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TULISITKO
NAAPURIKSI?
» Katso videomme!

LUONTOÄIDIN ANTIMIA, PUHDASTA LUONTOA JA SUURIA
ERÄMAITA.

MAAPERÄN RIKKAUKSIA, KULTAA JA AMETISTEJA.

TAIVAANKANNEN IHMEITÄ, RÄISKYVIÄ REVONTULIA JA
YÖTÖN YÖ.

LAPIN KAIKKI KAHDEKSAN VUODENAIKAA.

PAIKALLISTA PALVELUA JA VIRKEITÄ KYLIÄ.

OMALAATUISIA,

PERINTEISIÄ, LAPPILAISIA JA KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMIA.
MAHDOLLISUUKSIA MONENLAISELLE TEKEMISELLE.
ARKTISTA OSAAMISTA JA INNOVATIIVISIA IDEOITA.
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ARCTIC INFRA

Pohjoisen halutuin maanrakentaja
Arctic Infra

ArcticInfra

Petri Alatalo | 040 8644 966 | petri.alatalo@arcticinfra.fi
Jonne Ruopsa | 040 5637 276 | jonne.ruopsa@arcticinfra.fi
www.arcticinfra.fi I Varuskunnantie 2 99600 Sodankylä
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PERUSTI ETOA

Keskellä Lappia
Sodankylän sydän on puhdas luonto. Oman kylän
tuntureilla, vaaroilla, aapasoilla ja vesillä on tilaa
rauhoittumiselle ja rentoutumiselle. Sompion
luonnonpuisto, Pyhä-Luoston kansallispuisto ja
Urho Kekkosen kansallispuisto ovat seudun tunnetuimpia luonnonkävijän kohteita. Niiden lisäksi
lähialueella on useita uniikkeja luonnon helmiä,
joihin voi piipahtaa retkelle yksin tai yhdessä
perheen ja ystävien kanssa. Myös kaikki pohjoisen
tunturikeskukset ovat kohtuullisen ajomatkan
päässä.
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Kittilä
Rovaniemi 1,5 h
Kittilä 1 h
Ivalo 2 h
Kemijärvi 1,5
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TIESITKÖ

SODANKYLÄ ON SUOMEN
TOISEKSI SUURIN KUNTA.
PINTA-ALA ON YLI 12 000

Ruotsi

Kemi

KM2
Kajaani
Ylivieska
Kokkola

Meiltä kodinkoneet, pienkoneet, televisiot, viihdelaitteet, tietokoneet, puhelimet ja Telian liittymät.

Pietarsaari

Vaasa

Tarjoamme lisäksi nopeat toimitukset, asennuspalvelun ja huollon – atk-huollot myös etänä!

SUOMI
Kuopio

Seinäjoki

Joens

Äänekoski
Virrat

Pohjanlahti

Iisalmi

Varkaus

Jyväskylä

Pieksämäki

Parkano

Savonli

Jämsä
Pori

Tampere
Imatra

Rauma

Lappeenranta

Hämeenlinna
Lahti

Kouvola
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SODANKYLÄSSÄ ON 29 ELÄVÄISTÄ
KYLÄÄ, JOISTA VOIT LÖYTÄÄ JUURI
SINULLE SOPIVAN KODIN.

Venäjä

SODANKYLÄSSÄ ON N.
N. 20 000 POROA.

8 000 ASUKASTA JA

Lieksa

Ilomantsi

suu

inna

Työllistämme malminetsintään
liittyen Sodankylässä ja
muualla Suomessa mm.
Teknikoita
Geologeja
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SUJUVA ARKI

Kotipaikaksi Sodankylä
Sodankylässä on pienen kylän
mukavaa yhteishenkeä. Ihmisillä
on aikaa vaihtaa kuulumisia ja
jutella toisilleen. Naapuriapua
saa ja pitää pyytää – asioita on

totuttu tekemään täällä yhdessä. Elämä on kaikin puolin
hyvin: ihmiset ovat välittömiä ja
palvelut kunnossa, vapaa-ajalle
on monenlaista tekemistä ja

asumisen mahdollisuuksia niin
sinkuille, pariskunnille kuin perheillekin.
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Omaan kotiin
Kotiseudun magiikkaa. Yöttömän yön aikaan aurinko ei
laske Sodankylässä lainkaan.
Valon aika alkaa toukokuun
lopulla ja jatkuu heinäkuun
puoliväliin asti. Sen vastakohta on kaamos, jonka syvin
aika ajoittuu täällä joulun tienoille. Pimeimpinäkin hetkinä
ympäristöä valaisevat lumihanget, kuu ja toisinaan
myös revontulet.

