
 

  

INARIN KUNNAN OSALLISTUVA 
BUDJETOINTI 2021 

KAIKKI EHDOTUKSET 

 2021 



Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenevät ehdotukset  
 

  

1. ULKOKUNTOILULAITTEITA IVALOON  

Määrärahalla voidaan hankkia 2–3 ulkokuntoilulaitetta Ivaloon. Tarkempi paikka ja hankittavat välineet 

päätetään, jos tämä ehdotus voittaa. Toive suuremmasta ulkokuntosalista huomioidaan, kun 

urheilupuistolle tehdään laajempaa kehittämissuunnitelmaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Koirapuiston viereen voisi tehdä leikkipuiston ja kuntorastin venyttelytelineineen.”  

”Kuntoilupuisto Ivaloon, kuntolaitteet ohjeineen.”  

”Ulkoliikuntapaikka/puisto Ivaloon”  

”Ulkoliikuntapuisto, fitnesspuisto, ulkokuntosali. Ivalon kylälle, kävelymatkan päähän keskustasta.”  

”Ulkokuntosali tai lähiliikuntapaikka. Paikka, jossa voi monipuolisesti treenata koko kehoa ulkosalla.”  

”Liikuntapuisto tapahtumatorille. Raha laitteisiin, suunnitteluun ja toteutukseen.”  

”Kuntosalit ulkona. Raha käytetään ulkovälineisiin ja niiden asennukseen.”  

”Liikuntatelineitä eri kohteisiin kunnan alueella.”  

  

2. ULKOKUNTOILUVÄLINEITÄ IKÄÄNTYVILLE  

Määrärahalla voidaan hankkia ikäihmisille sopivia ulkokuntoiluvälineitä. Tarkempi paikka ja hankittavat 

välineet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Liikuntapuisto ikääntyville.”  

  

3. KATUKORIPALLOKENTTÄ IVALOON  

Määrärahalla voidaan rakentaa Ivaloon katukoripallokenttä. Tarkempi paikka päätetään, jos tämä ehdotus 

voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tennis- ja koripallokentät Ivaloon.”  

”Ivalon urheilukeskukseen beachvolley ja kunnon ulkokoripallotelineet.”  



  

4. IVALON SKEITTIPUISTON PARANTAMINEN  

Määrärahalla voidaan hankkia Ivalon skeittipuistoon uusia ramppeja täydentämään skeittipuistoa. Ehdotus 

etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon skeittiparkin parantaminen.”  

  

5. SKEITTIRAMPPI SAARISELÄLLE  

Määrärahalla voidaan hankkia Saariselän urheilupuiston läheisyyteen hiekan päälle laitettava 

skeittiramppi. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Saariselän Kyläyhdistyksen kyselyssä nuorten ja lasten toiveena oli skeittipuisto. Skeittipuistolle löytyisi 

oiva tila Urkinpuiston urheilukentältä. Skeittipuiston voisi toteuttaa tekemällä erilaisia ramppeja tai 

hankkimalla valmiita ramppeja.”  

  

6. KOIRAPUISTO IVALON POHJOISOSAAN  

Määrärahalla voidaan rakentaa koirapuisto Ivalon pohjoisosaan. Tarkempi paikka koirapuistolle päätetään, 

jos tämä ehdotus voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

   

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Olisi tarve koirapuistolle Ivalon pohjoispuolellakin. Ivalon pohjoisosassa asuu paljon perheitä koirineen, ja 

on liian pitkä matka viedä koirat nykyisiin puistoihin.”  

  

  

  



7. LASTEN LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN  

Määrärahalla voidaan kunnostaa ja parantaa lasten leikkipuistoja. Tarkemmat käyttökohteet päätetään, jos 

tämä ehdotus voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Koirapuiston viereen voisi tehdä leikkipuiston ja/tai kuntorastin venyttelytelineineen.”  

”Lasten leikkipuistojen telineiden kunnostaminen ja uusiminen. Lapsilla voisi olla Lapin pihapiiri 

rakennuksineen leikkimökkikoossa.”  

”Ehdottomasti lasten liikunnan tukemiseen. Korona-aika on vähentänyt hurjasti lasten liikkumista. Ehdotan, 

että Inarin kirkonkylälle, jossa on vähäiset liikuntamahdollisuudet, ostetaan liikkumista tukevat Wehopper-

teline ja Saturn-karuselli.”  

  

8. LAAVU IVALON KYLÄLLE  

Määrärahalla voidaan rakentaa laavu Ivalon kylälle. Tarkempi paikka laavulle päätetään, jos tämä ehdotus 

voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Huollettu tulistelupaikka lähellä Ivalon kylää (muu kuin Jänkävaara). Esim. Mukkavuopajalle koirapuiston 

läheisyyteen.”  

”Huollettu tulistelupaikka/laavu Ivalon kylän pintaan, Jänkävaaran laavun lisäksi. Esimerkiksi 

vaikka Mukkavuopajan kävelyreitin varteen Vuopajan rannalle, Ivalojoen varrelle, Vuostimojärven rantaan 

tms.”  

”Laavu Ivaloon jokirannalle, lähelle Ivalon keskustaa. Ivalon keskustan lähellä ei ole mitään paikkaa, missä 

voisi käydä vaikka syömässä jäätelöt ja eväitä tai muuten vain istua ja ihailla Ivalon jokea.”  

”Laavu Ivalon jokirannalle, lähelle Ivalon keskustaa.”  

”Tulistelupaikka Ivaloon Ivalojoen rannalle. Paikkaa voisivat käyttää ikäihmisiet, päiväkodit, koulut ja 

erityisesti yksinäiset ja/tai pariskunnat, kaikki kunnan asukkaat!”  

”Ivaloon tulistelupaikka kylän lähelle lapsiperheille kävelymatkan päähän.”  

”Rakennetaan laavu Ivalon kylän läheisyyteen niin, että sinne pitäisi hetki kulkea ilman autoa. Koululaiset 

voisivat pitää sitä retkikohteena, samoin kuntalaiset.”  

  

  

  



9. KATETTU ISTUINRYHMÄ JA POLKU TERVEYSKESKUKSEN EDUSTALLE JOEN RANTAAN  

Määrärahalla voidaan toteuttaa terveyskeskuksen edustalle joen rantaan katettu istuinryhmä tai huvimaja 

ja sinne esteetön polku. Määräraha käytettäisiin tarvittaviin maatöihin sekä katoksen ja kalusteiden 

hankkimiseen. Jos tämä ehdotus voittaa, toteutus suunnitellaan yhdessä terveyskeskuksen kanssa. 

