
Partakko

Tervetuloa
       kylään!



Partakon kylä on noin 50 asukkaan laajalle alueelle 
asuttama Lapinkylä Inarijärven pohjoisrannalla. Kylä 
sijaitsee Sevettijärven tien varressa, josta matkaa Ivaloon 
kertyy noin 100 km ja Kaamaseen noin 40 km. Kylä on 
nauhamainen, talot sijoittuvat Inarijärven rannoille. 
Partakosta löytyvät Inarijärven kalaisimmat vedet ja 
kylältä on hyvät yhteydet joka puolelle Inarijärveä.  
Kylästä on hyvä aloittaa erämaaseikkailu pohjoisille 
vuonoille Vätsärin ja Kaldoaivin erämaa-alueille.

Partakko on vanha inarinsaamelainen 
kylä, jossa Inarijärvi on aina lyönyt 
leimansa kylän elämään, niin kulku-
väylän kuin leivän antajanakin.  Alueen 
vallitsevin elinkeino on perinteinen 
poronhoito ja sivuelinkeinoina kalata-
lous sekä luontaiselinkeinot. Käsityön-
tekijöitä löytyy kylältä aina posliini-
maalauksesta puutöihin sekä saamen 
käsitöistä perinnekäsitöihin. Partakon 
kylässä käy terveydenhoitaja ja kotityö-
palvelutyöntekijä Sevettijärveltä sekä 
Pohjois-Inarin kylätyöntekijä, jonka 
yhtenä tehtävänä on auttaa vanhuksia 
jokapäiväisten asioiden hoitamisessa.

Partakon kyläyhdistys järjestää kylällä 
pilkkikisoja, virkistäytymismatkoja sekä 
erilaisten tapahtumien lisäksi kyläko-
kouksia. Kyläkokouksissa käsitellään 
kyläläisille tärkeitä asioita ja niitä 
eteenpäin vie kyläyhdistys. Kyläyhdis-
tys on vienyt esityksiä ja kannanottoja 
muun muassa Inarin kunnalle, tielai-
tokselle sekä puhelinoperaattoreille. 
Joulukuun alussa pidetään perinteiset 
puurojuhlat yhdessä paikallisen ka-
layrittäjän kanssa. Viimeisin virkistys-
matka suuntautui Saariselän kylpylään. 

Kylän vahvuudet
• Inari – erämaajärvi 
• Nitsijärvi
• mukavan pieni yhteisö
• kaunis erämaa, hiljaisuus
• vanha Lapinkylä 
• metsästys, kalastus, marjastus
• tulemme hyvin toimeen
• perinteinen porotalous
•	
Kylän mahdollisuudet
• luonnon tarjoamat mahdollisuudet 

luonto-, erä- ja vaellusseikkailuihin
• Inarijärvi; kalastus- ja virkistysmatkailu
• Lapinkylä ja inarinsaamelainen kulttuuri 

Tavoitteet ja toiveet
Kylän väestö on iäkästä ja vanhus-
palveluille sekä kotityöpalvelujen 
tukipalveluille on tarvetta. Kylän 
vanhuksille on tärkeää, että he  
pystyisivät asumaan kotonaan  
mahdollisimman pitkään. Toiveena 
on myös toimivat kuljetuspalvelut 
ikäihmisille, jotka asuvat vaikeiden 
kulkuyhteyksien takana.

”Partakosta löytyvät Inarijärven  
kalaisimmat vedet.”
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Partakon kyläyhdistys ry    |    Kyläyhdistyksen puheenjohtaja,  
      Pekka Kokkonen
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inari.fi     |    nordicainari.fi

AKUJÄRVI

TÖRMÄNEN

KOPPELO

SAARISELKÄ

INARIN KK

MENESJÄRVI

KAAMANEN

PARTAKKO

NÄÄTÄMÖ

NELLIM

KEVÄJÄRVI

IVALO

SEVETTIJÄRVI


