
 

  

INARIN KUNNAN OSALLISTUVA 
BUDJETOINTI 2022 

KAIKKI EHDOTUKSET 

 2022 



Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenevät ehdotukset  
 

Äänestykseen etenevistä ehdotuksista on tehty alustavat kustannusarviot, joiden mukaisesti voidaan 

toteuttaa joko yksi tai useampi ehdotus tämän vuoden osallistuvassa budjetoinnissa. Jos voittava ehdotus 

vie koko määrärahan, ei muita toteuteta. Jos taas voittava ehdotus vie vain osan, esimerkiksi puolet 

budjetista, voidaan silloin myös loppu budjetista käyttää toisen pienemmän ehdotuksen toteutukseen. 

 

1. TULISTELUPAIKKA NÄÄTÄMÖÖN 

Määrärahalla voitaisiin kustantaa materiaalit tulipaikkaan (esim. hirsikehikko) tai grillikotaa varten. 

Tulistelupaikka sovitaan yhdessä kyläläisten ja kyläyhdistyksen kanssa, joka ottaa vastuulleen myös 

tulipaikan pystyttämisen ja huoltamisen. Ehdotuksen toteuttamisen arvioidut kustannukset olisivat noin 

5000-6000 €. Ehdotus etenee äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

“Ehdotan, että 10 000 euroa käytetään Näätämön kylälle rakennettavaan tulistelupaikkaan. Jos raha 

riittää, esim pieneen grillikotaan tai grillikatokseen. Tämä kylä kaipaa kipeästi paikkaa, mihin kyläläiset 

voisivat kokoontua. Olemme rajakylä, jossa norjalaiset (ja aikaisemmin myös venäläiset) käyvät ostoksilla. 

Roskaus-ongelma on jokavuotinen ja jatkuva. Täällä on monia, jotka haluaisivat organisoida jokakesäiset 

siivoustalkoot mutta siivoustalkoot ilman yhteistä tulistelua makkaranpaistoineen ja yhteentulemisineen 

lopuksi on suoraansanottuna tylsä. Lisäksi meitä on paljon sosiaalista elämää kaipaavaa porukkaa kylällä 

mutta ei neutraalia paikkaa mihin kokoontua. Yhteinen tulistelupaikka olisi helppo tapa kokoontua kenen 

tahansa aloitteesta ja piristää pienen kylämme elämää. Olisi kiva muutenkin jos tuo 10 000 euroa 

käytettäisiin tällä kertaa jonkun syrjäkylän asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Mekin olemme tärkeitä 

veronkantajia Inarin kunnalle, meidänkin hyvinvointi on tärkeä. Omalta osaltani lupaan organisoida 

illanistujaisia ja siivoustalkoita ym kivaa koko kylälle ja yhteisölle, jotta tuo tulistelupaikka tulisi aktiiviseen, 

ympärivuotiseen käyttöön!” 

 

 

2. JÄNKKÄVAARAN ALUEEN KEHITTÄMINEN 

Määrärahalla voidaan kunnostaa ja siistiä nykyisin varastona toimiva koppi Jänkkävaaran alueella. Kopissa 

voisi toimia taukotila ja voitelutila, missä huoltaa sukset. Lisäksi kopin eteen voidaan tehdä katos ja 

penkit. Kustannusarvion mukaan tähän tarvitsee noin 4000 €, eli ehdotus ei vie koko määrärahaa. Ehdotus 

etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Jänkkävaaran liikunta-alueen kehittämiseen Ivalossa ympärivuotiseksi ja houkuttelevaksi 

ulkoliikuntapuistoksi. Alueelle voitaisiin rakentaa lisää ulkoliikunta paikkoja/telineitä/opasteita myös kesää 

varten, niin aikuisille kuin lapsillekin. Parkkialueelle voitaisiin tehdä jonkinlainen "suksikatos" voitelua, 

levähdystä yms. varten.”  



 

3. SKEITTIPARKKI SAARISELÄLLE  

Määrärahalla voidaan rakentaa muutamia ramppeja valmiille asfalttipohjalle Saariselälle. Yhteistyö alueen 

yrittäjän kanssa mahdollistaa ehdotuksen toteutumisen, ja se voidaan yhdistää alueen muuhun 

kehittämiseen. Skeittiparkki tulisi Saariselän rinteiden alaosassa sijaitsevalle parkkipaikalle, jolloin 

määräraha riittäisi ramppeihin. Ehdotuksen toteuttamisen kustannusarvio on 10 000 €. Ehdotus etenee 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Saariselälle skeittipuisto kuten Inariin. Toisi paikallisille liikunnan iloa ja paikallisille vuokraamoille uuden 

tuote vuokraus mahdollisuuden. Rinteetkin valmiina.” 

 

  

4. IVALON SKEITTIPARKIN PARANTAMINEN  

Määräraha ei riitä betonisten ramppien tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia Ivalon 

skeittipuistoon uusia ramppeja täydentämään skeittipuistoa. Talkootöillä tehtynä parkkiin voidaan tehdä 

nuorten kanssa uusia vanerisia ramppeja, jos työlle löytyy työnjohtaja/koordinaattori. Tällöin määräraha 

käytettäisiin materiaalikuluihin ja työnjohtajan palkkaukseen. Ehdotuksen toteuttamisen kustannusarvio on 

10 000 €. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Skeittiparkin uusimista Ivaloon.”  

“Osan budjetista voisi käyttää kesällä auki olevaan skeittiparkkiin.” 

“Ivalon skeittiparkki” 

“Betoninen skeittiparkki Ivaloon” 

  

5. Kuntoportaat Inariin 

Määrärahalla voidaan hankkia materiaalit portaita varten, mutta budjetti ei riitä työn toteuttamiseen. 

Talkoovoimin pystytettävät portaat tulisivat Juutuanpolun varteen. Kyläyhdistys ja muut paikalliset toimijat 

tulisivat mukaan talkoisiin ja näin saisimme portaat pystytettyä määrärahalla. Ehdotuksen toteuttamisen 

kustannusarvio on 10 000 €. Ehdotus etenee äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Ehdottomasti myös Inariin kuntoportaat vaikka stadionin kylkeen!” 

“Inariin kirkonkylälle olisi hyvä saada kuntoportaat. Lähimmät portaat ovat Karhunpesäkivellä eivätkä 

palvele esim. nuoria eikä autottomia.” 



“Kuntoportaat Inarin kirkonkylän Juutuanvaaraan” 

“Inarin kylälle kuntoportaat Juutuanvaaraan.” 

“Eiköhän tuolla rahalla saisi kuntaan rakennettua kuntoportaat, tai paritkin. Paikkojen löytäminen ei luulisi 

olevan ongelma.” 

“Juoksu-/kuntoportaat Juutuanvaaraan.” 

  

6. INARIN KIRKONKYLÄLLE TERVETULOKYLTTI 

Määrärahalla voidaan rakentaa tervetulokyltti Inarin kirkonkylälle etelän suunnasta tullessa. Kyltin 

ulkonäöstä voidaan järjestää ideakilpailu tai ottaa vastaan ehdotuksia, mikäli ehdotus toteutetaan. 

Kustannusarvion mukaan ehdotus vie koko 10 000 € materiaalit ja työt huomioiden. Ehdotus etenee 

äänestykseen.  

   

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inarin kirkonkylälle tultaessa, ainakin etelän suunnasta, 4-tien varteen "tervetuliaiskyltti" Inariin. Tällainen 

kyltti löytyy jo Saariselällä ja Ivalosta. Mallia voisi ottaa vaikka Tankavaaran monumentista.” 

 

7. INARIN KIRKONKYLÄN SKEITTIPARKILLE PENKIT JA KATOS 

Skeittiparkille tehdään penkit joka tapauksessa. Määrärahalla voidaan lisäksi tehdä katos, jonka työssä 

voisivat nuoret olla itse mukana. Talkootyönä tehdyn laavun/katoksen siistinä ja viihtyisänä pitäminen olisi 

nuorten omalla vastuulla. Kustannusarvion mukaan tällainen maksaisi noin 5000 €, eli se ei veisi koko 

määrärahaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Inarin kirkonkylän skeittiparkin sadekatosta varten. Syrjäkyliltä skeittaamaan tulevat lapset kastuvat 

läpimäriksi sateella. Viereisessä leikkipuistossakaan ei ole sadesuojaa. Katos ja penkit toimisivat myös 

"nuorisotilana", koska nykyinen on homeessa ja suurin osa lapsista ei voi sitä käyttää. “ 

  

8. HARRASTUSVÄLINEITÄ SIVUKYLILLE 

Määräraha jaettaisiin usean eri kyläyhdistyksen/kylän toiminnan tukemiseen ja 

harrastusvälinehankintoihin. Kylät saisivat itse päättää, mihin rahat käytetään ja sopia hankinnoista itse. 

Hankitut harrastusvälineet jäisivät kyläyhdistysten vastuulle. Kustannusarvion mukaan kylien 

harrastusvälineisiin menisi 5000-6000 €, eli ehdotus ei vie koko määrärahaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Sivukylien harrastuslaitteiden hankinta.” 