Alkuperäisessä esityksessä ehdotettua laituria ei toteuteta käyttäjien turvallisuuteen liittyvien seikkojen 

vuoksi. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon terveyskeskuksen rantaan polku, jota pitkin pääsee rantaan ja siihen laituri. Vuodeosastolla olevat 

potilaat voisivat omaisten kanssa mennä nauttimaan jokimaisemasta.”  

  

10. LIIKUNTAVÄLINEITÄ LAINATTAVAKSI KUNTALAISILLE  

Määrärahalla voidaan hankkia ulkoliikuntavälineitä lainattavaksi kuntalaisille. Määrärahalla voidaan hankkia 

esimerkiksi pyöriä, kajakkeja ja sup-lautoja. Hankittavat välineet kartoitetaan tarkemmin, jos tämä ehdotus 

voittaa äänestyksen. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Esimerkiksi vapaa-aikatoimi lainaisi tavaroita vain kuntalaisten käyttöön.”  

”Välinevuokrausta, kesä- ja talvisuksia ladulle tai tunturiin. Kesällä kanootteja ym.”  

  

11. LASTEN HARRASTUSKOKEILUPÄIVÄ  

Määrärahalla voidaan järjestää lapsille suunnattu tapahtuma, jossa voi kokeilla erilaisia harrastuksia. 

Tapahtumaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan kuljetus myös Sevettijärveltä. Määräraha käytetään 

tapahtuman suunnitteluun, harrastuskokeilujen järjestämiseen ja kuljetuksiin. Ehdotus etenee 

äänestykseen.   

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Järjestetään koululaisille teemapäiviä tai iltapäivätoimintaa ja kerhoja niin, että Sevettijärven 

koululaisetkin pääsisivät mukaan. Niin, että ohjauksesta vastaa jokin muu toimi kuin koulun opettajat.”  

”Lapsille erilaisia harrastusmahdollisuuksia, esimerkiksi alle 10-vuotiaille.”  

  

  

  



12. DIGITAALISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMINEN  

Määrärahalla voidaan kehittää digitaalista nuorisotyötä. Jos ehdotus toteutuu, raha 

käytetään esimerkiksi mahdollisiin kerho-ohjaajan palkkioihin, pelilisensseihin ja tekniikkahankintoihin. 

Tarkempi toteutus suunnitellaan myöhemmin.  Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tämän voisi toteuttaa ns. kerhotoimintana, tunti/kaksi viikossa nuorisotyön alaisuudessa. Monet kotona 

viihtyvät nuoret kokoontuvat yhdessä pelaamaan videopelejä. Tällainen porukka saattaisi innostua siitä, jos 

nuorisotyöntekijä tekisi Inarin kunnan nuorilla oman Discord-palvelimen, porisisi ja pelailisi siellä nuorten 

kanssa pari tuntia viikossa. Tämä vaatisi nuorisotyöltä resursseja pariin kerhotuntiin viikossa. Ehkä 

tietokoneen taikka kaksi niille nuorille, joilla sellaista ei kotona ole. Kerhotuntien ajan voisi hyödyntää 

nuorisotiloja niille nuorille, joiden ei ole mahdollista osallistua toimintaan kotonaan. Jos halutaan laittaa 

toimintaan kerho-ohjaaja, hänen kulunsa tulisi maksaa. Voisi myös miettiä, voisiko toiminnassa hyödyntää 

nuorta kerho-ohjaajana. Jos kalustoa hankitaan, täytyy siihen varata siivu tuosta 10 000 eurosta. Rahaa 

tarvitsee varata myös esimerkiksi peleihin ja pelilisensseihin. Kun koronatilanne antaa myöten, nuorillehan 

voi järjestää lanitapahtumia ja muita aiheeseen liittyviä teemailtoja.  

  

13. LASTEN KALASTUSPÄIVÄ IVALOON, INARIIN JA SEVETTIJÄRVELLE  

Määrärahalla voidaan järjestää lasten kalastuspäivä Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä. 

Tapahtumat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Ehdotus 

etenee äänestykseen.  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Lasten kalaparatiisi: Järjestetään lapsille kalastuspäivä Ivaloon, Inariin ja Sevettijärvelle loppukesällä. 

Ivalossa Haravalantto, Inarissa satama-allas ja Sevettijärvellä Peuralampi, ja siihen paikalliset osaajat 

neuvomaan.”  

  

14. TAIDE- JA KULTTUURITOIMINTAA VUODEOSASTON JA PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE  

Määrärahalla voidaan toteuttaa vuodeosaston ja palvelusasumisen asukkaille taide- ja kulttuuritoimintaa, 

jota on mahdollista toteuttaa myös korona-aikana. Tarkempi toteutus suunnitellaan, jos tämä ehdotus 

voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon vuodeosaston potilaille erilaisia viriketoiminta, joita voisi toteuttaa koronasta riippumatta. Samaa 

projektia voisi hyödyntää vanhainkoteihin/palvelukoteihin. Idea olisi tuottaa taidetta ja kulttuuria ihmisille, 

joiden fyysinen kunto tai tilanne ei mahdollista itsenäistä virikkeellisyyttä. Taidetta voisi tuoda tiloihin 

esimerkiksi näyttelymuodossa. Osa budjetista menisi video- ja audiotallenteiden luomiseen. Tallenteissa olisi 

etenkin vanhemmalle väelle suunnattua lempee muistelua jokaisella eri saamenkielellä ja suomeksi. 

Tallenteissa voisi olla äänimaisemilla varustettuja tarinoita. Myös musiikkia ja esityksiä voisi olla 

vanhainkodeissa, tosin korona takia sen voisi tehdä tallennemuodossa. Ideaa voisi suunnitella tarkemmin 

sisällöltään henkilökunnan kanssa.”  



  

15. LUMITAIDETTA JA NAPAKELKKA KUNTALAISILLE  

Määrärahalla voidaan hankkia kuntalaisten iloksi lumitaidetta ja napakelkka. Hankinnat toteutetaan 

ostopalveluina. Tarkemmasta toteutustavasta päätetään, jos tämä ehdotus voittaa äänestyksen. Ehdotus 

etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Käytetään 10 000 euroa lumitaiteeseen. Tarvitaan veistäjä.”  

