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INARISSA TUNNET ELÄVÄSI
Inari on Suomen suurin kunta, kulttuurien
kohtauspaikka ja voimakas luonnostaan.
Tule sinäkin, löydä oma intohimosi ja asetu
asumaan.

Kuvake

Make Inari Your Home.
Inari is actively developing
settling-in services for
work-related immigrants.
Snapvideo

www.inari.fi

KATSO VIDEO!

Mistä Inarin on tunnettu? Millainen kunta
Inari on asua? Mitä tapahtumia Inari tarjoaa?
360º
KuvaCinemagraafi Kuvake
panoraama
galleria

Faktaa Inarista
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Meitä inarilaisia on noin 7 000
Inari on Suomen suurin kunta. Pinta-ala on yli 17 000 km² ja siitä vettä yli 2 000 km².
Inari on vahva kylistään. Hallinnollinen keskus on Ivalo.
Inari sijaitsee saamelaisten kotiseutualueen sydämessä.
Inari on Suomen ainoa nelikielinen kunta: suomi, inarinsaame, pohjoissaame ja koltansaame.
Inarissa on työtä monien alojen osaajille. Elämysmatkailu ja arktinen testaustoiminta ovat kasvussa.
Matkailu ja yhteiset rajat Norjan ja Venäjän kanssa antavat kansainvälistä maustetta arkeen.
Inarissa sijaitsevat Suomen suurimmat kansallispuistot, kaunis Inarijärvi ja laajat erämaa-alueet.
Yksi suosituista matkailukohteista on Lemmenjoen kansallispuisto.
Ivalosta on vain 1,5 tunnin lentomatka Helsinkiin ja hyvät yhteydet maailmalle.

Snapvideo
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360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

TÄÄLLÄ EI KÄY AIKA PITKÄKSI
Me inarilaiset olemme monessa
mielessä onnekkaita. Saamme elää
tunturien, järvien ja jokien muovaamassa maisemassa ja samalla
kansainvälisessä yhteisössä, jonka
arkea värittävät matkailijat läheltä ja
kaukaa.
Suosittuja vierailukohteita ovat muun
muassa Saariselän tunturikeskus,
kultaperinteestä tunnettu Lemmen-

joen kansallispuisto ja Saamelaismuseo sekä luontokeskus SIIDA.
Matkailijat nauttivat täällä paitsi
arktisesta luonnosta myös lukemattomista aktiviteeteista. Rikas paikalliskulttuuri ja monipuoliset luontoliikuntamahdollisuudet tarjoavat elämyksiä
koko perheelle.

Kaupungin pölyt voi karistaa vaikkapa laskettelemalla, hyppäämällä
moottorikelkan kyytiin tai sivakoimalla tuntureilla polveilevia reittejä
pitkin. Kesällä moni suuntaa kalastamaan tai kiertelemään luontopoluille.
Nämä ja kaikki muut aktiviteetit ovat
tärkeitä myös meille paikallisille.

» www.inarisaariselka.fi

Lue lisää luontoreiteistä
» www.luontoon.fi
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www.inari.fi

Monipuolisesti liikuntaa
Inarissa on hiihtolatuja kuntoilijoille ja kilpahiihtäjille,
jäähalli ja luistelukenttiä, lähiliikuntapaikkoja, urheilukenttiä ja eritasoisia retkeilyreittejä sekä uimahalli
Ivalossa ja kylpylä Saariselällä. Täällä toimii lukuisia
urheiluseuroja, jotka liikuttavat kuntalaisia aktiivisesti.
Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

360º
panoraama

LÖYDÄ OMA SEURASI
www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/
liikunta/urheiluseurat.html
Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake
Snapvideo
Inarin kunnan nuorisoja luontomatkailukohde Vasatokka sijaitsee kauniin Muddusjärven rannalla Riutulan
kylässä. Vasatokassa voi järjestää mukavasti leirikoulut,
työpaikan virkistyspäivät tai vaikka perhejuhlat.