Oman kodin voi perustaa niin
kuntakeskukseen kuin jollekin
eläväisistä kylistä. Jos aikoo
rakentaa oman talon, vapaita
omakotitontteja voi kysellä sekä

kunnalta että yksityisiltä maanomistajilta. Vuokra-asuntoja tarjoaa kunnan omistama vuokrataloyhtiö Asentopuulaaki.

» Kunnan tontit www.sodankyla.fi
» Vuokra-asunnot www.asentopuulaaki.fi

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ
– jätehuoltoa Lapissa yhdeksän kunnan alueella
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä | Puh. 040 3511 771 | asiakaspalvelu@lapeco.fi | www.lapeco.fi
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Palvelut läheltä
Päivittäiset asiat hoituvat omassa kunnassa. Sodankylän kunta
tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja
on myös investoinut julkisiin tiloihin aktiivisesti. Yksi uusimmista tiloista on hyvinvointikeskus

Sopukka, jonne on keskitetty
kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Myös kaupalliset palvelut ovat
Sodankylässä monipuoliset. Palvelut painottuvat kirkonkylälle,

jossa on useita päivittäistavarakauppoja ja paikallisten yrittäjien
pyörittämiä erikoisliikkeitä. Eri
puolilla kuntaa toimii myös pienyrittäjiä, joiden valikoimasta voi
löytää paikallisia erikoisuuksia.
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Sodankylässä puhutaan myös
saamea. Saamelaiset voivat käyttää
julkisissa palveluissa saamen kieltä.
Tarvittaessa voi saada tulkkausapua asioinnin tueksi.

Likiliike on paikallisten yritysten
verkosto, joka kannustaa käyttämään oman kylän palveluita.

Taksi Sodankylä
www.kotihaltia.fi

02 009 9600
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SUJUVA ARKI

Kasvun polulla
Lasten ja nuorten on hyvä
kasvaa Sodankylässä. Kun vanhemmat tekevät töitä, perheen
pienimmät leikkivät ja oppivat
uusia asioita turvallisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Koulunsa lapset ja nuoret käyvät
joko jossakin pienemmässä
kyläkoulussa tai kirkonkylän
uudessa koulussa. Opintietä voi
jatkaa omalla kylällä aina lukioon
ja ammatillisiin opintoihin asti.

Kirkonkylän uusi koulu aloittaa
toimintansa syksyllä 2022. Koulu
sijoittuu monitoimikeskukseen,
johon tulevat myös nuorisotila,
koulukirjasto, auditorio ja liikuntasali. Paikalliset yhdistykset ja
opistot voivat käyttää tiloja iltaisin
ja viikonloppuisin.
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Rikkautena saame
Sodankylän lukio
peda.net/sodankyla/lukio
Lapin koulutuskeskus
REDU www.redu.fi/fi/redu/
toimintayksikot/sodankyla

Varhaiskasvatuksessa toimivat
pohjoissaamenkieliset kielipesät, joiden toiminta perustuu
saamelaiseen kulttuuriin. Kielipesä on varhaiskasvatuspaikka
kielellisen vähemmistön tai

alkuperäiskansan lapsille. Vuotson koulussa voi käydä myös
peruskoulun pohjoissaamen
kielellä. Lisäksi kirkonkylällä
on saamenkielistä kielikylpyopetusta.
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Harrastuksia moneen makuun
Eränkäynti on Sodankylässä
suosittu harrastus ja yleinen
puheenaihe kylänraitilla. Metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista harrastavat niin
isät ja pojat, äidit ja tyttäret kuin
isovanhemmatkin – luonnossa
liikkuminen yhdistää ikään katsomatta.

vella hiihdetään, kelkkaillaan ja
lumikenkäillään, kesällä vaihdetaan pyöräilyyn tai frisbeegolfiin.
Toki vapaa-aikaa voi viettää
täällä muillakin tavoin. Uudessa liikuntahallissa voi kokeilla

vaikka seinäkiipeilyä ja harjoitella
painia tai judoa. Viereisen jäähallin jäällä pääsee teroittamaan
luistelutaitojaan. Lisäksi kannattaa tutustua Revontuliopiston
kurssitarjontaan ja pistäytyä
vaikkapa kirjastossa.

