
M
enesjärvi

Tervetuloa
       kylään!



Menesjärvi on vajaan neljänkymmenen 
asukkaan kylä, yli 30 kilometrin päässä  
Inarin kirkonkylästä Kittilän suuntaan. Suurin 
osa taloista sijaitsee kauempana valtatiestä 
järvien rannoilla ja niinpä kylän maisemakuva 
on hyvin erämainen. Tunturisaameksi kylän  
ja järven nimi on Menesjávri.

Perimätiedon mukaan alueella on 
asunut kolttasaamelaisia, josta 
merkkinä ovat jäännökset lammas-
suojista ja hautapaikoista. Paikan- 
nimistä voi myös päätellä, että ina-
rinsaamelainen ja tunturisaamelai-
nen asutus on alueella hyvin vanhaa. 
Nykyisin suurin osa asukkaista asuu 
Menesjärven eteläpäässä sekä itä-
rannalla. Taloja on myös Nartsamo-
järven, Ruohojärven ja Kortamo- 
järven alueella. 

Kyläyhdistys järjestää perinteisesti 
kolme tapahtumaa vuodessa; kevät-
talvella pilkki- ja ulkoilutapahtumia, 
alkukesällä siivoustalkoot ja loppu-
vuodesta pikkujoulut. Sosiaalisten 
tapahtumien lisäksi kyläyhdistys 
järjestää kyläkokouksia, joissa käsi-
tellään kyläläisille tärkeitä asioita. 
Kyläyhdistyksen rooli on viedä asioi-
ta eteenpäin ja samalla vaikuttaa 
niihin. Kyläläiset haluavat edistää 
kylän luontomatkailua yhteistyössä 
kylällä olevien yritysten kanssa.

Kylän vahvuudet
• hyvät matkailuaktiviteetit 

• Lemmenjoen kansallispuisto  

20 km päässä

• Hammastunturin erämaa

• Inarin kylä lähellä

• kylän läpi kulkee tie Leville ja Kittilään

• poronhoito yhdistävä tekijä

• hiljaisuus, rauha, luonto lähellä

• kalastus, marjastus, sienestys

• hyvä tiestö, sijainti

Kylän mahdollisuudet
• Kylästä löytyy monipuolista matkai-

lutarjontaa; hotelli, lomakylä, po-
rotila sekä hyvät vesistöt veneilyyn, 
melontaan ja kalastukseen

Tavoitteet ja toiveet
Menesjärven kyläyhdistyksen kärki-
hankkeeksi muodostui olemassa ole-
van luontopolun kunnostus. Luonto-
polun varrelle sijoitetaan opastetauluja 
sekä grillikota. Kuvitetuissa opastetau-
luissa kerrottaisiin luonnosta suomeksi 
sekä englanniksi. Luontopolku palvelisi 
sekä kylän asukkaita että matkailijoita. 
Grillikodan myötä saataisiin kylälle 
paikka, jossa voitaisiin pitää erilaisten 
tapahtumien lisäksi kyläyhdistyksen 
hallituksen kokouksia.

”Kylän nykyistä rauhallista  
asumismuotoa arvostetaan ja se tulee 

kyläläisten mielestä säilyttää.”
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Menesjärven kyläyhdistys ry 
sihteeri-rahastonhoitaja Maire Puikko
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