VASATOKKA
www.vasatokka.fi
360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Opastetut elämysretket | Välinevuokraus
Guided safaris | Rentals for outdoor activities
luonto.loma@saariselka.fi | www.lapinluontolomat.fi

KUVA | PHOTO ©Pertti Turunen

Kuvagalleria
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INARILAINEN ARKI
Arki Inarissa on yhteisöllistä ja turvallista. Päiväkodit sijaitsevat Saariselällä, Ivalossa ja Inarin kirkonkylällä ja
peruskoulut Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä. Ivaloon ja
Inarin kylälle on suunnitteilla uudet
koulurakennukset, jotka mahdollistavat modernin ja toiminnallisen
opetuksen entistä paremmin.

palvelevat saamelaiskirjasto Inarin
kylällä ja sivukylillä kirjastoauto
Fáárust. Inarin kansalaisopisto tarjoaa
useissa kylissä asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin perustuvia kursseja
hathajoogasta lasten muskariin ja
äijäjumpasta huonekalujen entisöintiin. Elokuvateatteri Aslak tarjoaa
elokuvauutuudet kaikenikäisille.

Kirjastopalvelut ulottuvat läpi kunnan.
Ivalon pääkirjaston lisäksi asukkaita

Ivalon lukio osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin hankkeisiin ja

INARIN KUNNAN SIVISTYSPALVELUT
www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut.html
Kuvake

Snap-

360º

Kuva-

Cinemagraafi

yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa mahdollistaa
yhdistelmätutkintojen suorittamisen.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi opiskella saamen kielten ja
kulttuurin lisäksi media- tai matkailualan osaajaksi, lähihoitajaksi,
artesaaniksi tai vaikkapa kokiksi.
Korkea-asteen opiskelut sujuvat
Inarissa kätevästi etäyhteyksin.

SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
www.sogsakk.fi
Kuvake

Snap-
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Hyvät peruspalvelut - Inari on kansainvälinen matkailukunta, joka panostaa kuntalaisten hyvään palveluun.

KULTAHIPPU HOTELS
Sydämellisesti tervetuloa!
Puh. 016 320 8800
info@hotellikultahippu.fi
www.hotellikultahippu.fi

Olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä.

Kuvat ©Jarno Kotimäki

Hotelli Kultahippu

Ivalon sydämessä, lähellä luontoa ja lentokenttää.
Meiltä löytyvät monipuoliset ja mukavat majoitustilat,
erinomainen ruokaravintola sekä moderni kokoustila.
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TAVOITTEENA HYVINVOIVAT INARILAISET
Inarin kunnalle kuntalaisten hyvinvointi on tärkeimpiä
asioita. Kunta pyrkiikin järjestämään laadukkaat sosiaalija terveyspalvelut kaikenikäisille kuntalaisille yksilöllisesti
ja aina oikeaan aikaan.
Tavoitteena on ennaltaehkäistä vaivoja ja ongelmia sekä
edistää terveellisiä elintapoja. Tarvittaessa asiakkaan
ohjaukseen ja hoitoon voi osallistua monen alan osaajia,
esimerkiksi lapsiperheiden tukena voivat olla terveydenhoitaja, lääkäri ja perhetyöntekijä.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
www.inari.fi/fi/palvelut/
sosiaali-ja-terveyspalvelut.html
Kuvake

Snapvideo

TULE TÖIHIN INARIIN
Inarin kunnassa on töitä monen alan osaajille. Elämysmatkailu, arktinen testaustoiminta ja monipuoliset
palvelut tarvitsevat ammattilaisia. Ympäri vuoden on
tarjolla mahdollisuuksia sekä vakituisiin että lyhyempiin
työsuhteisiin muun muassa sosiaali- ja terveysalalla.
Ivalon terveyskeskuksen ympärivuorokautinen päivystys
ja ammattitaitoinen työyhteisö mahdollistavat jokapäiväisen työssäoppimisen. Ympäröivä luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työstä palautumiselle.
AVOIMET TYÖPAIKAT INARISSA
www.inari.fi/rekry
Kuvake

Snapvideo
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www.inari.fi

Inari on
luontokuvaajan
paratiisi.

