
Törm
änen

Tervetuloa
       kylään!



Törmäsen kylä sijaitsee noin viiden kilometrin 
etäisyydellä Ivalosta, Inarin kuntakeskuksesta.  
Törmäsestä Rovaniemelle matkaa kertyy 286 kilometriä 
ja Saariselälle 30 kilometriä. Lähituntumassa sijaitsee 
laaja ja kalaisa Inarijärvi.  Törmäsen kylä on yksi Lapin 
kauneimpia; Ivalojoki hiekkarantoineen sekä jokeen 
liittyvät ihastuttavat ja vaihtelevat törmät ja kummut. 
Lentoasema sijaitsee kylällä ja olemme ”lähellä kaikkea”. 
Vireällä Törmäsen Kyläyhdistyksellä on toimiva tila, 
Törmäsen Keidas. Törmäsen Keitaalta lähtee kylän oma 
luontopolku, jonka pituus on 2,5 kilometriä.

Vakituinen asutus on ollut kylällä jo 
useita sukupolvia, ja kartasta löytyy 
merkintä Törmäsen kylästä jo vuo-
delta 1758. Kylän nykyinen asutus on 
pääsääntöisesti molemmin puolin 
Ivalojoen vartta sekä nelostien var-
rella. Törmäsessä asukkaita on 329 
henkeä, heistä työikäisiä on 66 pro-
senttia (vuonna 2013). Kylän vieressä 
on Huuhkajan ja Alajoen asutus sekä 
Tolosen kylä. Joukkoliikenneyhteydet 
niin pohjoiseen kuin eteläänkin ovat 
päivittäiset.

Törmäsen Kyläyhdistys ry (entinen  
Törmäsen Maamiesseura ry) on pe-
rustettu 1960. Yleishyödyllisen yhdis-
tyksen toiminta-ajatuksena on kylän 
elinvoimaisuuden lisääminen. Jäseniä 
ovat Törmäsen kylän asukkaat. Yhdis- 
tys järjestää erilaisia tapahtumia 
vuoden aikana kaikille ikäryhmille. 
Yhdistykseltä voi vuokrata toimitaloa, 
astiastoa, kalustoa ynnä muuta. Yhdis- 
tys on vuosien varrella toteuttanut eri 
hankkeita, joilla on parannettu viihtyi-
syyttä, elinvoimaa ja yhteishenkeä. 

Kylän vahvuudet
Törmänen on elinvoimainen ja vireä 
kyläyhteisö. Vuotuisesti asukasmää-
rältään kasvava.  Pidämme vankasti 
perinteistä kiinni ja rakennamme 
juurillemme, mutta emme vieroksu 
myöskään uutta, tervettä kehitystä. 
Olemme toimissamme oma-aloit-
teisia ja samalla erittäin yhteistyöky-
kyisiä. Meillä on vahva yhteishenki ja 
yhteistoiminta. 

Tavoitteet
Törmäsen Kyläyhdistyksellä on  
tavoitteena saada Leader -hankkeen 
rahoituksella (2016–2017) Törmäsen 
Keidas ympärivuotiseen käyttöön, 
jossa on erilaista toimintaa ympäri 
vuoden. Tavoitteena on myös työllis-
tää 1–3 henkilöä. 

”Joukkoliikenneyhteydet niin  
pohjoiseen kuin eteläänkin  

ovat päivittäiset.”
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