Puitteet luonnossa liikkumiseen
ovat hyvät ympäri vuoden: tal-

Yhdessä tekemisen meiningistä
kertoo, että Sodankylässä on
useita aktiivisia järjestöjä, jotka
tekevät paljon yhteistyötä
keskenään.
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JOKKERIN

Suosittuja virkistyskalastuskohteita ovat muun muassa
Lokan ja Porttipahdan tekojärvet sekä luonnonjärvistä Unari.
Kalastusretken voi tehdä myös
tammukkapuron varteen.

Kommatin rinteet
Kiinteistönhoito
Kone- ja maatyöt

HIIHTOMESTA OY
www.kommatti.fi | www.jokkerinkiinteistonhoito.fi

14

SUJUVA ARKI

29 kylää
Sodankylä on kylien kunta. Kylät
kertovat tarinoita paitsi oman
kunnan myös koko Lapin historiasta, mutta jokaisella kylällä
on persoonallinen luonteensa ja
tunnelmansa. Sen takana ovat
kyläläiset – ne ihmiset, jotka

asuvat ja ehkä tekevät työnsäkin
kotikylällään.
Kylissä toimii aktiivisia kyläyhdistyksiä ja -seuroja, joiden tavoitteena on pitää kylä elinvoimaisena ja viihtyisänä. Ne järjestävät

Kylissä toimii pieniä yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita
paikallisille ja matkailijoille.

myös tapahtumia, jotka keräävät
kyläläisiä juttelemaan ja
tekemään yhdessä. Lisäksi
yhdistykset toimivat yhteydenpitäjänä kunnan
suuntaan esimerkiksi
viihtyvyyteen ja palveluihin
liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoita itsesi Sodankylän
tarinaan. Lataa Tarinakylätmobiilisovellus ja tutustu
kyläkulttuuriimme.
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Metalleja
tulevia
sukupolvia
varten

Huolehdimme ympäristöstä sekä
toimintamme ilmastovaikutuksista.
Painopistealueita ovat:

 allasturvallisuus ja vesihuolto
 ilma- ja vesistöpäästöjen
vähentäminen
 luonnon monimuotoisuus






jälkikäsittely ja ennallistaminen
energiatehokkuus
jätteen ja hävikin vähentäminen
kierrätys

Ilmastonmuutoksen torjumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin tarvitaan
yhä enemmän metalleja. Boliden tuottaa metalleja, jotka ovat välttämättömiä
yhteiskunnan kehittämiseksi tulevia sukupolvia varten. Visiomme on olla
maailman ilmastoystävällisin ja arvostetuin metallien tuottaja.
Bolidenin liiketoimintamalli kattaa metallien arvoketjun kaikki vaiheet malminetsinnästä kierrätykseen.
Suomen suurimpiin avolouhoksiin kuuluva Boliden Kevitsa sijaitsee Sodankylässä ja on merkittävä
kotimainen nikkeli- ja kuparimalmin tuottaja. Kaivos tuottaa lisäksi platinaa, palladiumia, kultaa
sekä kobolttia. Boliden Kevitsa työllistää 560 omaa työntekijää ja noin 300 urakoitsijan työntekijää.
Henkilöstöstämme 90 % on kotoisin Lapin läänistä.

Bolidenin
uramahdollisuudet
löydät osoitteesta
www.boliden.com/career
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Sodankylässä on poikkeuksellisen
kattava valokuituverkko, joka
mahdollistaa sujuvan etätyön
tekemisen. Kun koti on täällä,
työtä voi tehdä minne tahansa.

