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Ylläsjärven kylän ja ympäristön 
kehittämissuunnitelma –hanke



Ylläsjärven Kyläyhdistys ry

• Kaikki, jotka tuntevat toiminnan omakseen, 
voivat osallistua tapahtumiin ja toimintaan

• Ei jäsenmaksua, kannatusmaksu 50 e

• Hallitus valitaan vuosittain, tervetuloa mukaan! 

• Nettisivut www.yllasjarvi.com; tiedotus, esittely, 
historia, tapahtumat, myös englanniksi

• Facebook: 
https://www.facebook.com/yllasjarvenkyla/

• Ilmoitustaulu Eelin kaupalla

http://www.yllasjarvi.com/


• Kylässä toimii myös mm. Ylläsjärven 
Metsästäjät ry, Ylläsjärven koulu ja koti ry, 
Läskit ja Nahkat ry

• Samoja aktiivisia toimijoita kaikissa 
yhdistyksissä

• Toivotaan myös uusia toimijoita mukaan 
kehittämään kylää!



Tapahtumat

• Pilkkitapahtuma Ylläsjärvellä la 28.3.2020

• Ylläsjärven kalastuskilpailut 13.6.2020

• Lasten olympialaiset 8.8.2020

• Ylläsjärveläiset elo-syyskuussa

• Lammastapahtuma syyskuussa

• Pikkujoulut marraskuussa laavulla

• Joulun avajaiset 27.11.2020

• Kynttilöiden sytytys ja joulurauhan julistus 
jouluaattona



Edunvalvonta

• Asuntopula! Ympärivuotiseen asumiseen 
tarvitaan kiireesti asuntoja.

• Uusien omakotitalotonttien kartoitus, 
yleiskaavauudistus

• Ylläsjärven koulun laajennus ja sisäliikuntapaikka 

• Kuntarajan siirto?
• Kevyenliikenteen väylän jatkaminen Kurtakkoon sekä 

Kittilään päin
• Yhteiskäyttö hiihtoladulla koulun läheisyydessä?

• Sydäniskuri saatu Eelin kaupalle



• Muovin kierrätyspisteen hankkiminen kaupalle

• Uusien reittien suunnittelu ja kartoittaminen

–Kivituhka- ja talvipolku Ylläsjärven ympäri?

• Ylläksen Matkailuyhdistyksen jäsen

• Mukana Kylien Kolarissa, kylien neuvostossa 

• Lisää yhteistyötä loma-asukkaiden ja 
matkailijoiden kanssa

• Kylätalo tulevaisuudessa?

• Kylän ja ympäristön kehittä-

missuunnitelman teko



Talkoot 2020
• Teiden ja katujen varsien roskienkeruu 5/2020

• Lammasaitojen rakentaminen (teemahanke)

• Leikkipuiston, lähiliikuntapaikkojen ja rannan 
kunnostaminen

• Valokuidun rakentaminen (projektin hallinta, muonitus, 
kelojen veto, siivous, pääkeskuksen rakentaminen yms.)

• Hoitokalastus ja järven niitto

• Ympäristötaiteen teko kulttuuripolulle

• Ylläslompolon kunnostaminen





Ylläslompolo

• Luontopolku poissa käytöstä, kota poistettu. 
Polun kohtaloa mietitään.

• Lintutornin ympäristö kunnostetaan
• Tien laitojen raivaus
• Vähäjoen (Ylläsjoki) taimenen kutupaikkojen 

kunnostus, jokivarren levähdyspaikat
• Kielisenvuoman maisemapaikan kunnostus, 

kalasääksen ”oikea” pesä
• Ruonanojan kota, melontereitti ja pitkospuureitti 

Ylläslompoloon kunnostettu



Ylläsjärven ympäristötaide- ja 
kulttuuripolku



• Valmistuu kesällä 2020, avoinna lumettomaan 
aikaan

• Lähtö ja opastus Eelin kaupalta, pituus noin 1km

• Polun varrella kylän historiaa ja ympäristötaidetta

• Kaikki ovat tervetulleita tekemään ja 
osallistumaan!



Lähiliikuntapuiston ranta, kylän 
kokoontumispaikka kesällä

• Leikki- ja liikuntavälineitä, monitoimikenttä, soutuvene ja 
jollat, pumppark – pyörärata, piknikpuisto, laituri, laavu ja 
tulipaikka





Valokuituverkko

• Osuuskunta Ylläsjärven Valokuitu rakentaa 
valokuituverkon kesällä 2020

• Tällä hetkellä noin 120 liittyjää

• Möykkynen, Rajalammentie, Tieva, keskusta, 
Rämeänniemi, Ylinen Palovaara, Mustikka- ja 
Puolukkakadut sekä Tunturipalo.

• Liittyminen maksaa kaikkineen noin 2 000 e/mökki

• Kuukausihinta 35 e/kk, jopa 200/200 mtbs liittymä

• Mökki100 liittymä 28 e/kk

• www.yllasjarvenvalokuitu.fi

http://www.yllasjarvenvalokuitu.fi/


Ylläsjärven kylä 250 vuotta 
vuonna 2021

• Ensimmäinen tila rekisteröity vuonna 1771 

• Suunniteltu juhlatapahtumaa kesälle 2021 
(teatteri, maalaismarkkinat tms.)

• Ideoita otetaan vastaan!

KIITOS!


