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kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli

1.11.2019- 31-12-2020
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J Ä R V E N

A A R T E E T

TULEVIA  KAIKILLE  AVOIMIA
TAPAHTUMIA :

Turvallisuusnäkökulmia

11.8 klo 12- 14.30

Vastuullinen

markkinointi 27.8. klo 12-

15

Vastuullinen paikallisuus

2.9. klo 12- 15.30

Syyskuussa Nellimissä

Loka-marraskuussa

Inarissa/Nellimissä

Joulukuussa

Inarissa/Nellimissä

INFOLUENNOT:

 

 

 

KYLÄTILAISUUDET:

 

 

 

INARIJÄRVEN AARTEET -
KUULUMISIA
Saadun palautteen myötä Inarijärven aarteet -hankkeessa

tiedotetaan paikallisyhteisöä uutiskirjeen muodossa. Käsillä oleva

uutiskirje on ensimmäinen ja tässä tiedotamme hankkeen alun

pidetyistä sekä tulevista tapahtumista. Seuraavat uutiskirjeet

tulevat syksyllä sekä ennen joulua.

 

Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun

toimintamalli -hanke alkoi 1.11.2019 ja kestää vuoden 2020 loppuun

saakka. Päätavoitteina on kansainvälisen kestävän matkailun

toimintamallin luominen Inarijärven toiminta-alueelle sekä

kestävän kehityksen tiedon ja ymmärryksen jakaminen

matkailuyrittäjille sekä paikallisyhteisölle.

 

Kesäkuun puoleen väliin mennessä hankkeessa on pidetty kolme

työpajaa hanketyöryhmälle, seitsemän infoluentoa kestävästä

kehityksestä sekä yksi kylätilaisuus. Koronaviruksen myötä

keväälle suunniteltu Nellimin kylätilaisuus siirrettiin syksylle,

kevät-kesän työpajat muutettiin etätyöpajoiksi ja kaikki hankkeen

jäljellä olevat infoluennot etäluennoiksi.

Lisätietoa hankkeesta ja sen toimenpiteistä >>
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Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan
lähempänä.

https://www.inari.fi/fi/palvelut/elinkeino-ja-kehittamispalvelut/hankepalvelut/inarijarven-aarteet-hanke.html


PIDETTYJEN LUENTOJEN
TALLENTEET KATSOTTAVISSA

KEVÄÄN 2020 KYLÄTILAISUUS &
KYLÄKYSELY
Ensimmäinen kylätilaisuus pidettiin Hotelli Inarissa 4.2. ja kysely kyläläisille

maalis-huhtikuussa.

Kevään 2020 kylätilaisuudessa käytiin tilaisuuden

aluksi ennen kyläläisten ryhmätyöskentelyä läpi

hanketta hankekoordinaattorin esittelemänä.

Lisäksi esiteltiin Inarin kirkonkylän kehittämis-

suunnitelmia kunnan puolelta ja Metsähallituksen

Inarijärven alueen kehittämissuunnitelmia.

Esitysten jälkeen jatkettiin kyläläisten

ryhmätyöskentelyyn, jossa käytiin keskustellen

läpi matkailun tuomia hyötyjä ja haittoja sekä

tulevaisuuden haaveita ja pelkoja matkailun osalta.

Kyläläisten huomiot ja näkemykset kirjattiin ylös ja

käytiin lopuksi yhdessä läpi.

Maaliskuun puolessa välissä avattiin kysely

kyläläisille kylätilaisuuden keskustelun

perusteella. Kysely oli tarkoitettu Nellimin ja Inarin

kirkonkylän asukkaille ja se oli avoinna netissä

15.4. saakka. Lisäksi paperiversioita oli saatavilla

sekä Nellimissä että Inarin kirkonkylällä.

Koronaviruksen tuomat rajoitukset toivat haasteita

myös paperikyselyiden saatavuuteen, sillä kysely

oli alunperin ajateltu sijoitettavan esimerkiksi

kirkonkylällä kirjastoon, joka suljettiin. Toinen

kyselykierros kyläläisille on pohdinnassa syksylle.

 

Pidettyjen luentojen tallenteet pääsee

nyt katsomaan hankkeen nettisivujen

kautta 

HOX! Hankkeen rahoitusta varten

luentotallenteiden katsominen

merkitään osallistujalistaan - tietoja ei

käytetä muihin tarkoituksiin. Linkki

osallistujalistaan löytyy jokaisen

luentotallennelinkin yhteydestä -

muistathan siis merkitä listaan nimesi

sekä muut tiedot tallenteen katsottuasi!
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https://www.inari.fi/fi/palvelut/elinkeino-ja-kehittamispalvelut/hankepalvelut/inarijarven-aarteet-hanke/infoluennot/infoluentojen-katselu.html


JÄTEHUOLTOKYSELY
MATKAILU-
YRITYKSILLE

Biojätteestä yli puolet kompostoi sen yrityksen

omassa kompostissa, ja 43%:lla biojätettä ei

lajitella erikseen vaan se menee sekajätteeseen.

Muovijätteestä yli puolet vastanneista vie

muovijätteen kuluttajille tarkoitettuun

muovinkeräykseen, 38% muilla tavoin sekä 8%

yrityksissä jätehuoltoyritys toimittaa muovijätteen

eteenpäin.