“Liikuntavälineitä lainattavaksi myös muihin kyliin, nyt jäivät vain Ivaloon?” 

“Sivukylien lapsien ja nuorten (ja aikuistenkin) harrastusvälineisiin, joita voidaan käyttää yhdessä. Esim. 

Lentopalloverkko + pallo, jalkapallo+ maalit, sulkapalloverkko ja mailoja, pesäpallovehkeitä jne.” 

“Sivukyliin liikuntavälineitä lainattavaksi. Ainolan välinepalvelu ei palvele meitä sivukylällä asuvia.” 

“Inarin kirkonkylän kirjastoon Sajokseen lainattavia liikuntavälineitä, mm. suksia, lumikenkiä, 

liukulumikenkiä, suplautaa, sähköpotkulaudat jne.” 

“Inarin kirkonkylälle myös liikuntavälineitä lainattavaksi. Esim. lumikenkiä, liukulumikenkiä yms.” 

“Sevettijärvi-Näätämö alueelle kyläläisten vapaa-ajan toimintaan. Esimerkiksi kuntosaliin tai vastaavaan 

vapaa-ajan vietto paikkaan. Jonne olisivat tervetulleita niin nuoret kuin aikuisetkin. Tai sitten tämän alueen 

asukkaille välinevuokraamo. Täältä suunnalta on melkeinpä mahdotonta ajella Ivaloon välineitä 

vuokraamaan ja sitoutua palauttamaan ne viiden päivän sisällä.” 

 

9. KULJETUKSIA INARISTA IVALOON KULTTUURITOIMINTAAN 

Määrärahalla voidaan tukea kuljetusten järjestämistä tapahtumiin. Tulevaisuudessa kuljetuksia tulee 

olemaan molempiin suuntiin, kun Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus avataan. Ehdotukseen varataan n.3000€. 

Ehdotus etenee äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Voisiko osalla summasta järjestää kuljetuksia Inarista Ivaloon elokuviin, konsertteihin jne.?” 

 

  

10. VAPAA-AIKATOIMELLE AIRSOFT-ASEITA JA -VARUSTEITA & MUITA TAPAHTUMIA TAI PELEJÄ 

Määrärahalla voidaan hankkia joitain airsoft-aseita ja -varusteita. Alue on jo valmiiksi sovittuna 

Metsähallituksen kanssa, mutta turvallisuusasiat tulee selvittää, mikäli ehdotus voittaa. Ehdotukseen 

varataan alustavasti 5000 €, eli ehdotus ei vie koko määrärahaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Hankitaan esim. Nuorisotoimelle airsoft-aseita (n.20+ kpl) ja varusteita ja aletaan järjestämään 

pelitapahtumia/pelikerhoa nuorille (eri ikäisille ja eri kylissäkin).  

Pitäisi olla myös pelialue, jossa esim. suojautumista varten jotain rakennelmia.” 

 

  

  

  



11. LASTEN TANSSI/JUMPPAKERHON JÄRJESTÄMINEN 

Ehdotus toteutettaisiin esimerkiksi viikonlopun mittaisena kurssimuotoisena tanssi- tai jumppakerhona 

lapsille. Kurssimuotoisen tanssikerhon toteuttamiseen varattava määräraha käytettäisiin kurssin vetäjän 

palkkakuluihin. Ehdotus ei vie koko määrärahaa, palkkakulut sovitaan sopivan kurssinvetäjän kanssa 

tarjousten perusteella. Ehdotus etenee äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Pienten lasten harrastustoiminta, esim. tanssi-/jumppakerho.” 

 

 

12. JOULUTORIN JA MUIDEN TORITAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN IVALOON JA INARIIN 

Toritapahtumien, kuten joulutorin kustannukset eivät ole suuret. Toritapahtuman järjestelyihin voitaisiin 

varata noin 1000 €, mikäli ehdotus voittaa. Ehdotus etenee äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inarin ja Ivalon torialueiden elävöittämiseen. Ehdottaisin esim. alku- ja/tai loppukesästä toritapahtumaa, 

jossa kunta olisi mukana luomassa puitteita ja ohjelmaa. Tapahtumassa olisi mahdollista myydä omia 

tuotteita + kirpputorituotteita, sekä ruokaa.” 

”joulutori” 

  

13. VILJELYLAATIKOITA JA OPASTUSTA VILJELYYN 

Määrärahalla voidaan ostaa viljelylaatikoita sekä järjestää sovitusti opastusta viljelyyn esimerkiksi 

kurssimuotoisena toimintana. Ehdotukseen ei mene koko määräraha, siihen varataan noin 500-1000 €. 

Ehdotus etenee äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Viljelylaatikoihin. Joka kylään laatikoita, siemeniä, multaa ja taimia. Siitä voi halukkaat varata itelle 

laatikon sekä sen mitä haluaa kasvattaa. Puutarhuri opastamaan alkuun, ja puhelimeen joka viikko hoito-

ohjeet koko kesän ajan. Jos rahat riittää, kesän mittaan lava-, kate- ja muuhun viljelyyn liittyviä luentoja ja 

neuvoja tulevia kausia varten.”  

  

  

   



Muulla tavoin toteutettavat tai jo toteutumassa olevat ehdotukset 
  

14. PARTAKKOON LASTAUS- JA VENELAITURI 

Partakon lastaus- ja venelaiturin maatyöt on jo tehty, ja laituri tehdään kesällä 2022. Koska ehdotus on jo 

toteutumassa, se ei etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Olisko vihdoin aika rakentaa Partakkoon lastaus- ja venelaituri? Tai palauttaa Jääasema käyttöön.” 

 

15. TERVE TILA INARIN KIRKONKYLÄN NUORISOTILALLE 

Inarin kirkonkylän nuorisotila on siirtymässä osoitteeseen Lehtolantie 4. Tilapalvelu tekee pientä remonttia 

tilaan, ja nuorten kanssa yhdessä tehdään maalaukset ja muuta pientä kunnostusta. Uusiin tiloihin 

siirrytään touko-kesäkuun aikana. Ehdotus on jo toteutumassa, joten se ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Terve tila Inarin kylälle nuorisotilaksi kunnes uusi uuden koulun tiloihin saadaan.”  

 

16. TENNISKENTTÄ IVALOON 

10 000 euroa ei riitä uuden tenniskentän tekemiseen. Tilojen uudelleenjärjestelyllä tenniskenttä olisi 

mahdollista saada liikuntahallin läheisyydessä olevaan kaukaloon. Skeittiparkki ja liikennepuisto siirtyisivät 

parkkipaikalle. Näin tenniskenttä voitaisiin saada kaukaloon, jossa on valmis asfalttipohja kentälle. Ehdotus 

toteutetaan uudelleenjärjestelyillä, joten se ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivaloon tarvitaan ehdottomasti tenniskenttä.”  

”Tenniskenttään.”  

”Inarin kuntaan tarvittaisiin tenniskenttä. Sitä on monena vuonna ehdotettu äänestyksessä.”  

  

  

  

   



17. PULKKAMÄKI INARIIN  

Pulkkamäki voidaan toteuttaa joka tapauksessa. Tekninen toimi järjestää Inarin Onnenkukkulan lanaamisen 

pulkkamäeksi. Ehdotus toteutetaan joka tapauksessa, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kunnon pulkkamäki Inarin kk:ssä.”  

  

18. KORIPALLOKENTTÄ TAI KATUKORIPALLOKENTTÄ  

Koripallokenttä tulee joka tapauksessa uuteen koulukeskukseen sekä sen lisäksi Ivalon urheilukeskuksen 

pihalle. Ehdotus toteutuu joka tapauksessa, joten se ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Koripallokenttä!” 

”Ivaloon tulisi saada kunnollinen katukoriskenttä (ja jos budjetti sallii, niin ulkokuntoilulaitteita)”  

  

19. RETKILUISTELURATA  

Retkiluisteluradan toteuttamista kokeillaan talvella 2022-2023. Retkiluistelurataa kokeillaan määräajalla 

joka tapauksessa, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Retkiluisteluradan perustaminen Inarinjärvelle Inariin ja Ivalojoelle Ivaloon. Rahalla hankittaisiin kalusto 

ratojen auraamiseen. Olisi ilo kuntalaisille, mutta mahdollisuus myös matkailijoille..”  

” Luistinradan tekemiseen jäälle, jotta kunnalta lainattavissa olevat retkiluistimetkin saadaan kunnan 

alueella käyttöön. Lisäksi retkiluistelu nostaa suosiotaan jatkuvasti ja harrastajia löytyisi. Laji, jota koko 

perhe voi harrastaa” 

   

20. INARIN KIRKONKYLÄN SKEITTIPARKILLE JA LEIKKIKENTÄLLE VALAISTUS  

Tekninen toimi toteuttaa Inarin valaistuksen kesällä 2022, joten ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Leikkipuisto ja skeittiparkki tarvitsee myös valot. Se lisäisi kaamosaikana käytettävyyttä.”  

