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Inarin kunnan osallistuva budjetointi 2020 

KAIKKI EHDOTUKSET 

 



1. LASTEN LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

10 000 euron määrärahalla voidaan kunnostaa ja parantaa lasten leikkipuistoja. Ehdotus etenee 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Laajennetaan Hevosmiehen lasten leikkikenttää, isompia kiipeilytelineitä. Tai toinen leikkipuisto 

urheilukentän ja jäähallin läheisyyteen.” 

”Lapsille ulkoiluleikkipuisto, jossa lapsille olisi tekemistä kesäpäiville ja jossa he voisivat leikkiä yhdessä 

ulkona.” 

 

2. INARIN KIRKONKYLÄN LEIKKIKENTÄLLE VALAISTUS – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Leikkikentälle on tulossa valaistus. Valaistus on tulossa näillä näkymin kesän 2020 aikana. Siksi ehdotus ei 

etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Lasten leikkipaikka kaipaisi valaistusta, jotta syksyllä ja talvella lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä 

leikkikentällä myös iltapäivällä.” 

 

3. APTEEKIN VIEREISEN PUISTON KUNNOSTAMINEN IVALOSSA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Puistoja kunnostetaan osana teknisen toimen perustyötä. Puistonpenkkejä on kerätty talveksi pois, ja ne 

tuodaan takaisin kesäksi. Näin ollen ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Apteekin vieressä oleva pieni puisto parempaan käyttöön. Puita vähemmäksi, lisää penkkejä ja pieni 

aidattu leikkipuisto, jossa on muutama leikkiväline. Matkailijat saisivat leikityttää lapsia ohikulkiessaan tai 

yöpyessään kylillä. Talveksi istutetaan kuusi, jotta voidaan tehdä talveksi joulupuisto.” 

 

4. KYLILLE LISÄÄ ISTUMAPAIKKOJA JA/TAI PUISTONPENKKEJÄ – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Penkkejä on kerätty talveksi pois, ja ne tuodaan takaisin kesäksi. Penkkejä lisätään myös osana teknisen 

toimen perustyötä. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kylille istumapaikkoja/puistonpenkkejä ikäihmisiä ja liikuntarajoitteisia varten, voi hoitajien kanssa 

istahtaa vaikka jäätelölle.” 



5. SAARISELÄN KESKUSTAN EHOSTAMINEN: KELOPUITA LIIKENNEYMPYRÖIHIN, KUKKIA, 

JOULUKORISTEITA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Tekninen toimi tukee kylien kukkaistutuksia ym. kylien ehostamista osana perustyötään. Saariselän 

kyläyhdistys huolehtii kylän joulukoristelusta. Lisätietoja antaa tekninen toimi. Ehdotus ei etene 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Saariselän keskustaa kauniimmaksi ja silmäniloa turisteille ja paikallisille. Saariselän keskustassa on kolme 

liikenneympyrää. Ehdotan, että niihin laitettaisiin keloryhmät. Keloryhmät olisi helppo koristella eri 

vuodenaikojen mukaan.” 

 

6. IVALOON JOULUKORISTELUA JA/TAI JOULUPUISTO – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan lisätä Ivalon kylän joulukoristelua ja toteuttaa mahdollisesti joulupuisto Ivalon kylälle. 

Jos tämä ehdotus voittaa äänestyksen, toteutus suunnitellaan yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten 

kanssa. Ehdotus etenee osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Ivalon jouluilmeen rakentamiseen. Jos päätien varteen ei saa asentaa joulukoristeita, niin sitten voisi olla 

joulupuisto kunnanviraston ja päätien välissä, sinne hyvin suunniteltu joulujuttu jouluvaloineen. 

Suunnitteluun osallistuisivat kunta, yritykset ja paikalliset kansalaisjärjestöt.” 

