
Kylä FB- sivun/verkkosivuston linkki

Verkkosisällön kuvas, eli 

tapahtuman nimi Järjestävä taho
Kuukasjärvi, 

Petäjäjärvi http://www.kylakolmio.fi Luontovideoita kyliltä Kyläkolmio ry

Juoksenki https://www.facebook.com/Juoksenki/ Ulkoilukohteita Juoksengissa Napapiirin kyläyhdistys ry

Alakylä https://www.facebook.com/kuvankaunisa

lakyla/

Alakylän vanhat kuvat / 

hautuumaakierros / kotimuseo

Alakylän kyläyhdistys

Ylläsjärvi https://www.facebook.com/yllasjarvenkyl

a/

Livenä Ylläsjärveltä Ylläsjärven Kyläyhdistys ry

Etelä-

Portimojärvi
https://www.facebook.com/etelaportimo

jarvenkylayhdistys/

Kivivaara, Portimojärvi ja 

kylätalo/toimintaa kaiken ikäisille

Etelä-Portimojärven 

kyläyhdistys ry

Kelujärvi https://www.youtube.com/watch?v=KhO

p-fYM3Rg

Tarinoiden Kelujärvi Stories of 

Kelujärvi

Kelujärven kyläseura ry

Venejärvi https://www.facebook.com/events/2567

20055573052/

Kuvia kylän talkootöistä Venejärvenkylän 

kyläyhdistys ry.

Kursun kylä https://www.facebook.com/Kursunkylase

ura/

Retkellä ympäri Kursun. Tutustuminen 

kylään ja sen retkeilykohteisiin 

virtuaalisesti.

Kursun kyläseura ry

Ivalo https://www.facebook.com/Ivalon-

Kyl%C3%A4yhdistys-101762251218196/

Ivalon kyläyhdistys

Tapionniemi https://www.facebook.com/groups/1799

142907041643/

Tapionniemen palvelut Tapionniemen Kyläseura ry

Vuojärvi https://www.facebook.com/vuojarvenkyl

a/

Vuojärven talkoot, ennen ja nyt. Vuojärvi-seura ry

Niesi https://m.youtube.com/watch?v=5XB2W

7D_VYg

Tarina Niesistä Niesin kyläyhdistys

Kuivakangas https://www.facebook.com/groups/6542

27571377462/

Kuivakangas kuvina Kuivakankaan 

kylätoimikunta

Luusuan 

Itärannan 

kylässä 

Kemijärvellä

https://www.facebook.com/riippusilta/ Luontokohteita ja 

harrastusmahdollisuuksia turvallisesti

Luusuanjärvenalueen 

kehittämisyhdistys ry

Raudanjoki https://www.facebook.com/groups/1505

874276334583/

Kyläpäivä Raudanjokiseura ry

Turtola https://www.facebook.com/TurtolaTorni

onlaaksonhelmi/

Turtola - Tornionlaakson helmi Turtolan kyläyhdistys

Vaalajärvi https://www.facebook.com/media/set?se

t=oa.10157680818187832&type=3

Vaalajärven kylä Vaalajärven kyläyhditys ry
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Riipi https://www.facebook.com/riipinkyla Kylän historiaan ja harrastus-, ulkoilu- 

sekä liikuntamahdollisuuksiin.

Riipin Kyläyhdistys ry

Paakkola https://paakkolankylayhdistys.yhdistysava

in.fi/

Paakkola- Kotoisa kylä Tervolassa, 

Kemijokivarressa (video, joka kertoo 

kylän ulkoilu- ja harrastuspaikoista 

sekä kyläyhdistyksestä)