  

 



21. LAPSILLE LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTO  

Uuden koulukeskuksen pihaan on tulossa leikkivälineitä ja telineitä monen ikäisille. Ehdotus on 

toteutumassa joka tapauksessa, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Lapsille ja vanhemmillekin leikki/aktiiviteetti puisto, jossa esim köysirata, iso liukumäki ja muuta kivaa” 

  

22. PENKKEJÄ JA PÖYTIÄ IVALOON  

Ehdotus toteutetaan joka tapauksessa teknisen toimen perustyönä. Talven ajaksi pois otetut penkit ja 

pöydät viedään kesäksi takaisin ja toiveiden mukaan niitä voidaan myös lisätä. Vanhusneuvostolta 

pyydetään esitys uusien penkkien sijainnista. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Ehdotan penkkejä Leiritielle ja kylän pintaan, jotta vanhukset ja liikuntarajoitteiset pystyisivät 

ulkoillessaan levähtämään välillä. Tämä olisi järkevä satsaus ikäihmisten hyvinvointiin ja omaehtoiseen 

liikkumiseen. Säästöä kertyisi sitä kautta terveydenhuollosta, kun liikuntakykyä ylläpidetään.” 

 

”IVALOON: 

- istumapenkkejä katujen/teiden varsille 

- roskapönttöjä katujen/teiden varsille 

- koiran jätepusseille PALJON pönttöjä* 

*Saksassa näkynyt pönttöjä, joiden yhteydessä muovipussit saatavilla.” 

 

”Kävelytien varteen penkkejä” 

”Toivomme penkkejä teiden varsille ja jonnekin jopa pöytää.” 

   

  

 

   



23. PENKKEJÄ JA PÖYTIÄ NÄVERNIEMEEN   

Ehdotus voidaan toteuttaa joka tapauksessa, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Istuimia ja jopa pöytiä Näverniemeen.”  

  

24. LISÄÄ ROSKAPÖNTTÖJÄ IVALOON  

Roskapönttöjen lisääminen on jo suunnitteilla teknisen toimen perustyössä, joten se ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”IVALOON: 

- istumapenkkejä katujen/teiden varsille 

- roskapönttöjä katujen/teiden varsille 

- koiran jätepusseille PALJON pönttöjä* 

*Saksassa näkynyt pönttöjä, joiden yhteydessä muovipussit saatavilla.” 

  

25. IKÄIHMISILLE PELI- JA LEHDENLUKUTUOKIOITA 

Ehdotus voidaan toteuttaa joka tapauksessa yhteistyössä Osallisuuskeskus Ainolan tai eläkeläisyhdistysten 

kautta. Ehdotus ei etene äänestykseen, koska se pyritään toteuttamaan muuta kautta.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Vanhusten virike- ja virkistystoimintaan järjestämällä pelituokioita ja lehdenlukutuokioita.” 

  

26. VILJELYMAATA VUOKRATTAVAKSI  

Ehdotus toteutuu jo kunnan toiminnassa. Ryytimaata voi vuokrata kunnalta. Inarin kunta vuokraa 

viljelypalstoja entisen emäntäkoulun pellolta. Palstan vuokra on 15 €/aari. Lisätietoja saa kunnan 

nettisivuilta sekä tekniseltä toimelta. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Yhteinen omavaraisuutta tukeva peltoalue poroaidalla. Siirtolapuutarha/yhteinen ryytimaa.”  

  

  



Muut ehdotukset  
 

 

27. IVALON APTEEKIN JA RUSKATIEN VÄLISEN PUISTON SIISTIMINEN 

Puiston siistiminen on mukana teknisen toimen suunnitelmissa ja suunnitelmat viedään teknisen 

lautakunnan käsittelyyn. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Ivalon apteekin ja Ruskatien välisen puiston/metsikön ennallistaminen ja ehostaminen. Kyseinen ”puisto” 

on mielestäni keskeinen osa Ivalon kylää, siis jo ihan sijainniltaankin. Haravalanton puistoon verrattuna 

paikka on rauhallisempi, liikenteen melulta suojaisa. Kuitenkin kyseinen pöpelikkö on jäänyt vähälle 

huomiolle ja on varsin ränsistynyt. 

Ehdotukseni 10.000 euron määrärahalle on tilanteen korjaaminen. Koska puistossa on jo aluskasvillisuuden 

seassa olemassa oleva kiveys, luulisi tämän helpottavan urakkaa. Puistoon voisi hommata uudet penkit, 

pöydät ja vaikka jonkinlaisen ulkoliikunta-rakennelman (puolapuut, venyttelypenkki yms.), jolloin puisto 

hyödyttäisi asukkaita ja turisteja kaikista ikäryhmistä.” 

  

28. IVALON TORIALUEEN KUNNOSTAMINEN 

Torialueen kunnostaminen on mukana teknisen toimen suunnitelmissa ja sitä käsitellään teknisen 

lautakunnan kokouksessa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Nykyiselle tapahtumatorille, elikkä molokkien torille uusi ilme. Kesällä muutama viihtyisä istutus ja 

pöytäryhmiä joen lähelle,jossa vois olla piknikillä päivähoitolaisten taikka kavereitten kanssa. Talveksi siihen 

kaamosvaloin valaistu ulkopuisto lapsia ajatellen. Muutama pieni mäki,ja lumiveistos. Esiintymislava 

kesäksi, niikuin Inarissakin on keskellä kylää.” 

   

  

 

  



29. IVALON KESKUSTA-ALUEEN SIISTIMINEN 

Ehdotus on mukana teknisen toimen suunnitelmissa ja sitä käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. 

Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”tuon voisi käyttää ivalon keskusalueen jokirannat, asuinpihojen ja tien varsien siistimiseen risukoista ja 

muista roskista. Eikö tässä olisi ajatusta kun kuitenkin Ivalossakin käy turisteja ulkomaita myöten ja kylä on 

niinkuin jossakin risukossa asuttaisiin.”  

“Kaavaan merkittyjen kunnan puistoalueiden raivaaminen ja siistiminen Ivalossa, Inarissa ja Saariselällä.” 

 

30. INARIN KIRKONKYLÄN KESKUSTA-ALUEEN VIIHTYISYYDEN PARANTAMINEN 

Ehdotus huomioidaan teknisen toimen perustyössä ja suunnitelmissa. Ongelmana on resurssien ja 

työvoiman rajallisuus. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Pitää kaataa liikennettä haittaavat tolpat Inarin kirkonkylän keskustasta jalkakäytävän edestä välillä Visit 

Inari - Papana. Ei moisia nojailutolppia kuin ehkä koirien kanssa ulkoillessa koirien pissatolpaksi. Ja laittaa 

tie kulkemaan Saleen myös Visit Inaria vastapäätä. Salen kylttiä kaivataan. Näillä toimenpiteillä saadaan 

kylään viihtyisyyttä ja silmän iloa. Eihän 10 000 € riitä, mutta tämä on kansalaisehdotus” 

  

31. PYÖRÄTIE IVALOSTA KEVÄJÄRVELLE 

Pyörätien tekeminen on ELY-keskuksen vastuualuetta. Lisäksi 10 000€ ei riitä pyörätien rakentamiseen. 

Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Pyörätie Ivalosta Keväjärvelle.”  

  

32. TEIDEN KUNNOSTAMINEN 

Teiden kunnostaminen on pääasiassa ELY-keskuksen vastuualuetta. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Parempiin teihin”  

  

  



33. INARIN KIRKONKYLÄLLE MOTOCROSS-/MOOTTORIKELKKARATA  

Määräraha ei riitä ehdotuksen toteuttamiseen. Virallisen radan tulee olla asianmukaisesti aidattu ja sinne 

tulisi olla portti josta kulkea. Tällä hetkellä myös Ivalossa on rata, jota voi käyttää. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Motocross/ moottorikelkka radan harjoittelupaikan rakentaminen kirkonkylälle. Sulan maan aikaan 

radalla voisi turvallisesti harjoitella mopo/motocross temppuja ja talvella toimisi moottorikelkkabaanana.”  

  

34. LAAVU IVALOON 

Ehdotus siirretään kunnan investointiohjelmaan. Mukkavuopajan alueelle suunnitellaan ulkoilualuetta, 

jonne myös laavun voisi sijoittaa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Uusi tulipaikka Ivalon kylän läheisyyteen" 

”Laavun tai kodan rakentaminen Ivalon keskustan lähistölle tai mahdollisesti lähelle Ivalojokea. Paikka tulisi 

varmasti käyttöön esimerkiksi lapsiperheille. Laavun ympäristöön voisi myös tulla aktiviteettipisteitä 

lapsille, jossa lapset saisivat viettää aikaa. Mielestäni Ivalon keskustan alueella ei ole oikein vapaa-

ajanviettopaikkaa lapsiperheille..”  

”Rakennetaan laavu kylän lähelle, jota voisi käyttää lapsiperheet, koululuokat ja paikalliset asukkaat 

retkeilyyn. Paikalle ei pääsisi autolla (vähentää ilkivaltaa?), mutta voisi olla esteetön kulku silti.”  