  

16. ÄLYKÄS HYVINVOINTIHANKINTA – HANKITAAN KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA 

PARANTAVIA PALVELUJA PAIKALLISILTA YRITTÄJILTÄ  

Järjestetään paikallisilla yrityksille tarjouskilpailu, jossa yritykset voivat esittää parhaat ideansa, joilla 

vastataan kuntalaisten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla 

toteutetaan vaikuttavin tai vaikuttavimmat tarjoukset. Yritykset toteuttavat toimenpiteet tämän vuoden 

loppuun mennessä. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Älykäs hyvinvointihankinta – yritykset mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen! Inarin kunnan 

hyvinvointikertomuksen tiedonkeruu vuotta 2020 koskien on käynnissä. Edellisen hyvinvointikertomuksen 

mukaan parannettavaa Inarissa oli mm. terveyden edistämisaktiivisuudessa. Hyvinvointisuunnitelmaan 

kirjattavat tavoitteet jäävät helposti hallintokeskeisiksi, ja valitettavan usein päädytään tekemään lisää 

suunnitelmia, kartoituksia ja ohjelmia. Ehdotankin, että annetaan paikallisille yrityksille mahdollisuus 

tarjota konkreettisia keinoja hyvinvointikertomuksessa nousevien ongelmien ratkaisemiseksi. Kutsutaan 

kaikki kiinnostuneet yritykset ja kunnan johto uuden kunnanhallituksen kera keskustelemaan 

hyvinvointikertomuksessa esille nousseista ongelmista. Ehdotan, että avataan markkinavuoropuhelun 

myötä tarjouspyyntö, johon vastaajat voivat esittää mielestään parhaan tavan edistää kuntalaisten 

terveyttä ja hyvinvointia kunnan omien toimenpiteiden rinnalla. Valitaan vaikuttavin tai vaikuttavimmat 

tarjoukset syksyllä, ja edellytetään toimenpiteiden toteuttamista vuoden loppuun mennessä. Seurataan 

hankintojen vaikutusta seuraavien vuosien hyvinvointikertomuksissa, ja hyödynnetään tietoa tulevissa 

hankinnoissa ja yhteistyössä yritysten kanssa. Jos mahdollista, hankinta voitaisiin tehdä avoimeksi myös 

seuroille ja järjestöille.”  

  

  



Muulla tavoin toteutettavat tai jo toteutumassa olevat ehdotukset 
  

17. BEACH VOLLEY -KENTTÄ IVALOON  

Ivalon tapahtumatorin vieressä on paikka beach volley -kentälle, mutta kenttä ei ole ollut viime vuosina 

käytössä. Kenttä kunnostetaan ja beach volley -verkko laitetaan paikalleen kesäksi 2021. Ehdotus 

toteutetaan osana teknisen toimen perustyötä, joten se ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon urheilukeskukseen beach volley ja kunnon ulkokoripallotelineet.”  

 

18. PYÖRÄILYREITISTÖ JÄNKÄVAARAAN 

Jänkävaaraan on suunnitteilla talvipyöräilyreitti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön ensi talvena. Lisäksi 

kunnan nykyisiä pyörällä ajettavia ulkoilureittejä pyritään merkitsemään kunnan karttapalveluun. 

Jänkävaaran pyöräilymahdollisuuksia edistetään siis muilla tavoin, ja siksi ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Sähköpyöräilyreitistön rakentaminen Jänkävaaran ulkoilualueelle.”  

 

19. KUNTOPORTAAT JA NÄKÖALAPAIKKA JÄNKÄVAARAAN  

Jänkävaaraan rakennetaan kuntoportaat vuoden 2021 aikana. Ehdotus on jo toteutumassa, joten se ei 

etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kuntorappuset Jänkävaaraan.”  

”Treeniportaat Ivaloon Jänkävaaraan.”  

”Näköalapaikka Jänkävaaran huipulle. Yksinkertainen terassirakennus ja polku sinne sekä opasteet perille.”  

  

  



20. LATUJEN KUNNOSSAPITO JA OPASTEIDEN PARANTAMINEN  

Latujen ja opasteiden kunnossapitoa ja parantamista tehdään osana teknisen toimen perustyötä. 

Tarkempia toiveita latujen kunnossapitoon ja opasteisiin liittyen voi esittää tekniselle toimelle. Ehdotus ei 

etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon latujen kunnossapito niin, että se olisi kuntalaisia palvelevaa ja järkeistettyä.”  

”Kunnon opasteet hiihtolatuverkostosta ja pururatojen reiteistä.”  

  

21. KELKKAREITTIEN LANAAMINEN  

Kelkkareittejä lanataan osana teknisen toimen perustyötä vuosittaiset sääolosuhteet ja lumen määrä 

huomioiden. Toiveita kelkkareittien lanaamiseen liittyen voi esittää tekniselle toimelle. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kelkkareittien lanaaminen.”  

  

22. KOIRAPUISTOJEN RAKENTAMISEN VIIMEISTELY  

Koirapuistot viimeistellään osana teknisen toimen perustyötä, ja aitojen alla olevat raot korjataan. Ehdotus 

ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inarin koirapuiston rakentamisen viimeistely. Puistossa on nyt liikaa puita ja alhaalla rakoja, joista koira 

karkaa.”  

”Koirapuistoon valot.”  

  

  



23. IVALON PUISTOJEN JA VIRKISTYSALUEIDEN SIISTIMINEN JA 

KUNNOSTAMINEN: LISÄÄ ISTUINRYHMIÄ, ROSKAKOREJA, KUKKIA JA ISTUTUKSIA.  

Ivalon puistoja ja virkistysalueita siistitään ja kunnostetaan osana teknisen toimen perustyötä. Jos 

paikalliset yhdistykset tai muut toimijat haluavat tehdä Ivalossa kukkaistutuksia ja muita viihtyvyyttä 

parantavia toimenpiteitä, tekninen toimi tukee kustannuksissa. Lisätietoa saa tekniseltä toimelta. Ehdotus 

ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kuntalaisten yhteisten puisto- ja virkistysalueiden siistiminen ja kunnostaminen Ivalon taajamassa. 

Istuinryhmiä jokinäköalaa hyödyntäen, roskiksia sekä kukkia ja istutuksia lisää.”  

”Torin rantaan penkkejä, pöytiä, kukka-asetelmia tms.”  

”Ivalon torialueen kaunistaminen. Siinä olisi potentiaalia viihtyisäksi joenrantatoriksi pienellä vaivalla. 

Torien joenpuoleisesta päädystä saisi viihtyisän vihreän piknikalueen muutamalla pöytäryhmällä ja 

roskiksilla. Talvella torilla olisi hyvä olla valot, ehkä olisi mahdollisuus myös joulutoriksi?”  

”Useampia roskiksia, penkkejä ja uimarannalle muutama pöytäryhmä. Koirankakkapusseja joka roskiksen 

kylkeen.”  

”Kunnantalon takana olevan puistoalueen kunnostaminen. Puukalusteita ja paviljonki.”  

  

24. LÖYTÖELÄINTARHAN TILOJEN PARANTAMINEN  

Löytöeläintarhan tilat on käyty läpi eläinlääkärin ja löytöeläintarhan pitäjän kanssa. Tilojen parantamiseksi 

tehdään tänä vuonna pieniä korjauksia. Loput muutokset tehdään, kun tilat siirtyvät uuteen 

paikkaan. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Löytöeläintarhan tilojen parantaminen asiallisiksi, turvallisiksi ja lainmukaisiksi.”  