TYÖ JA YRI TTÄJ YYS

Töitä tekevälle
Sodankylässä on työmahdollisuuksia monien alojen osaajille.
Merkittäviä työnantajia ovat
kunta, kaivos- ja matkailualan
yritykset sekä Puolustusvoimien
jääkäriprikaati, johon on keskittynyt arktisten olosuhteiden
harjoittelu.

Myös kansainvälinen huippututkimus tuo työtä: Sodankylän
Tähtelässä toimii Oulun yliopistoon kuuluva Sodankylän
geofysiikan observatorio sekä
Ilmatieteen laitoksen arktinen
avaruuskeskus. Tähtelässä tut-

kitaan esimerkiksi revontulia ja
muita avaruuden ilmiöitä. Lisäksi
Sodankylässä toimii arktinen
liikenteen testausympäristö,
jossa kehitetään muun muassa
älykkäitä tiesääpalveluita.

www.sodankylanyritykset.fi
www.businesslappi.fi
www.tahtikunta.fi
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Kirkkaimpien toimialojen ympärille on syntynyt ja syntyy koko ajan uutta yritystoimintaa. Myös toimivat yritykset kehittävät toimintaansa rohkeasti kohti tulevaisuutta. Sijoittajille tutustuminen Sodankylän yrityksiin ja ennakkoluulottomiin
ideoihin voikin olla tilaisuus löytää kiinnostavia sijoituskohteita.

FireFox Gold
– Paikallista asiantuntemusta,
yhteistyötä ja mahdollisuuksia

Suomessa sijaitseva Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke on
vastaaviin maailmalla esiintyviin kulta-alueisiin nähden
verrattain vähän tutkittu ja erittäin potentiaalinen uusien
kultamineralisaatioiden löytymiselle.
Suomalaisjohtoisen FireFox Goldin tiimiin liittyy paikallisen osaamisen ja asiantuntemuksen lisäksi myös huomattava määrä kansainvälistä osaamista. Yhtiönä FireFox
Gold on sitoutunut toimimaan noudattaen vastuullisen
malminetsinnän periaatteita.

Yhtiön malminetsintätoimisto, työskentelytilat sekä useat
yhtiön käyttämät palvelut, kuten analyysilaboratoriot
sekä majoituspalvelut sijaitsevat Sodankylässä. Pyrimme
myös ensisijaisesti käyttämään paikallisia urakoitsijoita
malminetsintäprojekteissamme, jotka pääasiallisesti
sijoittuvat Sodankylän ja Kittilän kunnan alueille.
Tavoitteenamme on löytää useita uusia merkittäviä
kultamineralisaatioita Keski-Lapin alueelta ja olla siten
tärkeänä osana koko Lapin ja erityisesti Sodankylän
kunnan kehitystä.

info@firefoxgold.com | www.firefoxgold.com | TSX-V:FFOX | OTCQB:FFOXF | FSE:A2PDU7
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Sodankylä sijaitsee keskellä niin
sanottua Keski-Lapin vihreäkivivyöhykettä. Maaperän rikkaudet
ovat valtavat, joten alueella on
paljon potentiaalia kaivostoiminnalle.

Kaivostoiminta elää vahvaa
kasvun aikaa, sillä nykyiset
kaivokset kehittävät toimintaansa ja uudet hankkeet etenevät.
Kasvun siivittämänä kuntaan on
syntynyt myös muita yrityksiä,
jotka tarjoavat kaivosalan
palveluja ja ratkaisuja koko
Pohjoiskalotin alueella. Sodankylässä järjestetään myös kaivosalan ammatillista koulutusta.

Sodankylästä onkin muotoutumassa Suomen kaivosalan keskus. Sodankylässä toimii useita
eri kaivannaisalan asiantuntijapalveluita tuottavia yrityksiä, jotka tekevät esimerkiksi moreeninäytteenottoa, geofysikaalisia
mittauksia ja analyysipalveluita.
Lisäksi täällä toimii aktiivisia
malminetsintäyrityksiä.