“Tulistelupaikka Ivalon lähistölle.” 

“Uusi helppo tulistelupaikka kuntalaisille/matkailijoille. Esteetön pääsy paikalle liikuntarajoitteisille.” 

“Toinen tulistelupaikka Ivaloon jänkkävaaran lisäksi, esimerkiksi mukkavuopajan kävelyreitin varrelle. 

Kunnan ylläpitämä laavu tai kota. Esteetön pääsy vaikka pyörätuolillakin ja helppo saavutettavuus. Kesä- ja 

talvi kunnossapidettävä.” 

 “Tulistelupaikkoja ei tosiaankaan ole liikaa!” 

“Kaipaamme tulistelupaikkaa Eetunpuiston metsikköön. Sinne voisi olla esteetön kulku, jolloin se palvelisi 

monenlaisia käyttäjiä Ivalon keskustan alueella. Alueella olevaa pientä mäennyppylää voisi vielä hieman 

muokata pienten lasten pulkkamäeksi/kiipeilykukkulaksi.” 

“Vuopajan kävelyreitin alueelle laavu.” 

“Ehdottomasti laavu Ivalon joen rannalle keskustan lähettyville. Siinä voi kelkkailijat, veneilijät, koiran 

ulkoiluttajat ym. paistaa makkaraa.” 

 

  



35. LAAVU SAARISELÄN KESKUSTAAN 

Ehdotusta viedään eteenpäin osana kunnan muita suunnitelmia. Saariselän alueella on jo tällä hetkellä 

paljon tauko- ja tulistelupaikkoja. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tulistelu laavu yleiseen käyttöön Saariselän alueen keskustaan.” 

  

36. LAAVU TAI KOTA RAJAJOOSEPIN TIEN VARRELLE, NELLIMIIN TAI VESKONIEMEEN 

Alueella on useita tulistelupaikkoja, mutta ei laavuja. Alueet ovat Metsähallituksen maita, joten alueiden 

kehittämisessä tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä Metsähallitukseen. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tulistelupaikka jolla autolla pääsee lähelle.” 

 

 

37. LAAVU SYRJÄISEMPÄÄN PAIKKAAN 

Maat ovat pääasiassa Metsähallituksen hallinnassa, joten ensisijaisesti sitä kautta voidaan kehittää alueiden 

palveluita ja lisätä laavuja. Ylläpidon ja huollon kannalta syrjäiset paikat ovat haastavia. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Yleinen kota tai katoksellinen tulistelupaikka johonkin syrjemmäs, johon voi ajella esim kelkalla tai hiihtää, 

kesällä pyöräillä/kävellä. Ivalon kylän tuntumaan. Saisi olla parikin paikkaa. Kylällä ei käytännössä ole kuin 

jänkävaara. Rahajärvi hieman kaukana.” 

  

38. KATETTU KATSOMO KESÄTEATTERIA JA MUSIIKKIESITYKSIÄ VARTEN 

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä kesäteatterin tai katsomon rakentamisen kustannuksiin. 

Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Mielestäni kuntaan tarvitaan katettu katsomo kesäteatteria ja konsertteja varten. Tällaisesta on puhuttu 

jo vuosia.” 

  

  



39. TANSSILAVA INARIN KIRKONKYLÄLLE  

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä tanssilavan rakentamisen kustannuksiin. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Tanssilava Inarin kunnan alueelle.” 

“Juutuanjoelle tanssilava!” 

  

40. MOOTTORIKELKKAREITTIEN JA -OPASTUSTEN PARANTAMINEN  

Tekninen toimi huomioi ehdotuksen perustyössään. Parannuskohteista voi antaa täsmennyksiä tekniselle 

toimelle. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Moottorikelkkareittien ja -urien kehittäminen, alkuun esimerkiksi opastuksen parantaminen” 

  

41. PERHEIDEN ULKOILUPAIKKA IVALOON 

Ivalossa on pulkkamäki ja ulkoilualueita talvisin. Uimahyppypaikan toteuttaminen turvallisesti on vaikeaa 

jokialueella, missä syvyydet vaihtelevat vuosittain. Ehdotus huomioidaan ulkoilualueita kehitettäessä. 

Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Perheiden ulkoilupaikka kylän tuntumaan: Kesäksi turvallinen uimahyppypaikka jokeen, ja talvisin 

pulkkamäki tulistelupaikan kera.” 

  

42. KUNTOPOLKU TÖRMÄSEEN 

Törmäsessä on jo kyläyhdistyksen ylläpitämä kuntopolku. Kyläyhdistyksen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä 

ja hankkia kuntopolulle kyltti saavutettavuuden parantamiseksi. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kuntopolku Törmäseen. Vaikka n. 2km tai 5km pitkä.” 

  

  



43. ULKOKUNTOSALI TAI LÄHILIIKUNTAPAIKKA IVALOON  

Uuden koulukeskuksen pihaan on tulossa sekä lapsille leikkitelineitä että aikuisille suunnattuja 

kuntoiluvälineitä. Alueelle tulee myös peliareena ja muita ulkoliikuntaa tukevia välineitä. Lisäksi vapaa-

aikatoimen järjestämässä toiminnassa ja ohjauksessa tuetaan inarilaisten ulkona liikkumista. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Voimaharjoittelu mahdollisuuksien kehittämiseen ja parantamiseen. Kuntosalin parantamiseen ja 

laajentamiseen. Tai vaikka ulkokuntosaliin!” 

“Toivoisin ulkoliikunta telineitä aikuisille vaikka samalle pellolle kun koirapuisto Ivalossa , ois keskustan 

läheisyydessä.” 

“Kattavaan ja monipuoliseen Lähiliikuntapaikkaan tai sen osaan. Ivalossa on pieni kuntosali ja vielä 

pienemmäksi menee koulukeskukseen siirryttyä. Lähiliikuntapaikka tukisi ulkona tehtäviä treenejä ja 

mahdollistaisi samalla ulkoilun. Paikaksi ehdottaisin Ivaloa. Lähiliikuntapaikkoja on jo kaupungeissa paljon. 

Sellaisen soisi saapuvan jo Ivaloonkin.” 

“Ivalon kylälle, ehkä virkistysreitin varrelle ns. ulkokuntosali eli laitteita, joilla voisi tehdä lihaskunto treeniä! 

Olisi kaikenikäisille. Ehkä vois olla lasten keinut samassa paikassa. Aikuiset vois tehdä liikkeitä ja lapset 

keinua?” 

“Minusta Ivalon kylä tarvisi ulkoliikuntasalin.” 

“Ulkokuntosalin tekeminen!” 

“Ivaloon tulisi saada kunnollinen katukoriskenttä (ja jos budjetti sallii, niin ulkokuntoilulaitteita.)” 

“Ulkokuntosali” 

“Parkour rata / Ulkokuntosali” 

  

44. MUKKAVUOPAJAN REITILLE VENYTTELYTELINEITÄ 

Ehdotusta viedään eteenpäin Mukkavuopajan alueen suunnittelutyössä. Suunnitelma pyritään 

toteuttamaan vuonna 2023. Ulkokuntoiluvälineitä on lisäksi tulossa uuden koulukeskuksen pihaan. Ehdotus 

ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Mukkavuopajan reitin varrelle voisi rakentaa venyttely telineitä.” 

  

  



45. SAARISELÄN JÄÄKIEKKOKAUKALON ASFALTOINTI 

Osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä kaukalon asfaltointiin. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Saariselän jääkaukaloon (ja miksei laajemminkin) sileä asvaltti jotta kesäisin voi skeitata, scootata ja 

pyöräillä.” 

  

46. INARIN HIIHTOSTADIONIN ALUEEN KUNNOSTAMINEN 

Ehdotus viedään eteenpäin kunnanhallituksen kautta SM-hiihtojen tukemiseen. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

” Hei! Ja terveisiä Kuopiosta! Kävin viikko sitten hiihtämässä Inarissa. Ladut ovat priimaa, mutta puitteet 

vaativat muutoin kohentamista. Vuonna 2023 järjestetään SM-hiihdot Inarin hiihtostadionilla, kilpailu tulee 

olemaan valtava näyteikkuna Inarille YLEn suorien tv-lähetysten ansiosta. Valitettavasti Stadion alue on 

rapistunut sitten vuoden -99 SM-hiihtojen. Stadion alue vaatii ensi kesänä pikaista kohentamista, jotta 

Olympiavoittajat saavat kilpailla komeissa puitteissa myös stadion alueen puitteissa. Luonto meiltä löytyy, 

mutta rakennuskanta vaatii pikaista kohentamista, jotta tv-kuviin välittyy parasta Inaria! Ehdotankin, että 

Inarin kunta ohjaa rahoja SM-hiihtojen rakennuskannan ehostamiseen!” 

