Sevettijärvi ja Näätämö

Tervetuloa
kylään!

”Kolttasaamelainen ja ortodoksinen
kulttuuri ja perinne ovat voimakkaasti
mukana kolttakylien elämässä.”

Sevettijärven ja Näätämön kylät ovat kolttasaamelaisten, inarinsaamelaisten ja suomalaisten
asuttamia kyliä aivan Suomen koilliskulmassa, Jäämeren
portilla lähellä Norjan rajaa. Sevettijärveltä matkaa
Inariin kertyy 120 kilometriä ja Ivaloon 160 kilometriä.
Näätämöstä, valtakunnan rajakylästä, on matkaa vain
12 kilometriä Jäämerelle, johon laskee myös lohestaan
ja taimenestaan kuuluisa Näätämöjoki. Sevettijärven
ja Näätämön alueella vallitsevia elinkeinoja ovat
perinteisen poronhoidon ohella matkailu- ja kaupan
ala sekä kala- ja luontaiselinkeinot.

Sevettijärven alueella on useita mökkimajoitus- ja ruokailupalveluja sekä paliskuntien yhteisessä omistuksessa oleva
teurastamo. Teurastamon omistavat
Muttusjärven, Näätämön ja Vätsärin paliskunnat. Näätämöstä löytyy erilaisten
kauppojen lisäksi majoituspalveluita,
ravintola, Alkon tilauspiste, veikkauspiste sekä apteekin lääkekaappi. Sevettijärvellä voi tutustua ortodoksiseen
kirkkoon ja sen viehättävään hautausmaahan sekä kesäisin avoinna olevaan
kolttasaamelaiseen perinnetaloon ja
käsityönäyttelyyn. Kolttasaamelainen ja
ortodoksinen kulttuuri ja perinne ovat
voimakkaasti mukana kolttakylien elämässä ja niiden tarjoamissa palveluissa.

Näätämön kyläyhdistys ry:n toiminta
on vaihtelevaa, aktiivitoiminnasta hiljaiseloon. Keväisin kyläyhdistys järjestää
jo perinteiksi tulleita siivoustalkoita.
”Keväällä 2015 kyläyhdistyksemme
osallistui valtakunnalliseen avoimet
kylät -tapahtumaan yhteistyössä Kolttakulttuurisäätiön sekä Saamelaismuseo
Siidan kanssa. Tällöin muun muassa
tutustuttiin veneenrakennukseen
työpajalla sekä Kolttien perinnetalon
toimintaan.” Sevettijärvi-Näätämö
-alueella toimii Näätämön kyläyhdistyksen lisäksi Sevetin peurat ry, Kolttakulttuurisäätiö, Sevetin Erä, Näätämön Erä
ja Saa´mi Nue´tt.

Kylän vahvuudet

Tavoitteet ja toiveet

• sosiaalisuuden keskus; kyläkoulu sekä

Kyläläisten mielestä tärkein kehittämistarve on kyläläisten turvallisuuden
ja turvallisuuden tunteen lisääminen.
Kylän kärkihankkeeksi muodostui turvallisuussuunnitelman laatiminen, jolla
lisättäisiin ja parannettaisiin yhteistyötä kyläläisten ja viranomaisten välillä
sekä varmistettaisiin kyläläisten kokonaisvaltainen turvallisuus. Investointihankkeen osalta keskusteluja käytiin
grillikodan rakentamisesta kylälle.

terveysasema
• kaupat, matkailu- ja majoituspalveluja
• kaunis luonto, hiljaisuus, rauha
• koltta- ja saamelaiskulttuuri
• Nitsijärvi ja Jänispää
• kirkko ja kaunis hautausmaa
• yhteishengen voimaa

Kylän mahdollisuudet
• erämaisema - luonnon hyödyntäminen matkailuun
• vuokra-asuntojen myötä paluumuuttajien ja uudisasukkaiden
asuttaminen kylään

Näätämön kyläyhdistys ry |

Näätämön kyläyhdistys

Ideat kehiin -kylähankkeen kyläesitesarja
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