”Löytöeläintarhan tilojen kunnostaminen.”  

  

25. VALAISTUS INARIN KIRKONKYLÄN LEIKKIPUISTOON  

Inarin kirkonkylän leikkipuistoon on tulossa valaistus vuoden 2021 aikana. Ehdotus on jo toteutumassa, 

joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Valaistus Inarin kirkonkylän leikkipuistoon. Puistossa ei ole toistaiseksi minkäänlaista valaistusta.”  

  

  



26. KÄYRÄNIEMEN VENESATAMAN LAITURI PARTAKKOON  

Käyräniemen venesatamaan rakennetaan laituri vuoden 2021 aikana. Ehdotus on jo toteutumassa, joten se 

ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ehdottomasti Käyräniemen venesataman laiturin teko. Moni turistikin on ihmetellyt puuttuvaa laituria.”  

”Käyräniemen veneenlaskupaikalle laituri.”  

”Raha olisi hyvä käyttää Käyräniemen laiturin rakentamiseen.”  

”Käyräniemen veneenlaskupaikalle lastaus- ja venelaituri. Laituri on ensiarvoisen tärkeä alueen asukkaille ja 

mökkiläisille. Veneenlaskuramppi on jo huonokuntoinen ja vaatisi myös kunnostusta lähivuosina. 

Käyräniemessä Inarijärven rannat ovat kivikkoiset ja veneen jättäminen rantaan puuhun kiinnitettynä esim. 

postilaatikolla tai kaupassa käymisen ajaksi on vahingollista veneelle. Kyseessä on tärkeä kunnallinen 

palvelurakenne, joka mahdollistaa kuntalaisten peruspalvelut.”  

  

27. URHEILUKENTÄLLE POLKUAUTOJA JA MUITA VÄLINEITÄ  

Urheilukentän polkuautoja on uusittu kesällä 2020. Muiden välineiden hankinnat huomioidaan vapaa-

aikatoimen kesätoiminnassa. Tarkempia toiveita voi esittää vapaa-aikatoimelle. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kesäksi voisi hommata vaikka urheilukentälle lisää vehkeitä, polkuautoja ja muuta hilpettä, jos koronakin 

vielä rajoittaa liikkumista.”  

  

28. 45 KG JA 50 KG KÄSIPAINOT KUNTOSALILLE  

45 kg ja 50 kg käsipainot hankitaan kuntosalille, kun kuntosalille tehdään vuosittaisia hankintoja. Ehdotus 

toteutetaan osana vapaa-aikatoimen perustyötä, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Käsipainot 45 kg ja 50 kg kuntosalille.”  

  

  



29. LUONTOLIIKUNTA TUTUKSI  

Jätetty ehdotus huomioidaan muissa kunnan järjestämissä tapahtumissa. Luontoliikunta nostetaan 

teemaksi johonkin kunnan järjestämistä tapahtumista, kun tapahtumia on taas mahdollista 

järjestää. Ehdotus huomioidaan kunnan tapahtumien suunnittelussa, joten se ei etene osallistuvan 

budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon Latu ry ja alueen yritykset koottaisiin kertomaan luontoliikuntamahdollisuuksista ja miten pääsee 

kokeilemaan erilaisia liikkumisvälineitä, kuten kanootteja, suppilautoja, liukulumikenkiä ja sähköpyöriä.”  

  

30. IKÄIHMISILLE ILMAISET KUNTOSALIKÄYNNIT  

Yli 70-vuotiaiden inarilaisten liikuntapassi on jo nyt ilmainen. Sillä pääsee uimahallille sekä Ivalon ja Inarin 

kuntosaleille ilmaiseksi liikuntapaikkojen aukioloaikoina. Lisäksi se kelpaa Urheilutalon sulkapallokentän 

käyttömaksuksi. Ikäihmisten liikuntapassi on saatavilla kunnantalon neuvonnasta ja kirjastoista. Ehdotus 

toteutuu jo, joten se ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tarjotaan ikäihmisille ilmaiset kuntosalit ja elokuvat.”  

  

31. NUORTEN TAPAHTUMAT JA ILTATOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

Nuorten tapahtumia järjestetään osana vapaa-aikatoimen perustyötä. Inarissa on kartoitettu lasten ja 

nuorten harrastustoiveita alkuvuoden 2021 aikana. Nuorten toiveet huomioidaan, kun vapaa-aikatoimen 

toimintaa suunnitellaan. Wauto-toimintaa ei järjestetty vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Nuorisotoimelle erilaisiin tapahtumiin ja ilta-ajan toiminnan kehittämiseen. Wauto-toiminta oli hyvä, koska 

se kulki ympäri kuntaa.”  

  

  



32. VERTAISRYHMÄTOIMINTAA INARISSA  

Inarissa toimii useita järjestöjä, jotka järjestävät monenlaista vertaisryhmätoimintaa. Kunta 

tarjoaa järjestöjen käyttöön tiloja syksyllä 2020 avatusta Osallisuuskeskus Ainolasta. Ainolan toimintaa 

kehitetään vielä, ja Inarissa toimivat vertaisryhmät ovat tervetulleita kehittämään toimintaansa myös 

Ainolan puitteissa. Kun koronatilanne sallii, Ainolassa on tarkoitus järjestää myös eri ryhmille suunnattuja 

tilaisuuksia ja teemailtoja, ja tällöin voidaan tuoda paremmin esiin myös vertaisryhmätoimintaa. Ehdotus ei 

etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Perustetaan vertaisryhmiä, joissa osallistujat olisivat toisilleen tukena ja joista saisi tietoa ja ymmärrystä 

omaan elämään. Tarvitaan tilat ja vetäjä ohjaamaan. Vetäjä aloittaisi vertaisryhmät esim. eläkkeelle 

jääville, jonkin sairauden omaaville, selkäsairaille ym.”  

  

33. KOULURUOKAAN LISÄÄ POROA  

Inarin kunta osallistuu lähiruoan osuuden lisäämiseen tähtäävään Lapin alueen hankkeeseen, jonka 

puitteissa lisätään lähiruoan osuutta Ruokapalvelun ateriapalveluissa. Kunnan ruokapalveluissa tämän 

vuoden tavoitteena on tehdä paikallisista raaka-aineista (poro, kala) ruokaa kerran kuussa, ikäihmisille 

hieman useammin. Poron lihaa lisätään kouluruokaan siis muilla keinoin. Siksi ehdotus ei etene osallistuvan 

budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Poroa pöytään! Poronlihan myynti laski alueella viime vuonna merkittävästi matkailijakadon myötä ja 

viime talven vaikeiden luonnonolosuhteiden uutisoitiin pienentäneen myös teurasmääriä. Paikallisten 

poronlihan tuottajien ja jalostajien ahdingon helpottamiseksi ehdotan syksyn ruokalistoille lisättäväksi 10 

000 eurolla useampia ravitsemuksellisesti arvokkaita paikallisen ruuan päiviä, joiden tarkoituksena olisi 

paikallisen alkutuotannon ja jalostustoiminnan arvostuksen sekä perinneruokatietouden lisääminen. 