“Juutuanvaaran hiihtostadionin yleisilmeen ja käytettävyyden kohentamiseen ennen Inarissa järjestettäviä 

hiihdon SM-kisoja kevättalvella 2023. Kolme päivää kestävien kisojen aikana Inari saa näkyvyyttä paikalle 

tulevien katsojien lisäksi Ylen televisiokuvan ja sosiaalisen median kanavien kautta, joita seuraa jopa yli 

miljoona suomalaista.” 

“Juutuanvaaran hiihtostadionin saattaminen asianmukaiseen kuntoon keväällä v.2023 järjestettäviä 

kolmipäiväisiä SM-kisoja varten. Suoria TV lähetyksiä Inarista tulee kolmena päivänä yhteensä n. 10 tuntia. 

Tämän johdosta on tärkeää, että stadion alue rakennuksineen on "näytettävässä" kunnossa ja visuaalinen 

ilme Inarin kunnan imagon mukainen!” 

 

47. KEVÄJÄRVEN ULKOILUPAIKKOJEN PARANTAMINEN 

Alue ei ole asemakaava-aluetta, joten kunta ei lähtökohtaisesti vastaa alueen kehittämisestä. Aluetta voisi 

tulevaisuudessa kehittää Leader-rahoituksella yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Koska jo Inarin kylä ja esim Saariselkä on kunnossa ja Ivalon kylällä kaikkea niin mielestäni Keväjärvelle 

voitaisiin tehdä jtn lenkkeily paikkoja esim hiekasta koska se on halvempaa ku asfaltti tai jonnekkin tunturin 

päälle näköala tasanne tai kun täällä on paljon hienoa järveä niin tehtäis uimaranta/hiekkaranta. Paras 

olisi kun mettää pitkin menisi kävely reittejä monia, ei vain yhtä vaan monta. Eikä tarvi katuvalojakaan, 

koska pimeässä mukava kävellä. tai uusi tie keväjärvelle hiekkateiden päälle. ja karsittas rumia puita poies.”  



48. AVANTOUINTIPAIKKA TAI KYLÄSAUNA 

Avantouintipaikkaan ja saunaan liittyvät vastuukysymykset tekevät ehdotuksen toteuttamisesta haastavaa. 

Kunnan on vaikea huolehtia turvallisuudesta käytettävissä olevilla resursseilla. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Mielestäni kuntalaisilta puuttuu talviuintipaikka. Olisi mahtavaa jos täällä talven paratiisissa pääsisi myös 

avantoon. Matkailuyrityksillä toki on monella asiakkailleen avantoja, mutta niiden hinnat ja saatavuus 

kuntalaisille on epäsuhdassa. Siispä kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tulemaan tulisi saada 

saunapaikka sekä avanto.”  

“Yleinen avantouintipaikka Ivaloon” 

“Ivalon kylälle avantouintipaikka. Talviuiminen on kasvattanut suosiotaan ja voisi toimia sekä kuntalaisten 

hyväksi että matkailuvalttina - Ivalon uimaranta pääsee lehtiotsikoihin kesäkaudella, mutta yhtä eksoottista 

voisi monelle olla jäinen jokipulahdus. Kustannuksia ei tarvita kuin avannon aukipitämiseen (pumppu- tai 

styroksisysteemi?), merkitsemiseen ja ehkä joku siirrettävä kontti tms. pukuhuoneeksi. Toimisi myös 

erinomaisena lisänä kunnan hyvinvointikertomukseen!” 

“Yleinen avantouintipaikka Ivaloon” 

“Simppeli kyläsauna Ivalon keskustaan jokivarteen ja talveksi avanto.” 

“Yleinen avanto Inarin kuntaan” 

“Kopillinen (lämmitetty) avantouintipaikka Ivalonjoella. Esim rannalle tk:n lähelle tai kmarketista joelle 

päin” 

 

49. AVANTOUINTIPAIKKA INARIN KIRKONKYLÄLLE 

Avantouintipaikkaan ja saunaan liittyvät vastuukysymykset tekevät ehdotuksen toteuttamisesta haastavaa. 

Kunnan on vaikea huolehtia turvallisuudesta käytettävissä olevilla resursseilla. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kaikille avoimen avantouintipaikan ja lämpimän pukuhuoneen/saunakontin perustamiseen Inarin 

kirkonkylälle, koska tällainen vielä puuttuu” 

“Perustamalla talviuintipaikka Inarin kirkonkylälle ja myös Ivaloon, jos rahaa riittää.” 

“Inarin kk avantouintipaikka satamaan.” 

“Inarin kylälle tulisi perustaa talviuintipaikka. Paikkaan tulisi sauna ja pukuhuone.” 

“Avantouintipaikka Inarin kirkonkylälle paikallisten ja matkailijoiden käyttöön” 

“Inarin kirkonkylän talvi-ja kesäuintipaikan rahoittaminen” 

  



50. VÄVYNIEMEN KOIRIEN KOULUTUSKENTÄN POHJAN KUNNOSTUS 

Vävyniemen kenttä on yksityisen omistajan kenttä. Kentän kunnostamisesta tulisi sopia yksityisen toimijan 

kanssa. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Vävyniemen koirien koulutuskentän pohjan kunnostus.” 

  

51. KUNNAN JÄTEHUOLLON PARANTAMINEN 

Kunnan jätehuollosta vastaa Lapeco. Jätteiden kierrätystä ollaan parantamassa vuonna 2021 voimaan 

tulleen uuden jätehuoltolain mukaisesti. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Toinen ehdotukseni on jätehuollon parantaminen. Tällä hetkellä kunnan toimintapisteissä ei kierrätetä 

mitään, joten sinne tulisi ehdottomasti hommata jätehuolto. Molemmat näistä ehdotuksista sopivat 

erinomaisesti kunnan sloganiin "Voimakas luonnostaan". Tällä hetkellä tuntuu, ettei tämä slogan toteudu 

kunnassa. Kunta, joka ei kierrätä eikä hoida kunnolla latuja ei vaikuta voimakkaalta luonnostaan. Jos kunta 

on osallistumassa luonnon turmelemiseen kierrättämättömyydellään, ei se ole voimakas luonnostaan 

tulevaisuudessa. Myös latujen hoitaminen edistää ihmisten pääsyä luonnon pariin ja nauttimaan näistä 

Inarin kunnan loistavasta luonnosta hiihtoretkien kautta. Nämä ehdotukset ovat käytännöllisiä ja 

vaikuttavat ihmisten arkielämään.” 

  

52. BIOJÄTE- JA MUOVINKERÄYS INARIN KIRKONKYLÄLLE 

Kunnan jätehuollosta vastaa Lapeco. Jätteiden kierrätystä ollaan parantamassa vuonna 2021 voimaan 

tulleen uuden jätehuoltolain mukaisesti. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Inarin kirkonkylälle biojäte- ja muovikeräys.” 

 

  



53. PYÖRÄTIEN HIEKKOITTAMISEEN TARKOITETTU LAITE 

Kevyenliikenteenväylistä ei ole mahdollista hiekoittaa vain toista puolta turvallisuussyistä. Ehdotus ei etene 

äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Kapeaan pyörätien hiekoittamiseen tarkoitettuun laitteeseen. Sellaiseen, joka mahdollistaa puolet 

pyörätiestä jäävän talvella potkurillakulkijoille vapaaksi hiekasta. Hyvinvointi lisääntyy, kun myös potkuria 

liikkumiseen tarvitsevat (tai seku vain sellaista käyttävät) pystyvät lähteä ulkoilemaan, vaikka hiekotuslaite 

onkin käynyt. Kiitos.” 

  

54. MOOTTORIKELKAN PERÄÄN KIINNITETTÄVÄ LATULANA 

Latulanan hankkiminen vaatisi tarkempaa selvittämistä siitä, millainen lana vastaa Jänkkävaaran ja 

Rajakankaan maaston tarpeisiin. Maasto on sellaista, että ladut vaativat kunnon pohjustuksen, eikä latujen 

tekeminen siihen maastoon ole mahdollista vähäisellä lumimäärällä. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Minulla on kaksi ehdotusta tälle rahasummalle. Ensimmäinen on se, että kuntaan hommattaisiin latulana, 

jonka pystyisi kiinnittämään moottorikelkan perään. Tällä kunta voisi tehdä jo ensimmäisten lumien aikaan 

latuja ainakin Jänkävaaralle ja Rajan laduille. Tällä hetkellä ladut tulevat suhteellisen myöhään, sillä kunta 

ei pysty ilmeisesti pienemmällä lumimäärällä ajamaan latuja, koska käytössä on vain iso latukone.  

Molemmat näistä ehdotuksista sopivat erinomaisesti kunnan sloganiin "Voimakas luonnostaan". Tällä 

hetkellä tuntuu, ettei tämä slogan toteudu kunnassa. Kunta, joka ei kierrätä eikä hoida kunnolla latuja ei 

vaikuta voimakkaalta luonnostaan. Jos kunta on osallistumassa luonnon turmelemiseen 

kierrättämättömyydellään, ei se ole voimakas luonnostaan tulevaisuudessa. Myös latujen hoitaminen 

edistää ihmisten pääsyä luonnon pariin ja nauttimaan näistä Inarin kunnan loistavasta luonnosta 

hiihtoretkien kautta. nämä ehdotukset ovat käytännöllisiä ja vaikuttavat ihmisten arkielämään.” 