 

7. LAAVU- JA/TAI TULENTEKOPAIKKA IVALOON – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Toive laavu- ja tulentekopaikasta huomioidaan, kun Ivalon kylälle tehdään laajempaa 

kehittämissuunnitelmaa. Siksi ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Ivalon kyläalueelle uusi laavu- ja tulentekopaikka. Sopiva ja helposti kaikenikäisille ja -kuntoisille sopiva 

paikka olisi Vuopajan kävelyreitin varrella sijaitsevan sillan lähettyvillä. Tämä suosittu kävelyreitti saisi 

hiukan lisää ulottuvuutta. Ideassa on esitetty, ettei paikka sisällä polttopuita, vaan olisi ”raaka” versio 

retkipaikasta.” 

”Ehdottaisin, että Ivalon kylälle tehtäisiin tulistelupaikka, jonne olisi helppo mennä ikäihmisten ja 

lapsiperheiden tulistelemaan. Hyvä paikka olisi ulkoilureitin varrella. Sinne pääsisi mm. pyörätuolilla ja 

lastenvaunuilla hyvin.” 

”Kylälle keskeiselle paikalle yleinen grillikatos/laavu, mihin voi mennä syömään eväitä ja viettämään aikaa 

ympäri vuoden. Paikalle myös istutuksia ja pientä tekemistä lapsille sekä polttopuita.” 

  



8. SAARISELÄLLE AVANTOUINTIPAIKKA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Määräraha ei riitä kokonaan uuden avantouintipaikan ruoppaamiseen, rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 

Saariselän kylän läheisyydessä on avantouintipaikat Kiilopäällä ja Laanilan kievarin yhteydessä. Näin ollen 

ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Saariselälle avantouintipaikka. Kysyntää on kyläläisten sekä turistien keskuudessa.” 

 

9. KUULAAN TILOJEN KUNNOSTAMINEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Kuulaan tila ei ole kunnan omistuksessa. Näin ollen kunta ei voi tehdä laajempia kunnostustöitä tilassa. 

Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Ivalossa kansalaisopisto Kuulaan tilat edustavampaan kuntoon. Kalustus, tarjoiluvälineet, kahvinkeitin, 

astiat, sisustus ja äänieristeet konserttien kuuluvuuden lisäämiseksi. Yhdistykset kokoontuisivat siellä, jos 

tila olisi viihtyisämpi.” 

 

10. KUNTOPUISTOALUE TAI ULKOKUNTOSALI IVALOON – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan toteuttaa esteetön liikuntapaikka Ivalon keskustan tuntumaan. Toive suuremmasta 

ulkokuntosalista huomioidaan, kun urheilukeskukselle tehdään laajempaa kehittämissuunnitelmaa. 

Ehdotus etenee osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

” Perhe/kuntoilupuisto alue, missä voi lasten kanssa viettää aikaa ja samalla itsekin jumpata.” 

”Liikuntavälinepuisto Ivalon keskustaan ottaen huomioon liikuntarajoitteisetkin. Puistoa ei saa rakentaa 

kauas esim. palvelutaloista ja sen tulisi olla päiväretkeilyynkin sopiva kaikenikäisten kokoontumispaikka.” 

”Ulkokuntosali.” 

”Kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Esimerkiksi ulkourheilupaikka/ulkosali Ivalon 

keskustan tuntumaan.” 

”Ivalon tapahtumatorille kiinteät liikuntavälineet. Ehdotamme, että määräraha käytettäisiin Ivalon 

tapahtumatorin kehittämiseen niin, että sinne rakennettaisiin muutama kiinteä liikuntaväline. Hyvin 

valikoidut välineet eivät sulje mitään ryhmää pois. Välineet ovat hyvin yksinkertaisia käyttää, mikä osaltaan 

luo mielekkyyttä tulla laitteille ja luo matalan kynnyksen lähteä liikkeelle. Telineillä ihmiset voisivat tavata 

toisiaan, niin paikalliset kuin matkailijatkin.” 

”Ulkoliikuntapaikka esim. urheilukentän yhteyteen. Sellainen ns. ulkokuntosali, jossa olisi mahdollisuus 

treenata kesäkeleillä.” 

”Ulkoliikuntavälineitä. Sellaisia, joita joskus ennen on ollut mm. pururatojen varrella.” 



”Mukkavuopajan lenkille kunnollinen ulkokuntoilupiste.” 

”Ulkoliikuntakuntosali Ivaloon.” 