Kuva: Jukka Brusila

TYÖ JA YRI TTÄJ YYS

Suomen kaivosalan keskus
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Sodankylässä on aktiivista malminetsintää. Täällä sekä etsitään
että louhitaan esimerkiksi kultaa, nikkeliä, kuparia sekä platinaa,
palladiumia ja muita harvinaisia metalleja.

Magnus Minerals Oy

Magnus Minerals Oy on vuonna 2006 perustettu yksityinen suomalainen
malminetsintäyhtiö. Meitä on Magnuksella töissä tällä hetkellä 12 henkeä,
pääosin geologeja. Malminetsintähankkeidemme kohteina ovat mm.
kupari-, nikkeli-, kulta- ja kobolttimalmit, joita etsitään pääsääntöisesti
erilaisissa yhteistyöprojekteissa alan muiden toimijoiden kanssa.
Töidemme pääpainoalue on viime vuosina ollut Keski-Lappi, eritoten
Sodankylä, jossa Magnuksella on kenttätoimisto ja varastointitilaa.

Tietoa malminetsinnästä

Yhtiö pyrkii käyttämään jo olemassa olevia tietoaineistoja hyödykseen
etsinnässään. Historiallisen aineiston huolellinen läpikäynti useimmiten
poistaa turhaa toistoa etsinnästä. Alkuvaiheen arkistotyön ja maastotunnustelujen jälkeen mielenkiintoisimmille alueille tehdään varausilmoitus,
jolla pyritään varaamaan yhtiölle etuoikeus hakea varsinaista malminetsintälupaa. Varausvaiheen aikana pyritään rajaamaan malmipotentiaaliset
alueet, joille jätetään malminetsintälupahakemus. Varausvaiheen töitä
voivat olla esim. kallioperäkartoitus, vähäinen maaperänäytteenotto
ja maastogeofysiikan mittaukset, kuten magnetometraus. Varsinaiset
malminetsintätyöt alkavat vasta malminetsintäluvan tullessa voimaan.
Tyypillisimmät lupavaiheen etsintätyöt ovat järjestyksessä keveimmästä
raskaimpaan 1. Geofysiikan mittaukset ja kallioperän kartoitus 2. Pohjamoreeninäytteenottoa 3. Kallioperäkairausta. Malminetsintälupavaiheen
työt ja suunnitelmat käydään läpi ennen töiden aloitusta viranomaisten
sekä alueen tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yhtiömme ei tee
malminetsintää luonnonsuojelualueilla.

MAGNUS MINERALS LTD | info@magnusminerals.fi | (03) 7411 8877

Uudet mainarialueet
Mainari North
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Sodankylän kunta kehittää kaivosalan yrityksille kaksi Mainari-teollisuusaluetta, jotka sijaitsevat
Kevitsan, Sakatin ja Pahtavaaran
läheisyydessä. Tavoitteena on
koota alan toimijoita yhteen sekä
tukea kestävän kaivostoiminnan
kehittymistä. Alueiden suunnitteluun ovat osallistuneet myös alan
yritykset.
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Sodankylän pohjoispuolella sijaitseva alue on suunniteltu erityisesti
raskasta kaivospalvelutoimintaa,
infra- ja maanrakennusalan toimijoita sekä erilaista kunnossapito- ja
suunnittelupalveluja varten.

www.rupertresources.com | finland@rupertresources.com | @rupertresources
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Mainari South
Alue soveltuu erityisesti
malminetsintä-, analyysija geopalveluyritysten
tarpeisiin.

Anglo American on
maailman johtavia kaivosyhtiöitä
Tuotteemme ovat olennainen osa modernia elämää. Ympäri maailmaa sijaitsevissa kaivoksissamme tuotetut metallit mahdollistavat siirtymän kohti
puhtaampaa, vihreämpää ja kestävämpää maailmaa ja vastaavat miljardien kuluttajien kasvaviin
tarpeisiin.
Anglo Americanin suomalaisen tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy:n tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kaivos Sodankylässä sijaitsevan Sakatin monimetalliesiintymän hyödyntämiseksi. Sakatista löytyy

kaikkiaan seitsemän modernin yhteiskuntamme
kannalta keskeistä metallia, kuten kuparia, nikkeliä, kultaa sekä platinaa. Kaivosta suunnitellaan
rakennettavaksi syvälle maan alle, ja hyödynnämme hankkeen suunnittelussa Anglo Americanin
edelläkävijyyttä vastuullisesta kaivostoiminnasta
ympäri maailmaa. Sen ansiosta merkittäviä taloudellisia hyötyjä tarjoava hanke voidaan toteuttaa
minimoiden haitalliset vaikutukset ympäristöön ja
yhteisöihin.
Lue lisää hankkeesta verkkosivuiltamme:
finland.angloamerican.com
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TYÖ JA YRI TTÄJ YYS