 

55. IVALOON SNOWHOW-YLIOPISTO 

Ehdotuksen jättäjältä pyydettiin tarkennuksia siitä, millaiseen toimintaan ehdotus viittaa, mutta kunta ei 

saanut vastausta. Selvityksen tekemiseen ei ole Inarin kunnassa riittäviä resursseja. Ehdotus ei etene 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Alkupanokseksi selvityksen tekemiseksi perustaa Ivaloon Snowhow-yliopisto” 

 

 

  



56. NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN SIIVOAMAAN PÄÄTEIDEN TIENSIVUJA 

Pääteiden varsien huollosta vastaa Destia. Nuorten kesätyöllistämiseen kunnan muussa toiminnassa on jo 

varattu erillistä rahoitusta. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

  

Alkuperäiset ehdotukset:  

”Palkattaisiin peruskoulun päättäviä (tai muita nuoria) viikoksi tai pariksi kesätöihin siivoamaan pääteiden 

varsia. Tämä olisi heti koulujen jälkeen. Tuon ikäisillä on vaikeata saada kesätöitä ja tämä olisi keino 

halukkaille pieneen taskurahaan. Kunta hoitaisi nuoret keräysalueelle/lta ja poistaisi sitten kerätyt jätesäkit 

kierrätykseen. Nyt pääteiden tienpientareet ovat käsittämättömän roskaisia, joka ei mitenkään sovin Inarin 

luonnonläheiseen imagoon. Siivoaminen kohdistuisi muille kuin levähdyspaikoille, jotka ovat THL (vai mikä 

se nyt onkin) hoidossa. Lasiroskan poistaminen voisi aavistuksen pienentää metsäpalojen vaaraa ja 

tällainen siivous voisi olla hyödyllistä asennekasvatusta. Roskien poistaminen vähentäisi mikromuovien 

pääsemistä vesistöihin.” 

 

57. IVALON KUNTOSALIN PARANTAMINEN 

Ivalon uuteen koulukeskukseen tulee uusi kuntosali ja nykyisen lukion tiloihin toinen. Kuntosaleihin liittyviä 

toiveita voi esittää vapaa-aikatoimelle. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Voimaharjoittelu mahdosuuksien kehittämiseen ja parantamiseen. Kuntosalin parantamiseen ja 

laajentamiseen. Tai vaikka ulkokuntosaliin!” 

“Ivalon kuntosalille käsipainot 50,60,70 ja 80kg. Alatalja voisi olla painopakaltaan vähintään 200kg, tällä 

hetkellä se on vain 105kg.” 

“nuorisoon, nuorison harrastustoimintaan ja vapaa-aikatiloihin, salin kunnostus ja isontaminen, enemmän 

liikuntamahdollisuuksia,” 

“Uuden kuntosalin laite-, ja irtopainojen hankintoihin. Nykyisellä salilla esimerkiksi käsipainot ovat niin 

kevyitä ettei esimerkiksi mieheni kilpaurheilijana niistä varsinaisesti hyödy mitenkään. Uudet laitteet 

hyödyttäisivät varmasti kaikkia. Mikäli salilla olisi esimerkiksi useampi penkkipunnerrus / maastaveto / 

kyykkäys paikka vältyttäisiin jonottamiselta.” 

 

  



58. INARIN KIRKONKYLÄN KUNTOSALIN LAITTEIDEN UUSIMINEN 

Kuntosalille pyritään löytämään uusi paikka. Ivalon kuntosalin laitteita voidaan siirtää myös Inariin 

tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa ei lähdetä kehittämään vanhaa kuntosalia, koska kuntosaliin liittyvät 

suunnitelmat ovat vielä valmistelussa. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“10 000 euroa tulisi käyttää Inarin kirkonkylän kuntosalin kuntosalilaitteiden uusimiseen. Monet laitteet 

ovat rikkinäisiä, eikä niillä treenaaminen tehokkaasti ole mahdollista. Lisäksi salilta puuttuu olennaisia 

laitteita peruskunnon ylläpitämisen kannalta.” 

 

59. SEVETTIJÄRVELLE KUNTOSALI 

Sevettijärven kuntosalia uusitaan vanhan rakennuksen saneerauksen yhteydessä tai kun uusi rakennus 

valmistuu. Tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

“Sevettijärvi-Näätämön alueelle kyläläisten vapaa-ajan toimintaan. Esimerkiksi kuntosaliin tai vastaavaan 

vapaa-ajan vietto paikkaan. Jonne olisivat tervetulleita niin nuoret kuin aikuisetkin. Tai sitten tämän alueen 

asukkaille välinevuokraamo. Täältä suunnalta on melkeinpä mahdotonta ajella Ivaloon välineitä 

vuokraamaan ja sitoutua palauttamaan ne viiden päivän sisällä.” 

 

60. UIMAHALLIN TOIMINNAN PARANTAMINEN 

Uimahalli on Rajavartiolaitoksen omistuksessa. Kunta ei saa Rajavartiolaitokselta uimahallin tiloja 

käyttöönsä nykyistä enempää. Uimavalvojia on riittävästi, eivätkä rajatut uintiajat johdu siitä uimavalvojien 

puutteesta. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Jotenkin uimahallin hyväksi!” 

 

  



61. HARRASTUSVÄLINEITÄ LAINATTAVAKSI KIRJASTOON  

Kirjastoilla ei ole resursseja huolehtia liikuntavälineiden lainauksesta ja kunnossapidosta. Ehdotus 

huomioidaan, kun Ainolaan hankitaan lisää välineitä tulevaisuudessa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Hankkia kirjastoon lainattavaksi erinäisiä harrastuvälineitä ja työkaluja. Mm. kanootti, sup-lauta, 

eräsuksia ja ahkio, telttasauna, akkuporakone, iskuporakone... sellaisia juttuja, mitä tarvitaan vain 

satunnaisesti.” 

 

62. SIVUKYLIEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN 

Sivukylien harrastusmahdollisuuksien tukeminen vaatisi laajemman selvityksen tekemistä siitä, missä 

kylissä ja minkälaisia harrastusmahdollisuuksia kylissä kaivattaisiin. Myös kuljetusten järjestäminen 

toivottuihin harrastuksiin vaatisi vastaavan selvityksen tekemistä. Näin laajoja selvityksiä ei ole mahdollista 

tehdä osallistuvan budjetoinnin puitteissa. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Sivukylien harrastus mahdollisuuksien lisäämiseen, joko kylittäin tai kuljetuksien tukemiseen” 

 

63. LASTEN ILTAPÄIVÄKERHO SAARISELÄLLE 

Saariselän iltapäiväkerho-toiminnalle ei ole tällä hetkellä tarvittavia tiloja ja muita resursseja Saariselällä. 

Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Saariselän ala-astelaisille iltapäiväkerho tai muuta toimintaa. Iso osa vanhemmista tekee vuorotyötä, 

jolloin lapset saattavat olla iltapäiviä tai iltoja yksin kotona. Tällä hetkellä mitään ohjattua toimintaa ei ole. 

Kyläyhdistyksen pitämä lasten kerho syksyn aikana oli oikein toimiva ja todella pidetty ratkaisu” 

 

  



64. NUORTEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN 

Nuorten tilaisuuksiin hankitaan bändejä soittamaan osana vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen 

normaalitoimintaa. Sivukylien harrastustoiminnan järjestäminen ja kuljetusten järjestäminen vaatisi 

laajemman selvityksen tekemistä, mikä ei ole mahdollista osallistuvaan budjetointiin käytettävän työajan 

puitteissa. Kansalaisopiston tarjontaan voi ehdottaa uusia kerhoja ja harrastuksia nuorille. Urheiluseurojen 

toimintaa tuetaan kunnan yhteisen avustushaun kautta. Ehdotus ei etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Jotain kivaa kunnan nuorisolle, esim. Ilmaiset bussikuljetukset saariselälle, koulukuljetuksiin, bändejä ns 

talolle. Mitä tahansa mikä auttaisi nuorison hyvinvointiin ja jaksamiseen. Suhtkoht kalliissa ja ns. 

Harrasteköyhässä kunnassa.” 