 

11. ULKOKUNTOILUALUE INARIN KIRKONKYLÄLLE – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Inarin kirkonkylälle on tulossa ulkoliikuntavälineitä kesällä 2020. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Inarin kirkonkylälle ulkotreenipaikan perustaminen tai nykyisen urheilustadionin kunnostaminen.” 

 

12. SEVETTIJÄRVELLE KUNTOSALILAITTEITA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Sevettijärvelle on suunnitteilla uusi rakennus, jonka yhteyteen tulee myös uusi kuntosalitila. Laitteita 

uusitaan, kun uusi tila on käytössä, jotta ne soveltuvat mahdollisimman hyvin uuteen tilaan. Siksi ehdotus ei 

etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Ehdotan, että Inarin kunta hankkisi täysin uudet kuntosalilaitteet Sevettijärven koulun yhteydessä olevalle 

kuntosalille. Edelliset laitteet ovat lahjoituksina saatuja ja jo aikansa eläneitä.” 

 

13. TENNISKENTTÄ IVALOON – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Ivaloon pyritään saamaan tenniskenttä uudelleenjärjestelemällä nykyistä urheilukeskuksen aluetta. Ehdotus 

ei siksi etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Toivoisin, että Ivaloon saataisiin tenniskenttä. Harrastan itse tennistä, ja matka Inariin pelaamaan tuntuu 

raskaalta. Pelaamaan meneminen Inariin ei myöskään ole varsinainen ilmastoteko. Tenniskenttä voitaisiin 

mahdollisesti sijoittaa esimerkiksi urheilukentän läheisyyteen.” 

”Tenniskenttä.” 

”Kunnon tenniskenttä Ivaloon.” 

 

  



14. JÄNKÄVAARAAN KUNTOPORTAAT – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä Jänkävaaran kuntoportaiden rakentamiseen. Ehdotus ei etene 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Jänkkävaaraan kuntoiluportaat.” 

”Jänkkävaaraan kuntoiluportaat.” 

”Jänkkävaaraan uudet jykevät ja pidemmät portaat, ylhäällä näköalatasanne. Retkeily- ja 

porrastreenitarkoitukseen, eli suht leveät.” 

 

15. SAARISELÄLLE KUNTOPORTAAT – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä kuntoportaiden rakentamiseen. Ehdotus ei etene osallistuvan 

budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Saariselälle olisi hyvä saada kuntoiluportaat.” 

 

16. MAASTOPYÖRÄILYREITTEJÄ INARIN JA IVALON KYLIEN LÄHEISYYTEEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Elinkeinot & kehitys Nordicalla on käynnissä Saariselkä kansainväliseksi pyöräilykohteeksi -hanke, jonka 

yhteydessä perustetaan maastopyöräilyreittejä myös Ivalon ja Inarin kirkonkylän läheisyyteen. Siksi 

ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Maastopyöräilyreittien perustamiseen Inarin ja Ivalon kylien läheisyyteen. Merkittyjen ja hyvin 

suunniteltujen maastopyöräilyreittien perustaminen palvelisi sekä matkailua että paikallista väestöä. 

Olemassa olevat reitit laskisivat kynnystä aloittaa maastopyöräilyharrastus. Nyt lähimmät reitit löytyvät 

Saariselän alueelta. Reittien tulisi olla haastavuudeltaan oikeita maastopyöräilyreittejä. Molempien kylien 

läheisyydestä löytyy riittävästi korkeuseroja. Reitit voisivat olla monitoimireittejä Saariselän reittien tapaan, 

jolloin niillä voitaisiin lumikenkäillä tai ajaa läskipyörällä.” 

”Fatbike-”puisto” Ivaloon. Täällä näkee paljon fatbikella ajajia, varmasti olisi käyttäjiä vauvasta vaariin.” 

 

  



17. SKEITTIPARKKI INARIIN – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan tehdä skeittiparkki Inariin. Jos tämä ehdotus voittaa, skeittiparkkia suunnitellaan 

yhdessä skeittiparkin käyttäjien kanssa. Ehdotus etenee osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Skeittiparkki Inarin kirkonkylään. Pitäisi rakentaa erillinen skeittiparkki Inarin kylille siten, että tenniskenttä 

ja luistin/rullasuksikaukalo jää erikseen.” 