Teemapäivinä voisi tutustua perinteiseen ruokakulttuuriin (esim. poronlihakeitto, verimakkara) ja innostaa 

uusiin kokeiluihin (esim. chili con poro, porotortillat, poropyörykät).”  

  



Muut ehdotukset  
 

 

34. IVALON KUNTOSALIN PARANTAMINEN  

Uusi koulukeskus valmistuu vuonna 2022, ja sinne avataan uusi kuntosali. Sen lisäksi Ivalon lukiolle jää 

käyttöön toinen kuntosali. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon kuntosalin kehittäminen. Nykyinen kuntosali ei palvele käyttäjien tarpeita. Tilat ovat ahtaat, mutta 

järkevällä suunnittelulla tiloista saisi huomattavasti käytännöllisemmät.”  

”Kuntosalin laajennukseen.”  

  

35. IVALON VANHAN KUNTOSALIN JÄTTÄMINEN KÄYTTÖÖN, KUN UUSI KOULUKESKUS VALMISTUU  

Ivalon uuden koulukeskuksen valmistuessa Ivalon lukiolle jää käyttöön toinen kuntosali. Nämä kuntosalit on 

mahdollista toteuttaa niin, että ne vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeeseen. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Jätetään vanha kuntosali käyttöön, jos uusi kuntosali tulee olemaan saman kokoinen kuin nykyinen. 

Kuntosalilla käy ihmisiä ruuhkaksi asti ja kun on paljon varattuja vuoroja, myös illat ruuhkautuvat.”  

”Vanhan kuntosalin säilyttäminen, jos uusi kuntosali tulee olemaan saman kokoinen/pienempi kuin 

nykyinen. Eri kohderyhmille on niin paljon varattuja vuoroja, että ne ruuhkauttavat nykyisen kuntosalin 

illat.”  

  

  



36. INARIN KIRKONKYLÄN KUNTOSALIN PARANTAMINEN  

Ivalon uusi koulukeskus valmistuu vuonna 2022. Tällöin päätetään tarkemmin Inarin kunnan kuntosalien 

järjestelyistä ja arvioidaan myös Inarin kirkonkylän kuntosalin tilannetta. Jos Inarin kuntosalilla on 

rikkinäisiä laitteita, niistä voi ilmoittaa vapaa-aikatoimelle. Rikkinäiset laitteet huolletaan osana kunnan 

perustyötä. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Uudet kuntoilulaitteet Inarin kirkonkylän kuntosaliin.”  

”Inarin kuntosalin parantaminen siten, että se tukisi nykyistä paremmin inarilaisten saliharrastusta, 

hyvinvointia ja työterveyttä.”  

”Määrärahalla voisi ostaa uusia ja parempia kuntosalilaitteita nykyisten tilalle. Nykyiset laitteet ovat jo 

huonokuntoisia ja vanhanaikaisia.”  

”Inarin kuntosalille uudet laitteet, koska vanhat ovat kuluneita, epähygieenisiä ja mahdollisesti vaarallisia. 

Uudet laitteet palvelisivat useita ikäryhmiä.”  

”Inarin kirkonkylän kuntosalin laitteiden uusiminen, nykyiset laitteet eivät toimi kunnolla.”  

  

37. SAARISELÄN KUNTOSALIN PARANTAMINEN  

Saariselän kuntosali on Santa’s Hotel Tunturi -hotellin omistama. Kuntosaliin liittyvät järjestelyt eivät siis ole 

kunnan toimivallassa. Saariselän kuntosaliasiaa ja sen järjestelyjä selvitetään. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Saariselän kuntosalin parantaminen. Laitteita enemmän ja paikallisille halvemmaksi.”  

”Saariselän salin tukeminen niin, että kuntalaiset pääsisivät sinne hieman halvemmalla. Salille voisi hankkia 

muutamia olennaisia salivälineitä, kuten lisää käsipainoja ja trx-nauhat. Kuntosalilla käynti lisää terveyttä 

ja ehkäisee monia liikuntaelinvaivoja.  

  

38. KYLMÄALLAS UIMAHALLIIN  

Uimahalli on Rajavartiolaitoksen omistuksessa, ja siksi kunta uimahallin muutostyöt eivät ole kunnan 

toimivallassa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kylmäallas uimahalliin.”  

  

  



39. TILA LIIKUNTATILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN  

Kunnalla on useita tiloja, joita voi käyttää liikuntatilaisuuksien järjestämiseen. Näitä tiloja ovat mm. 

Urheilutalo, koulujen salit, koulujen luokkatilat, työväentalon painisali, Kuulas ja Osallisuuskeskus 

Ainola. Lisätietoja kunnan liikunta saa vapaa-aikatoimelta. Kokonaan uusien tilojen kunnostamiseen ja 

ylläpitokuluihin määräraha ei riitä. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tilaan jossa eri toimijat voisivat järjestää erilaisia liikuntatilaisuuksia, kuten ryhmäliikuntatunteja ja 

joogaa. Tilassa olisi joitakin tarvittavia välineitä, mutta esim. joogamatot asiakkaat toisivat itse. Tila olisi 

toteutettu liikunnan tarpeet edellä. Toteutus vaatisi sopivat tilat, pukutilat, ilmastoinnin, äänentoiston ja 

lattiaratkaisun. Tilassa voisi olla myös joitakin pieniä tarvittavia välineitä.”  

  

40. ULKOLIIKUNTAPUISTO INARIN KIRKONKYLÄLLE  

Inarin kirkonkylälle on tullut uusia liikuntavälineitä kesällä 2020. Siksi tämä ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ulkoliikuntapuisto esim. Juutuan varrelle.”  

  

41. TENNISKENTTÄ IVALOON  

Määräraha ei riitä tenniskentän rakentamiseen. Toive tenniskentästä huomioidaan, kun Ivalon 

urheilupuiston alueesta tehdään kokonaissuunnitelmaa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivaloon tulisi rakentaa tenniskenttä.”  

”Tennis- ja koripallokentät Ivaloon.”  

”Ivaloon tenniskenttä. Asfaltti- tai massakentän voisi rakentaa uuden koulun tai urheilukentän viereen.”  