Työtä luonnosta
Luontaiselinkeinoilla, kuten porotaloudella ja kalastuksella, on
pitkät perinteet Sodankylässä.
Ne ovat voimissaan yhä tänäkin
päivänä. Paikallisilta tuottajilta lähtee vuosittain tuhansia

kiloja poronlihaa ja pohjoisen
vesistöistä nostettua kalaa niin
Suomeen kuin ulkomaillekin.
Sodankylän kunta ja tuottajat
satsaavat luontaiselinkeinojen

kehittämiseen. Kunnan hallinnoimissa hankkeissa on etsitty
muun muassa lisäkäsiä kaupalliseen kalastukseen ja uusia keinoja porotalouden sivuvirtojen
tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Käsityöläiset pitävät yllä lappilaisia perinteitä.
Paikallisten taitajien käsissä syntyy muun
muassa neuleita ja muita tekstiilejä, puukkoja,
koruja sekä puukäsitöitä.
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Sodankylässä arvostetaan
paikallisia tuottajia ja lähiruokaa, esimerkiksi kunta
suosii lähiruokaa julkisissa
ruokailuissa.

VALITTU
www.sodankylantili.ﬁ / p. 040 522 3002
Unarintie 13, 99600 Sodankylä
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Vauhtia yrittäjyyteen
Sodankylässä on tuhansia
yrittämisen mahdollisuuksia.
Kunnan elinvoimapalvelut
auttaa yrittäjiksi aikovia muun
muassa tarjoamalla koulutusta
ja neuvontapalveluita. Toimiville

yrityksille kunta tarjoaa ohjausta
liiketoiminnan kehittämiseen,
onpa kyseessä toimitilan
etsintä, investointirahoituksen
haku tai toiminnan kansainvälistäminen.
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Yrittäjä, ota yhteyttä!
www.businesslappi.fi

VUOKRAA JA RAKENTAA
TOIMITILAT YRITYKSILLE
SODANKYLÄSSÄ
www.tahtikunta.fi
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Sodankylässä on useita tunnettuja matkailu- ja kulttuurikohteita. Luontokohteista täällä
sijaitsevat muun muassa Urho
Kekkosen ja Pyhä-Luoston kansallispuistot. Suosittuja mat-

kailualueita ovat myös Luosto,
Sompio ja Kakslauttanen.
Luonnon ja lappilaisen kulttuurin
tarjoamien mahdollisuuksien
ympärille Sodankylään on muo-

dostunut vahvaa matkailualan
yrittäjyyttä majoitustoiminnasta
elämyspalveluihin. Tilaa on myös
uudelle yritystoiminnalle ja innovatiivisille ideoille: täällä ovat
valmiina niin palvelut, ympäristö
kuin verkostotkin.
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Matkailijan aarrepitäjä

Matkailussa korostuvat luonto, turvallisuus ja elämyksellisyys. Sodankylässä toteutuvat nämä kaikki, joten mahdollisuudet kansainvälisen
matkailuliiketoiminnan kehittämiselle ovat valtavat. Sopivia tontteja
alan toimijoille on muun muassa Luostolla ja kirkonkylän tuntumassa.

