
Tervetuloa
       kylään!

Inarin kirkonkylä



Kauniin ja suuren Inarijärven rannalla sijaitseva  
Inarin kirkonkylä on Inarin kunnan toiseksi suurin taajama 
sekä saamelaiskulttuurin keskus. Kirkonkylältä aukeaa 
näkymä Inarijärvelle, mystiseen saamenmereen. Kokemisen 
arvoisia paikkoja Inarin kirkonkylällä ovat Siidan lisäksi 
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Pielpajärven erämaakirkko, 
Jäniskoski sekä Otsamo. Kylän saamelais-suomalaista 
yhteisöä rikastuttavat matkailijat, erilaiset kansainväliset 
tilaisuudet ja tapahtumat sekä Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kansainväliset opiskelijat.

Inarin kirkonkylä on viihtyisä ja vahva 
kylä, jossa on monenlaista kulttuuri- ja 
luontoaiheista palvelutarjontaa. Ky-
lällä on oma koulu, ala- ja yläkoulu ja 
lukiolaiset käyvät koulua Ivalossa. Saa-
melaisalueen koulutuskeskus tarjoaa 
toisen asteen tutkintoja sekä erilaisia 
kurssimuotoisia koulutuksia. Kirkonky-
lässä on runsas ja monipuolinen yritys-
toiminta, joka koostuu pääsääntöisesti 
pienistä käsi-, taide-, kauppa-, hotelli- 
ja matkailuyrityksistä.

Inarin kirkonkylän kyläyhdistyksen jär-
jestämät siivoustalkoot, yhteistyössä 
Inarin kunnan kanssa, ovat vakiinnut-
taneet paikkansa kyläläisten keskuu-
dessa. Talkootyön myötä kyläläisten 
yhteishenki on lisääntynyt. Kyläläiset 
pitävät talkootyötä yhtenä vaikuttami-
sen mahdollisuutena ja he ovat saa-
neet aikaiseksi näkyviä tuloksia. Inarin 
kirkonkylällä toimii useita yhdistyksiä ja 
urheiluseuroja, jotka tarjoavat toimin-
taa kaiken ikäisille. 

Kylän vahvuudet
• monikulttuurisuus

• Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

• Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida

• Saamelaiskirkko

• Pielpajärven erämaakirkko

• pieniä käsityöyrittäjiä

• kaunis luonto

• Inarijärvi 

• Juutuanjoki ja Jäniskosken riippusilta

• retkeily-, urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet

•	
Kylän mahdollisuudet
• Kirkonkylään on valmistunut ja voimaan-

tullut uusi kaava-alue. Tämän myötä ky-

lälle saadaan uusia tontteja ja asukkaita. 

Tavoitteet ja toiveet
Tärkeimpiä kehityskohteita ovat 
kylätalo sekä virkistyskaari Huuto-
kalliontieltä Hotelli Inarin rantaan. 
Huolenaiheena on kylän liikennetur-
vallisuus; kylälle kaivataan peltipolii-
seja, Sarviniementielle kevyenliiken-
teen väylä ja valaistus sekä Kittilän 
ratsutielle hidasteita. Kylän alku- ja 
loppupäähän tavoitellaan kyltit ter-
vetulotoivotuksineen sekä saameksi 
että suomeksi.

”Kirkonkylässä on runsas ja  
monipuolinen yritystoiminta.”
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