 

Kysyttäessä biojätteen kierrättämisen sekä sen

kehittämisen tarvetta 60% prosenttia vastanneista

totesi tarvetta olevan, 40% ei kokenut tarvetta.

Muovijätteen osalta 80% vastanneista koki

muovijätteen kierrättämiselle sekä muovijätteen

kierrättämisen kehittämiselle olevan tarvetta.

 

Kyselyssä käytettiin esimerkkinä Länsi-Lapin

biojätteen keräämistä (Lapin kansa 5.3.2020)

alueellisen bio- ja muovijätteen keräämisen

toimintatapaehdotuksena Sodankylä-Inari-Utsjoki -

alueella. Kysyttäessä toimintatavan

tarpeellisuudesta biojätteen osalta 56%

vastanneista näki toimintatavan tarpeellisena, 8%

ei tarpeellisena ja 36% ei osannut sanoa. Lisäksi

kysyttiin kiinnostusta sekä bio- että muovijätteen

kierrätyksen Länsi-Lapin toimintatavan

yhteishankintaan: biojätteen osalta 40% oli

kiinnostuneita, 28% ei ja 32% ei osannut sanoa.

Muovijätteen osalta kiinnostuksessa kierrätyksen

yhteishankintaan kyllä vastasi 68%, ei 12% ja 20% ei

osannut sanoa. Sekä bio- että muovijätteen osalta

ei osaa sanoa -kategoriassa pohdittiin kuljetusten

ja kierrätyksen hyötysuhdetta.

LISÄTIETOJA: hankekoordinaattori Elina Ahola

Yhdessä Lapin liiton Välkky: vähähiilisyyden ja

taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen

Lapin matkailussa -hankkeen kanssa järjestetyssä

kyselyssä selvitettiin Sodankylä-Inari-Utsjoki –

alueen matkailuyritysten jätehuollosta erityisesti

bio- ja muovijätteen lajittelun tarpeita sekä

kiinnostusta bio- ja muovijätteen lajittelun ja

kierrättämisen kehittämiseen ja yhteis-

hankintoihin.

 

Vastauksia saatiin 25 yrityksestä. Pääasiassa

vastauksia tuli Inarista ja Utsjoelta. Kyselyn

tuloksia käytetään em. hankkeissa sekä

mahdollisesti Utsjoen vastuullinen matkailu -

hankkeessa.

 

Noin kolmanneksella kyselyyn vastanneilla

yrityksillä ei ole sopimusta jätehuollosta

jätehuoltoyrityksen kanssa, kahdella kolmesta

taas on. Keskimääräiset jätehuoltokustannukset

ovat yrityksissä hieman alle 4000 euroa

vuodessa. Vastanneista 8% ei lajittele jätteitä

yrityksessään, noin kaksi kolmesta lajittelee

seka-, lasi-, metalli-, pahvi- ja kartonki-, paperi- ja

vaarallisen jätteen sekä sähkö- ja

elektroniikkaromun. Hieman yli puolet lajittelee

biojätteen sekä kolmannes muovijätteen.

Jätehuoltokysely pidettiin toukokuussa

2020 nettikyselynä Sodankylä-Inari-

Utsjoki -alueen matkailuyrityksille.

Kaavio 1. Jätteiden lajittelu jätelajeittain.



TUOTEKEHITYS-
LUENNON MATERIAALIT

27.5. pidetyn tuotekehitys-

luennon materiaalit ovat myös

saatavilla täällä

MUKAVAA KESÄÄ!

I N A R I J Ä R V E N  A A R T E E T

LISÄTIETOA:
Inarin kunta 

Inarijärven aarteet -hanke
hankekoordinaattori Elina Ahola

elina.ahola@inari.fi
040 821 23 62
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Jos haluat saada uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, voit käydä
tilaamassa uutiskirjeen täällä

KANSAINVÄLISEN KESTÄVÄN MATKAILUN
TOIMINTAMALLIN ETENEMINEN

Toimintamallia työstetään hankkeen työpajoissa

eteenpäin. Helmikuun alussa pidetyssä

työpajassa määriteltiin kehityksen kärjet sekä

eteneminen. Toukokuussa pidetyssä toisessa

työpajassa keskityttiin luontoteeman kautta

määrittämään toimenpiteitä ja periaatteita.

Kesäkuun työpaja pidettiin tuotekehitys-

teemalla ja työpajassa konkretisoitiin tuotekehi-

tykselle valittuja kärkiä sekä vastuullisuutta

niissä. 

Työpajat jatkuvat syksyllä, jolloin vuorossa ovat

vastuullinen paikallisuus -teemainen neljäs

työpaja sekä viimeinen viides työpaja, jossa

käydään läpi muodostettu toimintamalli ja

tehdään korjaukset sekä kerätään

jatkohankeideat.

https://www.inari.fi/fi/palvelut/elinkeino-ja-kehittamispalvelut/hankepalvelut/inarijarven-aarteet-hanke/infoluennot/infoluentojen-materiaalit.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RBlWYTDQ2EGPdmGfc6nFXGVqk6h8X6JAsrjk2zrAr3ZUNFI0ODE2VUFMMzZGMTdDV05PM0cwMEZaWS4u