VUOKRATTAVANA
LOMAMÖKKI
LAPISSA
yritystilaisuuksiin,
juhliin ja vapaa-aikaan.

www.tahtikunta.fi

www.kieringinloma.fi | +358 40 809 1610
Tuirantie 4, 97390 KIERINKI
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www.luosto.fi
www.visitsompio.fi
www.visitsodankyla.fi

Ruokaa – Juomaa – Ohjelmaa
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+358 (0) 16 612 181 | info@nilimella.fi | nilimella.fi

piitsipubi.fi

30

VIIHDY SODANKYL ÄSSÄ

Lisää syitä viihtyä Sodankylässä
Vaihtelua arkeen tuovat lukuisat
tapahtumat, jotka kokoavat niin
paikallisia kuin kauempaakin
tulevia ihmisiä yhteen ympäri
vuoden. Keskellä kirkkainta

kesää vieraita kutsuvat tänne
muun muassa Sodankylän Elokuvajuhlat, Yöttömän yön ravit,
Luosto Soi! -festivaalit ja Kullan-

huuhdonnan SM-kisat. Talvisista
tapahtumista suosittuja ovat
esimerkiksi Porokisat ja pilkkikilpailut.

Katso tapahtumakalenteri
www.sodankyla.fi

Tunnelmia Sodankylän elokuvajuhlien
festivaaliteltasta,
kuvaaja Jonne Sippola.

Tapahtumien tekijöitä ovat
paikalliset ihmiset ja yhteisöt
– kun täällä syntyy idea, se
puhalletaan yhteistuumin henkiin.

ARKTINEN AVARUUSKESKUS
Ilmatieteen laitoksen arktinen avaruuskeskus Sodankylän Tähtelässä on sekä
operatiivinen satelliittimaa-asema että
yksi maailman monipuolisimmista tutkimusasemista napapiirin pohjoispuolella.
Sodankylässä vastaanotettuja satelliittidatoja hyödynnetään muun muassa
Itämeren jäänmurron apuna sekä
parantamaan sääennusteita.
Päätutkimusaiheet ovat lumi, routa,
kasvihuonekaasut, ilmakehän sääilmiöt ja
5G-pohjainen sää- ja olosuhdetietojen
välitys autojen ja tukiasemien välillä.

Kuva: Timo Lindholm, Photoplan

Tähteläntie 62
99600 SODANKYLÄ
Puh. +358 29 539 1000
Kuva: Matias Takala

Sodankylän
geofysiikan
observatorio
Polaarialueiden ja avaruuden
muutosten asiantuntija
Toiminta
Lapin tähtikunnassa.
a
So

dankylä
alueella n
Observatorio hoitaa
jo
vuodesta
valtakunnallista tehtävää
1913
geoympäristön ja avaruuden
pitkäaikaisesta 24/7 seurannasta
sekä siihen liittyviä kansainvälisiä
vastuutehtäviä muun muassa ympäristön
muuttumiseen, luonnonuhkiin, turvallisuuteen ja tilannekuvaseurantaan liittyen.

Observatorion
tapahtumia
 Observatoriopäivät suomalaisille
ja ulkomaalaisille tutkijoille
 Earth2Space tiedepäivät tutkijoille ja yrityksille
 Kenttäkursseja osana kansallisia FIRI-infroja sekä
pohjoismaisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä hankkeita
 Tieteiden yön avoimet ovet kaikille
observatorion toiminnasta kiinnostuneille
 ShakingUp Tech yliopistoon tutustumistapahtuma lukiolaisille
 Sodankylän koulujen teemaviikot
 Elinkelpoisen planeetan kesälukio Sodankylässä ja Utsjoella

Terv
obser etuloa
vator
ioon!
WW

W.SG
O.FI

Observatoriossa työskentelee tutkijoita, professoreita, filosofian- ja tekniikan tohtoreita,

geomagneetikkoja, insinöörejä, seismologeja, geofyysikoita, ohjelmoijia, hankejohtajia,
maistereita, koordinaattoreita, talousasiantuntijoita, kesäopiskelijoita ja tutkimusharjoittelijoita.
Credits Elsa and Eija Tanskanen, background aurora Jouni Envall

• www.jssuomi.fi

Sodankylän kunta
Jäämerentie 1
99600 Sodankylä
kunnanviraston neuvonta 0400 618 870
www.sodankyla.fi

Tervetuloa Sodankylään!
@sodankylankunta
@munsodankyla
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ut rvana!
Jäämerentie 6
99600 Sodankylä
020 730 7430
www.moskujamyry.fi