”Inarin kirkonkylälle kunnollinen skeitti- ja skuuttipuisto nuorille. Etenkin pojat ovat alkaneet harrastaa 

hikipäässä liikuntaa skuuttailun muodossa. Kirkonkylän jääkiekkokaukalolla on jotakin tähän liittyvää 

välineistöä ja se on ollut ahkerassa käytössä.” 

 

18. IVALON SKEITTIPARKIN UUDISTAMINEN – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan uudistaa Ivalon skeittiparkkia. Jos tämä ehdotus voittaa, skeittiparkin uudistamista 

suunnitellaan yhdessä skeittiparkin käyttäjien kanssa. Ehdotus etenee osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Ivalon skeittiparkin uudistamiseen ja paranteluun. Ivalossa on huonot skeittiolosuhteet, koska obstaakkelit 

ovat rikkinäisiä ja huonosti rakennettuja.” 

”Kaukalon skeittiparkin uudistamiseen ja paranteluun.” 

”Ivalon skeittiparkin uudistamiseen ja paranteluun.” 

”Ivalon skeittiparkin paranteluun.” 

”Ivalon skeitti- ja scoottaustilojen parantamiseen. Esim. uutta tilaa talveksi tai esteitä.” 

 

19. MINIGOLFRATA IVALOON – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Toive minigolfradasta huomioidaan, kun urheilukeskukselle tehdään laajempaa kehittämissuunnitelmaa. 

Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Minigolf-radan perustamiseksi Ivaloon. Perustelut: lisää liikunnallista aktiviteettia kaikenikäisille 

kuntalaisille, lisää kuntalaisten ulkoilua ja samalla sosiaalista kanssakäymistä, voidaan hyödyntää 

kaikenikäisten (mm. lapset, vanhukset, mtt) kuntoutustoiminnassa.” 

 

  



20. LAINATTAVIA LIIKUNTAVÄLINEITÄ KUNNALLE: KAJAKKEJA, KANOOTTEJA, PACKRAFTEJA, SUP-

LAUTOJA YM. – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan hankkia kunnalle ulkoliikuntavälineitä, jotka ovat kuntalaisten lainattavissa. 

Määrärahalla voidaan hankkia esimerkiksi kajakkeja, kanootteja, packrafteja ja SUP-lautoja. Ehdotus etenee 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kajakkeihin, kanootteihin, packrafteihin ja SUP-lautoihin, joita kuntalaiset voisivat joko ilmaiseksi tai 

pientä korvausta vastaan käyttää vapaa-ajallaan.” 

”Ulkoliikuntavälineisiin.” 

 

21. LAINATTAVIA SÄHKÖAVUSTEISIA RIKSAPOLKUPYÖRIÄ. – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Kunta ei hanki omia sähköavusteisia riksapolkupyöriä, mutta kunta voi tukea sähkökäyttöisen 

riksapolkupyörän vuokraamista. Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveystoimi. Ehdotus ei etene osallistuvan 

budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kunta voisi ostaa sähköavusteisia riksapolkupyöriä erityisryhmien (mm. kehitysvammaiset, ikäihmiset) 

ulkoilun avuksi.” 

 

22. LAPSILLE MAKSUTTOMIA JUMPPAKERHOJA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Kunnan vapaa-aikatoimi järjestää lapsille maksutonta liikuntaa osana perustoimintaansa. Toiveita 

jumppakerhoista voi esittää vapaa-aikasihteerille tai kunnan liikunnanohjaajalle. Ehdotus ei etene 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Lapsille maksuttomia jumppakerhoja (0–7-v.)” 

 

23. KESÄTOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Kunnan vapaa-aikatoimi järjestää lapsille ja nuorille maksutonta kesätoimintaa osana perustoimintaansa. 

Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”MLL lastenkerho, kesätoimintaa Ivalossa ja Inarissa.  



24. OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSLEIRIN JÄRJESTÄMINEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Omaishoitajien virkistysleirin järjestämiseen on mahdollista hakea tukea Inarin kunnan yhteisessä 

avustushaussa. Lisäksi omaishoitajille järjestetään virkistystoimintaa osana sosiaali- ja terveystoimen 

perustoimintaa. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Omaishoitajien virkistysleirin järjestäminen. Virkistysleiri olisi paitsi kiitos raskaasta työstä omaishoitajana, 

myös omaishoitajille mahdollisuus voimaantumiseen.” 