Ivalontie 10
99800 Ivalo
010 281 7215
www.ivalonapteekki.fi
ivalon.apteekki@apteekit.net

Olemme
avoinna
ma 9–18
ti–to 9–17
pe 9–18
la 10–14
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AVAIMET ONNELLISEEN ELÄMÄÄN
Me inarilaiset asumme puhtaan
luonnon keskellä ja turvallisessa
ympäristössä. Kaikki on täällä niin
kuin olla pitää. Kotiseudun kauneus
hivelee silmiä, palvelut pelaavat
mutkitta ja naapurit ovat mukavia.

Ei olekaan ihme, että Inarissa on
imua. Väkiluku on kasvamaan päin
ja koteja rakennetaan vilkkaasti.
Kunnalla on vapaita tontteja muun
muassa Ivalon ja Inarin kaava-alueilla. Saariselän alueen tontteja myy
Metsähallitus Laatumaa.

Omaa kotia pääsee rakentamaan
nopeasti, sillä tontteja voi varata
ympäri vuoden ja lupa-asiat hoituvat
ketterästi. Rakennusvalvonta neuvoo
rakentajia hankkeiden suunnittelussa
ja toteutuksessa, jotta hankkeet
sujuvat mahdollisimman jouhevasti.

K-Market

NÄÄTÄMÖ
Tervetuloa!

www.jk-kuljetus.fi

Sevettijärventie 12200, Näätämö | 020 7354 466
Avoinna ma–pe 9–19 | la–su 9–18

Juha-Matti ja
Katja Lias

www.inari.fi

Myös vuokrakoteja
Inarin Vuokra-asunnot Oy tarjoaa viihtyisiä vuokra-asuntoja Inarissa, Ivalossa, Saariselällä, Nellimissä ja Sevettijärvellä. Asuntovalikoima ulottuu yksiöistä perheasuntoihin. Inariin on viime vuosina rakennettu vilkkaasti sekä
vuokra- että omistusasuntoja, joten kodin voi löytää myös
yksityisiltä markkinoilta. Inariin tulijoita on, joten asuntoja
tarvitaan lisää tulevaisuudessakin.
Tutustu kunnan vuokra-asuntoihin
» www.inarinvuokra-asunnot.fi
Vuokra- ja omistusasuntoja löydät esimerkiksi
palveluista etuovi.com, tori.fi ja oikotie.fi.

TEKNISET PALVELUT
www.inari.fi/fi/palvelut/
tekniset-palvelut.html
360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo PALVELUT JA
INARIN
KAAVAT KARTALLA
inari.karttatiimi.fi
Snapvideo
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TYÖTÄ JA YRITTÄMISEN
PAIKKOJA RIITTÄÄ
Inarissa elinkeinoelämällä on monta vahvaa tukijalkaa.
Arktinen luontomatkailu tuo työtä ja toimeentuloa
kuntaan ympäri vuoden: syksyisin vieraita houkuttelevat
ruskan värit, talviaikaan kaamos ja revontulet, keväisin
valkeat hanget ja kesäisin yöttömät yöt.
Luonto on aina ollut meille elämäntapa. Perinteiset,
luonnosta ammentavat elinkeinot, kuten porotalous ja
kalastus, ovat inarilaista elämää tänäkin päivänä. Tilaa
on myös luovan alan tekijöille ja käsityöläisille.