  

  



42. RETKILUISTELURATA IVALOON  

Retkiluisteluradan kunnossapito on haastavaa kunnallisena palveluna. Jos jokin yhdistys tai muu toimija on 

kiinnostunut ylläpitämään retkiluistelurataa, kunta on halukas tukemaan ylläpitokustannuksissa. Lisätietoja 

antaa tekninen toimi. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Retkiluistelurata.”  

”Ehdotan, että Mukkavuopajassa kokeiltaisiin retkiluisteluradan ylläpitoa talvella 2021–2022. Alue sijaitsee 

lähellä Ivalon keskustaa ja on helposti saavutettava paikka myös matkailijoille ja autottomille luonnossa 

liikkujille. Inarissa on upeat mahdollisuudet talviseen luontoliikuntaan; tämä olisi piste iin päälle.”  

  

43. TALVIUINTIPAIKKA IVALOON TAI INARIIN  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä talviuintipaikan perustamis- ja ylläpitokustannuksiin. Ehdotus 

ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kunnan ylläpitämä talviuintipaikka Inarin kirkonkylän tai Ivalon keskuksen läheisyyteen jatkuvasti auki 

pidettävä talviuintipaikka ja lämmin pukukoppi. Vaatii paikan rannalta, laiturin, hyvät portaat, 

sähköpumpun avannon aukipitämiseen ja sähkölämmitteisen maton avannolle kulkemista varten sekä 

lämmitetyn pukeutumistilan. Lisäksi henkilö huoltamaan ja ylläpitämään tiloja. Jäsenmaksut ylläpitoa 

varten ja jäsenmaksujen hallinnointi kunnan puolesta.”  

”Talviuintipaikan/avannon järjestäminen. Vaatisi pumpun, joka pitää avannon auki ja mahdollisesti 

lämpimän tilan vaatteiden vaihtoa varten.”  

”Avantouintipaikka Ivaloon, pikkukoppi vaatteiden vaihtoon.”  

  

44. VALAISTUJEN LATUJEN LAAJENNUS  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä valaistujen latujen laajennukseen. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Valaistujen latujen laajennus.”  

  

  

  



45. IVALON JA LÄHIKYLÄT YHDISTÄVÄ KUNTOLATU  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä Ivalon ja lähikylät yhdistävän kuntoladun ylläpitokustannuksiin. 

Jos paikalliset yhdistykset ja muut toimijat ovat kiinnostuneita ylläpitämään latuja Ivalon ja lähikylien 

läheisyydessä, kunta voi tukea latujen ylläpitokustannuksissa. Lisätietoja antaa tekninen toimi. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon ja lähikylät (Tolonen, Törmänen, Akujärvi, Keväjärvi, Veskoniemi, Koppelo, Ukonjärvi) yhdistävän 

kuntoladun perustaminen. Hyvin suunniteltu latuverkosto selkeine opasteineen ja helposti saavutettavana 

kohteena olisi loistava esimerkki kylien välisestä yhteistyöstä. Raha käytettäisiin perustamiskuluihin ja 

maanomistajien suostumuksen kartoittamiseen.”  

  

46. IVALON MOOTTORIRADAN KUNNOSTUS  

Moottoriradan muutostyöt vaativat isompaa selvittelyä ja suunnittelua, eivätkä muutostyöt ole 

toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Tulevaisuudessa kartoitetaan radan 

kehittämismahdollisuuksia. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon moottoriradan kunnostus. Hiekan ajoa, jotta rata saadaan talvi- ja kesäkäyttöön, kesäisin 

motocross-ratana ja talvisin snowcross-ratana.”  

  

47. TOLOSEEN LEIKKIKENTTÄ, ULKOILULAITTEITA JA PÖYTÄRYHMÄ  

Kunta ei vastaa kaavoitusalueen ulkopuolisten leikkipuistojen ja ulkokuntoiluvälineiden kunnossapidosta. 

Siksi ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ehdotan, että Inarin kunnan osallistuva budjetointi käytetään Toloseen, jossa olisi tarvetta leikkikentälle. 

Paluumuuton myötä kylään on muuttanut viimeisten vuosien aikana kaksi lapsiperhettä. Toteuttaminen 

vaatii rahaa, toteuttajan ja paikan, johon leikkikentän voi rakentaa. Helposti toteutettavissa, sillä 

leikkikenttävälineitä löytyy valmiina.”  

”Rakennetaan Toloseen kaikenikäisten ihmisten mielenvirkistyspiha: lapsille leikkipaikka, jossa keinu, 

liukumäki ja kiipeilyteline, vanhoille ja nuorille aikuisille ulkokuntoilulaitteita. Pihalla olisi myös pöytäryhmä, 

jonka ääressä voisi tavata toisia kyläläisiä sekä sopia treffejä naapurikylän tuttujen kanssa.”  

  

  

  



48. MUOVINKERÄYSPISTE INARIN KIRKONKYLÄLLE  

Inarin kunnan alueella kierrätyspisteitä ylläpitää Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapeco. 

Muovinkeräyspisteet eivät siis ole kunnan toimivallassa. Toive muovinkeräyspisteestä Inarin kirkonkylällä 

välitetään Lapecolle. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Muovinkeräyspiste Inariin.”  

  

49. YLEINEN WC IVALOON  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä yleisen WC:n rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Yleinen WC kylälle, esim. Sairaalatien konttien lähelle tai jollekin levikkeelle kylän pinnassa. 

Asuntovaunujen jne. kemiallisten WC:iden tyhjennyspiste. WC voisi olla niin hieno, ettei kellään tulisi 

mieleen sotkea sitä.”  

  

50. INARIN KIRKONKYLÄLLE KUNTOPORTAAT  

Määräraha ei riitä kuntoportaiden rakentamiseen. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Juoksuportaat Inariin.”  

  

51. INARIN KIRKONKYLÄN KATUVALAISINTOLPPIIN JOULUVALOT  

Inarin kirkonkylän katuvalaisintolpat ovat ELY-keskuksen hallinnoimat, joten kunta ei voi vaikuttaa niiden 

joulukoristeisiin. Muihin kylien joulukoristeluihin liittyviin kuluihin voi hakea tukea kunnan tekniseltä 

toimelta. Lisätietoa antaa tekninen toimi. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Katuvalaisintolppiin jouluvalot keskustan alueelle Inarin kirkonkylälle. Paikkakunnan yrityksiä voisi 

houkutella tukemaan hanketta rahallisesti. Kyläyhdistyksellä voisi olla rooli edellä mainitussa 

houkuttelutehtävässä.”  