 

25. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN VIRKISTYSTOIMINTAA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Mielenterveyskuntoutujien virkistystoimintaan on mahdollista hakea tukea Inarin kunnan yhteisessä 

avustushaussa. Lisäksi mielenterveyskuntoutujille järjestetään virkistystoimintaa osana sosiaali- ja 

terveystoimen perustoimintaa. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työhön ja virkistystoimintaan. Erilaisia retkiä ja leirejä sekä 

ryhmätoimintaan.” 

 

26. ELÄINLÄÄKÄRILLE RÖNTGENLAITTEET – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Eläinlääkärin röntgenlaitteiden hankkimista on käsitelty kunnassa aiemmin. Kunnassa on päätetty 

poliittisesti, että röntgenlaitteiden hankkimista ei edistetä. Siksi ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Eläinlääkäreille röntgenlaitteet.” 

”Röntgenpalvelut eläinlääkärin taholle.” 

”Kannettava röntgenlaite, säteilysuojalevyt ja henkilövarusteet.” 

”Röntgenlaite eläinlääkärille.” 

”Kunnan eläinlääkärin röntgenlaitteeseen.” 

”Röntgen eläinlääkärille.” 

”Eläinlääkärille röntgenlaite.” 

”Eläinlääkärille röntgenlaite.” 

 

  



27. TILAT LÖYTÖELÄINTALOLLE – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Tekninen toimi on juuri uusinut löytöeläintarhan tilat sellaisiksi, että ne vastaavat kunnan lakisääteisten 

tehtävien tarpeisiin. Siksi ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Uudet tilat löytöeläintalolle.” 

”Kunnolliset ja toimivat tilat löytöeläinhoitolalle.” 

”Kunnolliset, asialliset tilat löytöeläintarhalle.” 

”Koirasuoja löytöeläintalolle.” 

 

28. PIENVENERANTA IVALOON – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Ivaloon voidaan lisätä veneiden kiinnityspisteitä osana teknisen toimen perustyötä, mutta Ivalon kylän 

lähellä ei ole sopivaa paikkaa telarannan rakentamiseen. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Pienveneranta eli telaranta Ivaloon. Sen voisi sijoittaa joko Ivalo torin rantaan tai sillalta alaspäin.” 

 

29. PARTAKKOON VENELAITURI TAI LASTAUSLAITURI – ETENEE ÄÄNESTYKSEEN. 

Määrärahalla voidaan rakentaa Partakkoon vene- tai lastauslaituri. Tarkempi toteuttamissuunnitelma 

tehdään, jos tämä ehdotus voittaa äänestyksen. Ehdotus etenee osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Partakon veneenlaskupaikalle venelaituri tai edes lastauslaituri alueen asukkaiden ja mökkiläisten 

käyttöön. Nyt paikalla on pelkkä veneenlaskuluista ja asioille järveltä lähtiessä vene on vedettävä 

kivikkoiselle rannalle laiturin puuttuessa.” 

 

  



30. LAPPISPOLAN VENEENLASKUPAIKAN KUNNOSTAMINEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Veneenlaskupaikkaa kunnostetaan ja kehitetään osana teknisen toimen perustyötä. Siksi ehdotus ei etene 

osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Lappispolan veneenlaskupaikan kehittäminen. Kunnon opastus autoille ja peräkärryille, ettei niitä jätetä 

jokirantaan toisten liikkujien esteeksi. Kyltti, joka näkyy kunnolla joelle niin, että melojat näkevät yleisen 

nousupaikan. WC olisi ehdoton.” 