“nuorisoon, nuorison harrastustoimintaan ja vapaa-aikatiloihin, salin kunnostus ja isontaminen, enemmän 

liikuntamahdollisuuksia” 

“Nuorten harrastuksiin ja vapaa aika tiloihin” 

“Tukea lasten- ja nuorten valmennustoimintaa. Jakaa 10 000euroa suurimmille seuroille, jotka ylläpitävät 

lasten ja nuorten liikunnan harrastustoimintaa (Tuki, Lasu ja Inarin yritys). Nyt uhkaa seuroilla valmennus 

pula. Vapaaehtoisia valmentajia ei tahdo löytyä, jotka ilman edes matkoista syntyviä kilometri korvauksia 

alkaisivat valmentaa. Rahalla saisimme seuroihin valmentajia” 

 

65. KUNNAN LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTTAMINEN ÄITI-VAUVA JUMPPIEN VETÄMISEEN 

Kunnan liikunnanohjaajien aika ei tällä hetkellä riitä äiti-vauva-jumppien vetämiseen, vaikka koulutuksia 

järjestettäisiinkin. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Inarin kunnassa ei ole MLL:n perhekahvilan lisäksi toimintaa lapsille ja vanhemmille. Poislukien vaivauinti 

ja lasten muskari. Olisi ihanaa, jos lapset, varsinkin pienet lapset ja heidän vanhempansa voisivat harrastaa 

jotakin liikunnallista yhdessä. Äideille varsinkin liikunnan aloittaminen on lapsen saamisen jälkeen vaikeaa 

ja oma keho on muuttunut. Lasta voi olla vaikea saada hoitoon, eikä esimerkiksi kuntosalille viitsi pienen 

vauvan kanssa mennä. Ehdottaisinkin, että tällä rahalla koulutettaisiin kunnan liikunnanohjaajia 

ohjaamaan äiti-vauva-jumppaa. Hikiliikuntaa, pilatesta tms. Tällä tavoin pystyttäisiin tarjoamaan äideille 

turvallinen ympäristö palata takaisin liikunnan pariin synnytyksen jälkeen ohjatusti. Ja toimisihan nämä 

ohjatut tunnit myös vertaistukea vanhemmille, kun toimintaan osallistuisi vain lapsiperheitä. Toiminta tukisi 

siinä samalla myös vanhempien jaksamista ja mielenterveyttä.” 

 

  



66. TAITOLUISTELUKURSSIN JÄRJESTÄMINEN  

Kunnalla ei ole omia resursseja järjestää kurssia, ja taitoluistelukurssin ohjaajaa on vaikea löytää. Ehdotus ei 

etene äänestykseen.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Rahalla tulisi palkata taitoluistelunopettaja kurssiluonteisesti pitämään etenkin lapsille 

taitoluisteluharjoituksia sekä oheisharjoituksia. Inarin kunnasta on pula tanssitaiteelliseen harrastukseen.” 

 

67. OPETTAJAN PALKKAAMINEN KOLTANSAAMENKIELISTEN MATERIAALIEN VALMISTELUUN 

Koltansaamenkielisen luokan perustaminen vaatii pitkäkestoisempaa investointia ja laajempaa 

suunnittelua, jota ei ole mahdollista toteuttaa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Siksi ehdotus ei 

etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Ivaloon haluttaisiin koltansaamenkielinen luokka. Jotta se olisi edes vähänkään realistista toteuttaa, 

esitän, että 10 000 euroa käytettäisiin opettajan palkkaamiseen siten, että hän valmistelisi esim. esiluokan 

aloitusta hankkimalla olemassa olevat materiaalit, suunnittelemalla opetusta sekä tekemällä lisää 

materiaaleja.” 

 

68. IKÄIHMISTEN ASIOINTILIIKENTEEN PARANTAMINEN  

Ikäihmisille tarkoitettua asiointiliikennettä on jo olemassa. Ehdotusta ei viedä äänestykseen, sillä 

parannuksia voidaan tehdä osana perustoimintaa.  

 

Alkuperäiset ehdotukset: 

“Ikäihmisille esim. palvelubussi joka vie asioille pari kertaa 5km:n säteellä kauppaan, tk:n tms. Esim.1€:lla 

edes takaisin tai vaikka ilmaiseksi. Kyytiin siis sopii samalta suunnalta enemmänkin. Muutenkin heille voisi 

jakaa ruokakasseja kuten kaupungeissakin Ruokapankit jakavat vähäosaisille.” 

 

  



69. IKÄIHMISTEN KANSSA ULKOILU JA TAPAHTUMISSA KÄYMINEN  

Toimintaa varten tulisi selvittää vastuukysymykset sekä millaisia vakuutuksia tarvittaisiin. Ehdotuksen 

toteuttaminen vaatisi laajemman selvityksen tekemistä, mikä ei ole mahdollista osallistuvan budjetoinnin 

resurssien puitteissa. Ehdotus ei etene äänestykseen, mutta se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 

sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa.  

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Iäkkäiden ihmisten mielekkään arjen tukemiseen. Asiakkaiden kanssa ulkoilu, erilaisissa tapahtumissa 

käyminen asiakkaiden kanssa.” 

 

70. SAARISELÄN KAUPPATILANTEEN PARANTAMINEN  

Siulan tilat on jo saatu väliaikaisen ruokakaupan käyttöön. Yrittäjiä tuetaan yrittäjäneuvonnalla osana 

kunnan perustoimintaa. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Uuden "Kuukkeli-marketin" perustamisen kuluihin Saariselällä.” 

 

71. RUOKAKASSIEN JAKAMINEN VÄHÄVARAISILLE 

Välttämättömiin kustannuksiin voi saada tukea sosiaalitoimen kautta. Lisäksi korona-aikana on järjestetty 

ruokajakelua vapaaehtoisvoimin. Kunta jakaa Ruokapalvelu liikelaitoksen järjestämistä ruokailuista ylijäävää 

hävikkiruokaa päivittäin Osallisuuskeskus Ainolassa. Kunnan resurssit eivät riitä laajamittaisemman 

ruokajakelun järjestämiseen vähävaraisille. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Ikäihmisille esim. palvelubussi joka vie asioille pari kertaa 5km:n säteellä kauppaan, tk:n tms. Esim.1€:lla 

edes takaisin tai vaikka ilmaiseksi. Kyytiin siis sopii samalta suunnalta enemmänkin. Muutenkin heille voisi 

jakaa ruokakasseja kuten kaupungeissakin Ruokapankit jakavat vähäosaisille.” 

“Vähävaraisille perheille ja vanhuksille joko rahana tai ruoka-apuna.” 

 

  



72. Röntgenlaite eläinlääkäriasemalle ja eläinlääkärin muun toiminnan parantaminen 

Eläinlääkärien röntgenlaitteesta on tehty kuntalaisaloite, joka käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

Asiassa edetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän selvityksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn 

pohjalta, eikä ehdotus siksi etene osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Kuntalaiset ovat keränneet jo mukavan summan pieneläinklinikalle kannettavan rtg- laitteen hankintaan. 

Kunta voisi tulla meitä vastaan 10000 eurolla.” 

“Röntgen-laitteen ostamiseen eläinlääkäreille.” 

“Antaisin sen eläinten röntgenlaitteen hankintaan, Inarin kunnan eläinlääkäreille. Kuntalaiset ovat itse jo 

lahjoittaneet laitteeseen 16000€. Tämä summa olisi erinomainen lisä hankkeen rahoitukseen.” 

“Meillä ihmisillä on hyvät oltavat täällä Inarissa! Eläimillä ei ole tarpeeksi, eli nyt vihdoin eläimille RTG laite 

kunnan loistavalle eläinlääkärille Marjalle kolleegoineen! Nyt tilanne on se että RTG tilalla ei ole kun 

ultraääni tai veitsi - ei se näin pidä olla! Tai että pitää pitkiä matkoja ajaa kipeän kaverin kanssa! Itse olen 

joutunut yllämainituista syistä ottamaan päätöksen elämästä tai kuolemasta pelkästään terveen 

maalaisjärjen varassa ja Marjan vankkaan ammattitaitoon luottaen. Tämä koska ei ollut RTG, ei ollut 

järkevää leikata vain katsellakseen tilannetta ja ultra kertoi ongelmasta, mutta ei tarpeeksi. Sen lisäksi 

labrat tulivat monta vrk myöhemmin kun normaali tilanteessa, jolloin päätös oli jo otettu, eikä vastaukset 

ollut ihan luotettavia koska kuljetukseen meni liikaa aikaa. Kerta tämä asia, joka pitäisi kuulua ihan 

perusjuttuihin ja olla hoidettu, vieläkin on näin rempallaan, ehdotan että kunnan kymppitonni käytetään 

kunnan ell. RTG laitteeseen, sellaiseen mitä ne tarvitsevat jokapäiväisessä työssään. Joku roti!!” 

“10 000€ tulisi käyttää eläinten röntgen laitteen hankintaan Inarin kunnan eläinlääkärille.” 

“Eläinlääkintähuollolle röntgen laite! Myös mahdollinen aikojen nettiajanvaraus systeemin aloittaminen jos 

vaatii varoja” 

“Inarin kunnan eläinlääkäreille röntgenlaitteen hankkimiseen!” 

“Eläinlääkärille röntgenlaite.” 

“Eläinlääkäriasemalle kuvantamislaitteistoa, onko vielä röntgeniä? Tai onko eläinlääkäritoimintaan liittyen 

havaittu jotain akuutteja tarpeita. Eläinystäviemme terveydenhuollon ja sairaanhoidon hyväksi.” 

“Eläinlääkäreille röntgenlaite! Kuntalaisina olemme jo keränneet osan tarvittavista varoista.” 