  

  



52. KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SUUNNITTELEMINEN IVALO–INARI-VÄLILLE   

Ivalon ja Inarin kirkonkylän välinen tie on ELY-keskuksen hallinnoima tie. Kunta on tehnyt ELY-

keskukselle aloitteen kevyenliikenteenväylästä, mutta aloite ei ole toistaiseksi edennyt. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kevyenliikenteenväylä Ivalo–Inari-välille. Tämä olisi myös matkailuvaltti. Summa on liian pieni, mutta 

riittäisikö se suunnittelutyöhön?”  

  

53. KATUVALAISTUS TIELLE 969 VÄLILLE PEURAVUONONTIE–KÖNKÄÄNTIE  

Tie 969 on ELY-keskuksen hallinnoima tie. Kunta on tehnyt ELY:lle esityksen katuvalaistuksesta, mutta asia 

ei ole toistaiseksi edennyt. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Katuvalaistus tielle 969 välille Peuravuonontie–Könkääntie.   

  

54. RÖNTGENLAITE ELÄINLÄÄKÄREIDEN KÄYTTÖÖN  

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:  

”Röntgenlaite eläinlääkäreiden käyttöön.  

  

55. TABLETTEJA JA ÄLYPUHELIMIA LAINATTAVAKSI VÄHÄVARAISILLE LAPSIPERHEILLE  

Kouluilla on lainattavana laitteita, jos niitä tarvitaan opetuksessa tai etäopetuksessa. Lisäksi nuorisotiloissa 

on pelaamiseen soveltuvia tiloja. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ostetaan Inarin ja Ivalon kouluille tabletteja/älypuhelimia lainattavaksi vähävaraisille lapsiperheille. 

  

  



56. 3D-TULOSTIN KIRJASTOON  

Ivalon uuteen koulukeskukseen on tulossa 3D-tulostin. Lisäksi on suunniteltu 3D-tulostimen hankkimista 

kirjastoon, mutta tulostimen hankkiminen edellyttää myös laitteen vaatimia tuuletusratkaisuja kirjaston 

tiloihin ja henkilöstön kouluttamista. Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä kaikkiin 3D-tulostimen 

hankkimiseen liittyvien kustannusten kattamiseen. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”3D-tulostin kirjastoon. Tarvitaan filamentteja mahdollisesti. Ohjelmistoprinttauksesta voidaan periä pieni 

maksu.”  

  

57. LIIKUNTAVÄLINEITÄ LAINATTAVAKSI INARIN KIRKONKYLÄLLE  

Liikuntavälineiden lainausta ei ole mahdollista järjestää Inarin kirkonkylällä, sillä siihen ei ole riittävästi 

henkilökuntaa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inarin kirkonkylälle ulkoliikuntavälineitä crossfit-tyyliin. Säilytyspaikkana Inarin hiihtostadion, josta 

välineitä voisi saada käyttöön tiettyyn kellonaikaan.”  

  

58. SAAMENKIELISTÄ HARRASTUSTOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE  

Saamenkielistä harrastustoimintaa ei ole järjestetty, koska saamenkielisiä ohjaajia ei ole ollut saatavilla. Jos 

saamenkielisiä ohjaajia löydetään, saamenkielistä harrastustoimintaa voidaan järjestää osana vapaa-

aikatoimen perustyötä. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inariin saamenkielistä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Rahat käytettäisiin saamenkielisen 

harrastusohjaajan palkkioon. Kouluihin kyselyt siitä, mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa.”  

  

59. IKÄIHMISILLE ILMAISET ELOKUVAKÄYNNIT  

Kulttuuritoimi ja sosiaali- ja terveystoimi voivat selvittää, olisiko ikäihmisille mahdollista tarjota virike-etua, 

jotta kulttuuripalvelut olisivat mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Ehdotus ei 

etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tarjotaan ikäihmisille ilmaiset kuntosalit ja elokuvat.”  

  



60. IKÄIHMISILLE VIRKISTYSTOIMINTAA  

Ikäihmisten virkistystoimintaan voi hakea avustusta kunnan yhteisessä avustushaussa. Kunta suosittelee, 

että yleisen kerho- ja viriketoiminnan järjestämiseen käytetään ensisijaisesti tätä rahoituskanavaa. Kunta 

tarjoaa tiloja virkistystoiminnan järjestämiseen. Lisäksi vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi järjestävät 

ikäihmisille suunnattua toimintaa koronarajoitusten puitteissa. Ehdotus ei etene osallistuvan budjetoinnin 

äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ikäihmisten viriketoimintaan, varsinkin syrjäkylien. Vaikka retki ja ruokailu. Eikö olisi ikäihmisten vuoro?”  

”Ikäihmisten viriketoimintaan syrjäkylillä. Yhteiset tapaamiset ja ruokailut. Nellimissä 2 x kk tilat, työntekijä 

palkataan, ruokailut. Olisiko ikäihmisten vuoro?  

”Ikäihmisten viriketoimintaan syrjäkylillä (kerhot, yhteiset kokoontumiset, ruokailut yms.) Nellimissä. 

Tarvitaan rahaa tilan vuokraan sekä kerhonvetäjän ja ruoanlaittajan palkkaan. Olisiko nyt ikäihmisten 

vuoro?”  

”Ikäihmisten viriketoimintaan syrjäkylillä. Yhteiset tapaamiset ja ruokailut. Nellimissä 2 x kk tilat, työntekijä 

palkataan, ruokailut. Olisiko ikäihmisten vuoro?  

  

61. ETÄTYÖPISTEITÄ KUNNAN HALLINNASSA OLEVIIN TILOIHIN  

Tällä hetkellä kunnalla ei ole sellaisia tiloja, joista voisi käytettävissä olevalla määrärahalla tehdä kaikkien 

käytettävissä olevia etätyöpisteitä. Inarin kunta on hakenut hankerahoitusta monipaikkaisuuden 

edistämiseen. Jos hankerahoitus myönnetään, hankkeen puitteissa edistetään myös Inarin 

etätyömahdollisuuksia. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Valjastamalla etätyöpisteitä (noin 10 kpl) kunnan hallinnassa oleviin tiloihin. Tämä mahdollistaa niin 

paikallisten kuin matkailijoidenkin etätyöskentelyä alueella. Pääosa budjetista menee etätyöpisteiden 

kalusteisiin ja oleellista olla myös varauskalenteri. Ylläpitokuluja voi kattaa käyttömaksuilla. Etätyöpisteiden 

avulla kunta mahdollistaa paremmat etätyöskentelymahdollisuudet alueella niin paikallisille kuin 

matkailijoille. Etätyöpisteessä voi viettää etätyöpäivän ’uudessa ympäristössä’ ja verkostoitua.”  

