULOA SUVANTOON – 
IDYLLISEEN KYLÄÄN KITISEN 
ÄÄRELLÄ!
Suvannon kylä sijaitsee Kitisen rannal-
la 20 km Pelkosenniemen kirkonkylältä 
ja 27 km Pyhältä. Suvanto on reilun 20 
asukkaan kylä joka vilkastuu kesäisin, kun 
kesäasukkaat palaavat kylään. Suvanto 
on kuuluisa kauniista miljööstään. Se on 
rauhallinen asuinpaikka ja suosittu mat-
kailukohde. Kylässä toimii aktiivisesti ky-
läyhdistys ja metsästysseura.

Suvannon kylän rakennuskanta on pe-
räisin suurimmalta osin 1800- luvun ja 
1900-luvun vaihteesta. Suvanto säästyi 
Lapin sodan tuhoilta ja sodan jälkeinen 
uudisrakentaminen suuntautui etupäässä 
naapurikyliin. Myöhemmin, kun yleisesti 
alettiin ymmärtää sodan tuhoilta säästy-
neen kylän arvo, ryhdyttiin sen rakennuk-

sia korjaamaan myös yhteiskunnan tuella.
Suvannon kylä on valittu Lapin kau-

neimmaksi kyläksi vuonna 1987. Se on 
saanut myös kansainvälisen Europa 
Nostra -palkinnon vuonna 1991 tunnus-
tuksena ainutlaatuisen kulttuuri- ja ra-
kennusympäristön säilyttämisestä. Pu-
namullatut pirtit, navetat ja puojit sekä 
hopeanharmaat aitat, tollat, ladot ja riihet 
kertovat tarinoita edellisten sukupolvien 
elämästä. 

Toivottavasti kylämme tarinoineen ilah-
duttaa sinua.

suvannonkyla.fi



OINAS
TERVETULOA OINAAN KYLÄÄN!
Oinaan kylä on noin 25 kilometriä Kemi-
järven kaupungista pohjoiseen, Kemijoen 
itäpuolella, sijaitseva kylä lähellä Pelko-
senniemen ja Kemijärven rajaa. Kylä on 
elänyt maa ja karjataloudesta ja uitosta, 
sekä metsätöistä. Kylässä on myös vuosi-
kymmeniä vaalittu kulttuuriperinteitä.

Kylä on säästynyt harvinaisesti sak-
salaisten polttamiselta toisen maailman-
sodan päätteeksi ja tämän vuoksi kylästä 
löytyy toinen toistaan vaikuttavampia 

vanhoja hirsitaloja ja pihapiirejä. Kylässä 
asuu tällä hetkellä noin 20 – 30 ihmistä. 
Parhaimmillaan kylässä on asunut yli 300 
oinaslaista.

Kylä on pitkän mallinen tien molemmin 
puolinen sijoittuvat asutuskeskittymä, 
jonka monet talot ovat hyvin lähellä toi-
siaan muodostaen suuria näyttäviä piha-
piirejä.

visitkemijarvi.fi



TERVETULOA JOUTSIJÄRVELLE!
Joutsijärven asutus on vanhaa perua. Jo 
1400-luvulla saamelaiset pitivät kesä-
laidun- ja kalapaikkoina idästä virtaavan 
kauniin Käsmänjoen ja siitä levittäytyvän 
Joutsijärven rantoja. Kylä muodostui, kun 
sinne saapui 1800-luvun alkupuoliskolla 
uudisraivaajia, jotka perustivat kruunun-
torppia.

Ahkera uudisraivaaja ”Ukko” Erkki Kivi-
lahti, otti talon paikaksi kauniin Hunajan-
mäen lampineen ja raivasi laajat lähisuot 
pelloiksi, patosi ojia ja rakennutti viemärit 
saadakseen heinää karjalleen. Hänen kol-
menkymmenen lehmän kivinavetta sai 
talvisodassa täysosuman ja tuhoutui.

Kaunis lampi Hunajanmäen alla toi-
mii virkistyskalastuspaikkana. Samalla 
mäellä on lähes maan sisään talvisodan 
jälkeen rakennettu Salpalinjan komento-
bunkkeri. Se toimii vuoden ympäri vapaa-
pääsyisenä kyläyhdistyksen museobunk-
kerina lähimaastosta koottuine sota-ajan 

näyttelyesineineen. Vuosittain bunkkeris-
sa vierailee yli 4 500 kävijää.

Talvisodassa Joutsijärvellä käytiin an-
karia taisteluja, joilla saatiin puna-armei-
ja pysäytetyksi. Jäljet näkyvät vieläkin. 
Mäntyvaarana taistelun muistomerkki 
”Tässä auttoi Herra” herättää viiden beto-
nibunkkerin ja saksalaistukikohtana ollee-
na kylän monenlaiset tarinat ja mielikuvat 
eloon, kun vielä historiallisesti arvokkaas-
sa 1905 rakennetussa kunnalliskodissa on 
kuvattu M.A.Nummisen näyttelemä Herra 
Huu  -lastenelokuva.     

Kylä on näkemisen arvoinen. Siellä on 
vielä 132 asukasta ja Sallan ja Kuusamon 
teiden risteyksessä toimii vireä kyläkaup-
pa ja lounaskahvila sekä itsepalveluhuol-
toasema.

visitkemijarvi.fi

JOUTSIJÄRVI



Tervetuloa kylään!

TARINAKYLÄT – MATKA 
 LAPPILAISEEN KYLÄKULTTUURIIN

Tarinakylät tarjoavat kiehtovan matkan kuuden lappilai-
sen kylän paikallishistoriaan ja kulttuuriin. Koe kyliemme 

kirjavuus paikallisen tarinankertojan johdattamana, paikan 
päällä tai digitaalisesti. Tutustu kyliin ja lataa applikaatio!

Lataa applikaatio!

Tarinakylät -applikaatio 
on ilmainen. Löydät sen 
hakusanalla: 
Lapin Tarinakylät
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Voit ladata sisällöt 
wifi-yhteydellä ja tämän 
jälkeen katsella sisältöjä 
myös ilman datayhteyttä.

Lue lisää: visitsodankyla.fi/lapintarinakylat

Sodankylä

Pelkosenniemi

Kemijärvi

#Lapintarinakylät
Jaa kokemuksesi!