 

31. KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUUN: KYLÄTILAISUUKSIA, 

EPÄVIRALLISIA OSALLISTAMISTILAISUUKSIA, TAPAHTUMIA KYLISSÄ – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Kuntalaisille järjestetään maankäytön suunnitteluun osallistumiseen liittyviä osana teknisen toimen 

perustyötä. Tilaisuuksia järjestetään sekä Ivalossa ja Inarin kirkonkylällä että sivukylillä. Toiveita erilaisista 

tilaisuuksista voi esittää tekniselle toimelle. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kuntalaisten osallistaminen maankäytön suunnitteluun: suomi-saame-kylätilaisuudet, epäviralliset 

osallistamistilaisuudet, tapahtumien järjestäminen muuallakin kuin Ivalossa ja Inarissa. Summalla voisi 

järjestää esim. suomi-saame-kielisiä kylätilaisuuksia, ”kahviloita” tai muita epävirallisempia osallistavia 

tilaisuuksia, joissa kuntalaiset voisivat visioida kunnan maankäyttöä tulevaisuudessa kuntalaisten tarpeiden 

pohjalta. Rahalla voisi edistää osallistavaa maankäytön suunnittelua ja edistää kuntalaisten luottamusta 

siihen, että kunnan maankäyttö perustuu kuntalaisten tarpeisiin.” 

 

32. NIERIÄÄ INARIJÄRVEEN JA MUDDUSJÄRVEEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Kaloja istutetaan osana kalatalouden kehittämisrahaston perustyötä. Ehdotus ei etene osallistuvan 

budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Istutetaan nieriää Inarijärveen ja Muddusjärveen.” 

 

  



33. SAKSAN OPETUSTA INARIN KOULUILLA – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä siihen, että Inarin kouluilla aloitettaisiin saksan opetus. 

Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Saksan kielen opetusta Ivalon kouluilla. Olisi kiva, jos vieraana kielenä voisi ala-asteelta lähtien valitan 

ranskan sijaan myös saksan.” 

 

34. NUORTEN KESÄTÖIDEN TUKEMINEN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN.  

Kunta tukee nuorten kesätöitä osana perustyötään ja kunta palkkaa nuoria kesätöihin eri toimialoille. 

Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kesällä palkattaisiin nuori työharjoitteluun, kesätyöt ovat muutenkin kortilla.” 

 

35. SIIRRETTÄVIÄ MYYNTIKOJUJA INARIN YRITTÄJILLE – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Elinkeinot & Kehitys Nordica voi keskustella myyntikojujen hankkimisesta Inarin yrittäjien kanssa. Ehdotus 

ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Kahden tai kolmen siirrettävän, sähköistetyn myyntikojun hankkimiseen, jotta inarilaisilla yrityksillä olisi 

mahdollisuus helposti myydä tuotteitaan Saariselällä, Ivalossa ja Inarissa, kun tilanne normalisoituu ja 

matkailu käynnistyy. Monelle yksinyrittäjälle, käsityöntekijälle ja mikroyritykselle on hankalaa lähteä 

myymään tuotteita, kun varsinaiset torikojut puuttuvat ja varsinaiseen myyntitilaan ei ole mahdollisuutta.” 

 

36. PIENYRITYSTEN VUOKRAHUOJENNUKSIIN – EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN. 

Pienyrityksille on omat tukikanavansa, joiden kautta pienyrityksiä tuetaan koronatilanteen aiheuttamissa 

vaikeuksissa. Lisätietoja antaa Elinkeinot & Kehitys Nordica. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

”Pienyritysten vuokrahuojennuksiin. Maksetaan esim. koronan takia tulonsa menettäneiden pienyritysten 

vuokrista osa 16.3. – 30.6. väliseltä ajalta.” 

 

  



YHTEENVETO OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN ÄÄNESTYKSEEN ETENEVISTÄ EHDOTUKSISTA: 

 

1. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen 

2. Ivaloon joulukoristelua ja/tai joulupuisto 

3. Esteetön ulkokuntoilupaikka Ivalon keskustan läheisyyteen 

4. Skeittiparkki Inarin kirkonkylälle 

5. Ivalon skeittiparkin uudistaminen 

6. Lainattavia ulkoliikuntavälineitä kunnalle (esim. kajakkeja, kanootteja, packrafteja, SUP-lautoja…) 

7. Partakkoon lastaus- tai venelaituri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä asiakirjassa esitettyjä alkuperäisiä ehdotuksia on lyhennetty ja kieliasua on muokattu. 