  

  



62. INARI-SAARISELÄN MATKAILUSIVUSTON PÄIVITTÄMINEN NIIN, ETTÄ KESTÄVÄN MATKAILUN 

TEEMAT NOSTETAAN PAREMMIN ESILLE  

Inari-Saariselkä matkailu on itsenäinen osakeyhtiö, joka vastaa omien verkkosivujensa sisällöstä. Inari-

Saariselkä matkailulle välitetään toive siitä, että kestävän matkailun teemoja nostettaisiin paremmin esille. 

Kestävän matkailun teemat pyritään huomioimaan aiempaa paremmin myös kunnan omassa viestinnässä. 

Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ehdotan, että 10 000 euroa käytetään jo olemassa olevan ”vastuullisia uutisia” – Inari-Saariselän 

matkailusivuston päivittämiseksi. Näin se täydentäisi kestävään matkailuun liittyvää paikalliskulttuurista 

tiedottamista teeman kotiseutu/tunturit tutuiksi -teeman kautta. Sivustolla voisi esimerkiksi kerätä kylä- tai 

paikkakohtaisesti sanoin ja kuvin erilaisiin paikkoihin liittyvää perinnetietoa. Se olisi hyvä keino tuoda 

matkailijoille tietoa paikallisista arvoista ja saamelaiskulttuurista sekä edesauttaa luontoarvoihin 

sitouttamista ja hyvää matkailukäytäntöä. Hanke olisi yleishyödyllinen ja hankkeen avulla kerättyä tietoa 

voisi tulevaisuudessa käyttää erilaisiin tarkoituksiin niin opinto- kuin matkailupuolellakin.”  

  

63. TOIMINTAMALLI, JOKA YHDISTÄÄ AVUN TARJOAJIA JA TARVITSIJOITA  

Toimintamallissa tulisi huomioida muun muassa verotukseen ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Vaatii 

tarkempaa selvittämistä, onko tällaisen toiminta mahdollista vastikkeellisena ja kunnan järjestämänä. 

Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Nuorilla on usein rahan tarvetta, ja ihmiset voisivat tarvita silloin tällöin pientä apua lumitöissä, 

siivouksessa, koiran ulkoilutuksessa, kauppa-asioissa jne. Käytetään raha tällaisen toiminnan aloittamiseen, 

että tekijät ja tarvitsijat kohtaisivat.”  

  



Yhteenveto ehdotuksista 
 

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN ÄÄNESTYKSEEN ETENEVÄT EHDOTUKSET: 

1. Ulkokuntoilulaitteita Ivaloon 

2. Ulkokuntoiluvälineitä ikääntyneille 

3. Katukoripallokenttä Ivaloon 

4. Ivalon skeittipuiston parantaminen 

5. Skeittiramppi Saariselälle 

6. Koirapuisto Ivalon pohjoisosaan 

7. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen 

8. Laavu Ivalon kylälle 

9. Katettu istuinryhmä ja polku terveyskeskuksen edustalle joen rantaan 

10. Liikuntavälineitä lainattavaksi kuntalaisille 

11. Lasten harrastuskokeilupäivä 

12. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen 

13. Lasten kalastuspäivä Ivaloon, Inariin ja Sevettijärvelle 

14. Taide- ja kulttuuritoimintaa vuodeosaston ja palveluasumisen asukkaille 

15. Lumitaidetta ja napakelkka kuntalaisille 

16. Älykäs hyvinvointihankina – hankitaan kuntalaisten hyvinvointia parantavia palveluja paikallisilta 

yrittäjiltä 

 

MUULLA TAVOIN TOTEUTETTAVAT TAI JO TOTEUTUMASSA OLEVAT EHDOTUKSET: 

17. Beach volley -kenttä Ivaloon 

18. Pyöräilyreitistö Jänkävaaraan 

19. Kuntoportaat ja näköalapaikka Jänkävaaraan 

20. Latujen kunnossapito ja opasteiden parantaminen 

21. Kelkkareittien lanaaminen 

22. Koirapuistojen rakentamisen viimeistely 

23. Ivalon puistojen ja virkistysalueiden siistiminen ja kunnostaminen: lisää istuinryhmiä, roskakoreja, 

kukkia ja istutuksia. 

24. Löytöeläintarhan tilojen parantaminen 

25. Valaistus Inarin kirkonkylän leikkipuistoon 

26. Käyräniemen venesataman laituri Partakkoon 

27. Urheilukentälle polkuautoja ja muita välineitä 

28. 45 kg ja 50 kg käsipainot kuntosalille 

29. Luontoliikunta tutuksi 

30. Ikäihmisille ilmaiset kuntosalikäynnit 

31. Nuorten tapahtumat ja iltatoiminnan kehittäminen 

32. Vertaisryhmätoimintaa Inarissa 

33. Kouluruokaan lisää poroa 

 

  



MUUT EHDOTUKSET: 

34. Ivalon kuntosalin parantaminen 

35. Ivalon vanhan kuntosalin jättäminen käyttöön, kun uusi koulukeskus valmistuu 

36. Inarin kirkonkylän kuntosalin parantaminen 

37. Saariselän kuntosalin parantaminen 

38. Kylmäallas uimahalliin 

39. Tila liikuntatilaisuuksien järjestämiseen 

40. Ulkoliikuntapuisto Inarin kirkonkylälle 

41. Tenniskenttä Ivaloon 

42. Retkiluistelurata Ivaloon 

43. Talviuintipaikka Ivaloon tai Inariin 

44. Valaistujen latujen laajennus 

45. Ivalon ja lähikylät yhdistävät kuntolatu 

46. Ivalon moottoriradan kunnostus 

47. Toloseen leikkikenttä, ulkoilulaitteita ja pöytäryhmä 

48. Muovinkeräyspiste Inarin kirkonkylälle 

49. Yleinen WC Ivaloon 

50. Inarin kirkonkylälle kuntoportaat 

51. Inarin kirkonkylän katuvalaisintolppiin jouluvalot 

52. Kevyenliikenteenväylän suunnitteleminen Ivalo–Inari-välille  

53. Katuvalaistus tielle 969 välille Peuravuonontie–Könkääntie 

54. Röntgenlaite eläinlääkäreiden käyttöön 

55. Tabletteja ja älypuhelimia lainattavaksi vähävaraisille perheille 

56. 3D-tulostin kirjastoon 

57. Liikuntavälineitä lainattavaksi Inarin kirkonkylälle 

58. Saamenkielistä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille 

59. Ikäihmisille ilmaiset elokuvakäynnit 

60. Ikäihmisille virkistystoimintaa 

61. Etätyöpisteitä kunnan hallinnassa oleviin tiloihin 

62. Inari-Saariselän matkailusivuston päivittäminen niin, että kestävän matkailun teemat nostetaan 

paremmin esille 

63. Toimintamalli, joka yhdistää avun tarjoajia ja tarvitsijoita 

 

 

 

  

  

  

 

 

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