Paakkolan kyläyhdistys ry

Luusua https://www.facebook.com/pages/catego

ry/Community/Luusuan-kyl%C3%A4seura-

1403556426333149/

video luonto ja retkeilymaisemista 

Luusuassa

Luusuan Kyläseura ry

Kierinki

https://www.facebook.com/Kieringin-

Kyl%C3%A4seura-Ry-1628032904147866/
Yhdessä oloa Koronan jälkeen 

kyläseuran talon pihalla! Kieringin kyläseura Ry

Paloperä http://sallankylat.fi/fi/Paloperä "Mitä meille kuuluu" -lyhyt video

Paloperän 

osakaskunta/Paloperän 

kyläyhdistys

Lohiniva www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli Lohinivan kyläyhdistys

Kelontekem

ä www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli Kelontekemän kyläyhdistys

Lankojärvi- 

Matinlompol

o

www.lankojarvi.com Video Lankojärven maisemista ja 

Lankomiehet kuoron esittämänä 

Kotikylän laulu

Lankojärvi-Matinlompolon 

kyläyhdistys

Unarin-

Luusua
https://www.facebook.com/events/5365

33133690958/?ti=cl

Roskatalkoot, ulkoilu Unarin Kyläseura ry

Sassalin kylä https://www.facebook.com/sassalinkylas

eura/

Kylä Sassalinjärven rannalla Sassalin kyläseura

Moskuvaara https://www.facebook.com/pirjo.vattulai

nen.58

Avoimet kylät, Moskuvaaran kylästä 

kuvia

Moskuvaaran kyläseura ry

Orajärvi https://www.facebook.com/Orajarvenkyl

a/

Aarteenetsintä Oraseura ry

Vuotso https://www.youtube.com/watch?v=KE6

ZiPzhMyU

Vuotson kylän elämää Vuotson kyläyhdistys ry

Simonkylä https://www.facebook.com/SimonkylanK

ylayhdistysRy/  

Verkkosivuilla paljon videoita ja 

valokuvia, vanhja ja uusia. 

Facebookissa uudempaa materiaalia.

Simonkylän kyläyhdistys ry.

Juoksenki www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli Napapiirin kyläyhdistys ry

Alakylä www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli Alakylän kyläyhdistys

Tapionniemi www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli
Tapionniemen Kyläseura ry

Ylläsjärvi www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli Kyläralli lapissa peli
Ylläsjärven Kyläyhdistys ry

Koskenkylä https://www.facebook.com/kunnanpojatrovaniemi/  Kunnan Pojat -duo  "Käyn ahon laitaa" 

- Livestream Koskenkylästä, 

Livestream näkyy 13.6. klo 11 ,voi 

katsella myöhemminkin jos 

livestream menee ohi                                 

https://www.youtube.com/channel/

UCw_vazwWA7kSgBCPM5Lj5jA/featu

red

Rovaniemen kaupungin 

kulttuuritoimisto

https://www.facebook.com/riipinkyla
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Luusuan-kyl%C3%A4seura-1403556426333149/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Luusuan-kyl%C3%A4seura-1403556426333149/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Luusuan-kyl%C3%A4seura-1403556426333149/
https://www.facebook.com/Kieringin-Kyl%C3%A4seura-Ry-1628032904147866/
https://www.facebook.com/Kieringin-Kyl%C3%A4seura-Ry-1628032904147866/
http://sallankylat.fi/fi/Paloperä
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
http://www.lankojarvi.com/
https://www.facebook.com/events/536533133690958/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/536533133690958/?ti=cl
https://www.facebook.com/sassalinkylaseura/
https://www.facebook.com/sassalinkylaseura/
https://www.facebook.com/pirjo.vattulainen.58
https://www.facebook.com/pirjo.vattulainen.58
https://www.facebook.com/Orajarvenkyla/
https://www.facebook.com/Orajarvenkyla/
https://www.youtube.com/watch?v=KE6ZiPzhMyU
https://www.youtube.com/watch?v=KE6ZiPzhMyU
https://www.facebook.com/SimonkylanKylayhdistysRy/
https://www.facebook.com/SimonkylanKylayhdistysRy/
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kyläralli
https://www.facebook.com/kunnanpojatrovaniemi/









