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Koppelo – äitilinnun kylä sijaitsee lähes täydellisen 
kauniin luonnon keskellä Inarin kunnassa, osittain 
Manner-Suomen Natura 2000 -alueella. Asutus on 
keskittynyt pääsääntöisesti kirkasvetisen Ivalojoen 
varteen, n. 5-10 kilometrin etäisyydeltä Ivalon 
kuntakeskuksesta. Kylän vaaramaisemien päältä avautuu 
hienot näköalat Inarinjärvelle sekä Veskoniemeen. 
Koppelon kylä alkaa Mustajoesta ja päättyy Ivalojoki-
suistoon Sota-Mattiin. Kylän vakituinen asutus on ollut 
kylällä jo useita sukupolvia ja kartasta löytyy merkintä 
Koppelon kylästä jo vuodelta 1808.

Koppelon kyläjuhlia vietettiin uudella 
kylätalolla elokuussa 2009. Kylätalo on 
mahdollistanut erilaiset harrastustoi-
minnot sekä yhteisten että yksityisten 
tilaisuuksien järjestämisen. Kylätalo-
toiminta on vilkastunut vuosi vuodelta 
ja yhteiset tilaisuudet ja talkoot ovat 
luoneet Koppeloon hyvän yhteishen-
gen. ”Kylätalo on kylän sydän ja siellä 
tapahtuu paljon ympäri vuoden”, tuu-
maavat kyläläiset. 

Koppelon kyläyhdistys ry järjestää jo 
perinteeksi muodostuneita ”kyläste-
lyiltoja” pitkin vuotta sekä kyläjuhlat 
heinäkuussa Inariviikkojen aikana. 
Uusina vuosittaisina tapahtumina ovat 
syksyllä pidettävät Koppelon kierros ja 
rantakalailta nuottauksineen sekä soih-
tuhiihto talvella. Kyläyhdistyksen lisäksi 
kylässä toimii Koppelon Erämiehet ry 
ja Koppelon - Akujärven osakaskunta 
sekä Koppelon lämpöosuuskunta, 
johon kyläyhdistys myös kuuluu. 

Kylän vahvuudet
• viihtyisä kylä

• Peukalojärvi

• vaaramaisema

• Ivalojoen rantamaisemat

• ihana maalaiskylä

• toimiva kylätalo

Vuokrataan
• kylätalon tiloja juhlien ja  

 kokouksien järjestämiseen

• taiteilijaresidenssi;  

lyhytaikaiseen majoitukseen

• kahvi- ja ruoka-astiastot n. 60 hengelle

Tavoitteet ja toiveet
Kylätoiminnan tavoitteena on kylän 
ja sen lähialueiden kaikinpuolisen  
sosiaalisen sekä henkisen hyvinvoin-
nin ylläpito ja kehittäminen. Toiveena 
on saada luontopolku, joka kulkee 
Peukalaojärven kautta Koppelo-
vaaran laelle. Reitille sijoitettaisiin 
kaksi tulistelupaikkaa; Peukalojärven 
rannalle sekä Koppelovaaran päälle. 
Kyläläiset toivovat myös kevyenlii-
kenteen väylää Ivalosta Koppeloon.

”Kylätalo on kylän sydän ja siellä  
tapahtuu paljon ympäri vuoden.”
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Koppelon kyläyhdistys ry    |    koppelonkyla@pp.inet.fi

Ideat kehiin -kylähankkeen kyläesitesarja

inari.fi     |    nordicainari.fi
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