“Ehdotan, että kyseinen summa menisi rtg-tutkimuslaitteeseen, joka on tarkoitettu eläimille. Inarin kunta 

tarvitsee ehdottomasti kyseisen laitteiston. Eläintalouksia kunnasamme on runsaasti. Tuntuu aivan 

väärältä, että Inarin kunnan kokoisessa kunnassa ei ole mahdollisuutta kuvantaa rtg-tutkimuksella eläimiä. 

Sillä voitaisiin pelastaa eläimen hengen ja säästöä kertyisi taloudellisesti polttoaine kuluissa , sekä 

säästyttäisiin monilta kyyneliltä ja itkuilta.” 

“Eläinten röntgen laitteeseen 10 000€ tai tarvittava osa siihen.” 

“Eläinten röntgenlaitteeseen” 

“Tuo summa juurikin puuttuu enää, että saataisiin vihdoin eläinlääkärille röntgenlaitteisto. 

Kansalaiskeräyksellä on jo kerätty tietääkseni 16000 euroa (voi olla nyt jo enemmänkin). Tarve on kova.” 



“Eläinlääkärien röntgenlaitteeseen.” 

“Kunnan eläinlääkäreille röntgenlaite. Kerättyä varaa on jo 16 000 €. + 10 000 € niin saisimme laitteen 

ostettua heille. Tilat: Löytöeläintarhaan toinen eristetty kontti, jolloin ellit saisivat myös lisää työtilaa.” 

“Myös labra asiat pitää saada parempaan kuntoon eläinten kohdalla - eli jos nyt jää rahaa yli niin se on 

selvä mikä on seuraava asia jonossa! Nyt veri on jo usein lian vanhaa kun se pääsee perille kun kuskataan 

etelään asti, eli tulokset eivät kerkiä ajoissa, eivätkä ole luotettavia. Aivan älyvapaata toimintaa - ja ehkä 

tämä asia ei maksakaan kun jonkun vaiva ottaa selvää ja vaihtaa labraan joka on pohjoisempana, 

pakkohan niitä on olla?! Sen lisäksi [että röntgen-lääkettä ei ollut käytettävissä] labrat tulivat monta vrk 

myöhemmin kun normaali tilanteessa, jolloin päätös oli jo otettu, eikä vastaukset ollut ihan luotettavia 

koska kuljetukseen meni liikaa aikaa. “ 

“Eläinlääkäriasemalle kuvantamislaitteistoa, onko vielä röntgeniä? Tai onko eläinlääkäritoimintaan liittyen 

havaittu jotain akuutteja tarpeita. Eläinystäviemme terveydenhuollon ja sairaanhoidon hyväksi.” 

 

73. INARIN KUNNAN VERKKOSIVUJEN PARANTAMINEN  

Inarin kunnan verkkosivujen saavutettavuutta on parannettu verkkosivu-uudistuksessa vuonna 2022. 

10 000 euron määräraha ei riitä laajempaan verkkosivujen uudistamiseen. Tarkempia toiveita kunnan 

verkkosivujen parantamisesta voi esittää viestintä- ja yhteistoimintapäällikölle. Ehdotus ei etene 

äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Tai parantakaa kunnana nettisivustoa, toimii todella hitaasti 😀" 

 

74. TEKNISEN TOIMIALAN PALKAT  

Kunnan toimialojen palkkoja tarkastellaan kokonaisuutena, eikä osallistuvan budjetoinnin määräraha riitä 

laajempaan palkkojen tarkistamiseen. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Teknisen toimialan palkkoihin. Tällä hetkellä kunta-alan teknisten toimien palkat laahavat perässä 

verrattuna valtion ja yksityisen sektorin palkkoihin. Inarissa palkkakehitys on ollut liian maltilista. Nyt olisi 

mahdollisuus olla edellä kävijä.” 

 

75. MAANPUOLUSTUS  

Maanpuolustukseen liittyvät asiat eivät ole kunnan vastuualuetta. Ehdotus ei etene äänestykseen. 

 

Alkuperäiset ehdotukset:  

“Maanpuolustukseen”  



Yhteenveto ehdotuksista 
 

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN ÄÄNESTYKSEEN ETENEVÄT EHDOTUKSET: 

1. Tulistelupaikka Näätämöön 

2. Jänkkävaaran alueen kehittäminen 

3. Ivalon skeittiparkin kehittäminen 

4. Skeittiparkki Saariselälle 

5. Kuntoportaat Inariin 

6. Inarin kirkonkylälle tervetulokyltti 

7. Inarin kirkonkylän skeittiparkille katos ja penkit 

8. Harrastusvälineitä sivukylille 

9. Kuljetuksia Inarista Ivaloon kulttuuritoimintaan 

10. Vapaa-aika toimelle air soft –aseita ja ja varusteita + tapahtumia 

11. Lasten tanssi/jumppakerho tai kurssi 

12. Toritapahtumien järjestäminen Ivaloon ja Inariin 

13. Viljelylaatikoita ja opastusta viljelyyn 

 

MUULLA TAVOIN TOTEUTETTAVAT TAI JO TOTEUTUMASSA OLEVAT EHDOTUKSET: 

14. Partakkoon lastaus- ja venelaituri  

15. Terve tila Inarin kirkonkylän nuorisotilalle 

16. Tenniskenttä Ivaloon 

17. Pulkkamäki Inariin 

18. Koripallokenttä tai katukoriskenttä  

19. Retkiluistelurata 

20. Inarin kirkonkylän leikkikentälle ja skeittiparkille valaistus 

21. Lapsille leikki- ja aktiviteettipuisto  

22. Penkkejä ja pöytiä Ivaloon   

23. Penkkejä ja pöytiä Näverniemeen   

24. Lisää roskapönttöjä Ivaloon 

25. Ikäihmisille peli- ja lehdenlukutuokioita 

26. Viljelymaata vuokrattavaksi  

 

  



MUUT EHDOTUKSET: 

27. Ivalon apteekin ja Ruskatien välisen puiston siistiminen  

28. Ivalon torialueen kunnostaminen 

29. Ivalon keskusta-alueen siistiminen 

30. Inarin kirkonkylän keskusta-alueen siistiminen 

31. Pyörätie Ivalosta Keväjärvelle 

32. Teiden kunnostaminen  

33. Inarin kirkonkylälle motocross-/moottorikelkkarata 

34. Laavu Ivaloon 

35. Laavu Saariselän keskustaan 

36. Laavu tai kota Rajajoosepin tien varteen, Nellimiin tai Veskoniemeen 

37. Laavu syrjäisempään paikkaan 

38. Katettu katsomo kesäteatteria ja musiikkiesityksiä varten  

39. Tanssilava Inarin kirkonkylälle 

40. Moottorikelkkareittien ja –opastusten parantaminen 

41. Perheiden ulkoilupaikka Ivaloon 

42. Kuntopolku Törmäseen 

43. Ulkokuntosali tai lähiliikuntapaikka Ivaloon 

44. Mukkavuopajan reitille venyttelytelineitä 

45. Saariselän jääkiekkokaukalon asfaltointi 

46. Inarin hiihtostadionin alueen kunnostaminen 

47. Keväjärven ulkoilupaikkojen parantaminen 

48. Avantouintipaikka tai kyläsauna 

49. Avantouintipaikka Inarin kirkonkylälle 

50. Vävyniemen koirien koulutuskentän pohjan kunnostus  

51. Kunnan jätehuollon parantaminen 

52. Biojäte- ja muovinkeräys Inarin kirkonkylälle 

53. Pyörätien hiekoittamiseen tarkoitettu laite  

54. Moottorikelkan perään kiinnitettävä latulana 

55. Ivaloon Snowhow-yliopisto 

56. Nuorten kesätyöllistäminen siivoamaan pääteiden tiensivuja 

57. Ivalon kuntosalin parantaminen 

58. Inarin kirkonkylän kuntosalin laitteiden uusiminen 

59. Sevettijärvelle kuntosali 

60. Uimahallin toiminnan parantaminen 

61. Harrastusvälineitä lainattavaksi kirjastoon 

62. Sivukylien harrastusmahdollisuuksien parantaminen 

63. Lasten iltapäiväkerho Saariselälle 

64. Nuorten harrastustoiminnan tukeminen 

65. Kunnan liikunnanohjaajien kouluttaminen äiti-vauva-jumppien vetämiseen 

66. Taitoluistelukurssin järjestäminen 

67. Opettajan palkkaaminen koltansaamenkielisten materiaalien valmisteluun 

68. Ikäihmisten asiointiliikenteen parantaminen 

69. Ikäihmisten kanssa ulkoilu ja tapahtumissa käyminen 

70. Saariselän kauppatilanteen parantaminen 

71. Ruokakassien jakaminen vähävaraisille 

72. Röntgenlaite eläinlääkäriasemalle 



73. Inarin kunnan verkkosivujen parantaminen 

74. Teknisen toimialan palkat 

75. Maanpuolustus  

 

 

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