ARKTINEN INARI –
SIJAINNISTA ETUA JA
ELINVOIMAA
Inarissa on kansainvälisen huippuluokan kylmätestauskeskuksia, joissa maailman johtavat auto- ja rengastehtaat harjoittavat testaustoimintaa sisä- ja ulkotiloissa
ympärivuotisesti.
Kansainvälisyys on Inarille luontaista myös sijainnin
ansiosta. Norjan ja Venäjän rajanaapurina Inari on ollut
kautta historian kulttuurien kohtauspaikka ja on sitä
edelleen.
Kansainvälinen Ivalon lentokenttä tarjoaa nopeat
yhteydet muualle maailmaan. Toisaalta inarilaiset voivat
viettää viikonloppulomaa vaikkapa Norjan puolella
kalastellen, Pykeijan Jäämeren Saunassa kylpien tai
Kirkkoniemessä vieraillen.

opiskele ammattiin inarissa!

Katso koulutustarjonta

w w w.sogsak k .fi

www.inari.fi

YRITTÄJÄN TUKENA
www.inari.fi/fi/palvelut/
elinkeino-ja-kehittamispalvelut.html

nemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Yrittäjän Inari – yritysten toimintaedellytysten edistäminen
Inarilaiset ovat yritteliästä väkeä, ja palveluille on paljon
kysyntää. Kun yrityksen perustaminen tai toiminnan kehittäminen on ajankohtaista, ota yhteyttä kunnan elinkeinotoimeen.

Meillä
än,
viihdytä
n ja
syödää
an!
a
t
o
saun

Elinkeinot & kehitys Nordica auttaa yrityksiä toiminnan
kaikissa vaiheissa aina perustamisesta ja toimitilojen
hausta koulutukseen, investointeihin ja kansainvälistymiseen asti.

Every dream
has a story

Lähellä tuotettuja puhtaita makuja!
Ravintola Laanilan Kievari | puh. +358 400 239 868
Sateenkaarenpääntie 9, Saariselkä
www.laanilankievari.fi

BOOK NOW

www.extremehuskies.com
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TUNNETTUJEN TAPAHTUMIEN INARI
Kulttuuritarjontamme on
ainutlaatuista ja runsasta.
Paikalliset yhteisöt ja Inarin
kulttuuritoimi tekevät inarilaista elämää näkyväksi
myös järjestämällä toinen
toistaan upeampia tapahtumia, jotka houkuttelevat
vieraita kauempaakin.
Inariviikot on suurin
kesäisten tapahtumien
kokonaisuus, joka kerää
vuosittain toistakymmentä tuhatta kävijää.
Ohjelmistoon kuuluu
kyläjuhlia, watercross-kisat
Ivalojoella, konsertteja,
näyttelyitä, markkinoita ja
monenlaisia esityksiä.

Alkuperäiskansojen
musiikkitapahtuma Ijahis
Idjan (suomeksi Yötön Yö)
ohjelmaan kuuluu sekä
perinteisen että uuden
saamelaismusiikin taitajien
sekä muiden alkuperäiskansavieraiden esityksiä.
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat
(suomeksi Kaamoskuvat)
tarjoaa unohtumattomia
elämyksiä lumesta rakennetussa ulkoilmateatterissa
sekä luontevan kohtaamispaikan erilaisille kulttuureille.
» www.ijahisidja.fi
» www.skabmagovat.fi

» www.inariviikot.fi

Arktisen tunnelmallinen ja
legendaarinen Kaamosjazz – ”maailman pimein
festivaali” – järjestetään Saariselällä.
Rautaa rajalle
-cruising
tuo sankoin
joukoin
jenkkiautoja
ja PohjoisSuomen suurin
moottoripyörätapahtuma Jänkhällä
Jytisee moottoripyöräkansan pohjoisen teitä
ilahduttamaan.
Inarin Porokuninkuusajot
on kevään markkina- ja
tapaamispaikka koko Lapin
poroihmisille, paikallisille ja
matkailijoille.

Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan perusnäyttely kietoo yhteen
saamelaiskulttuurin ja
Lapin luonnon.
Siidassa järjestetään paikallistenkin
iloksi vuosittain paljon
tilaisuuksia
kuten Camera
Borealis -luontokuvatapahtuma.
» www.siida.fi.
Saamelaiskulttuurikeskus
Sajos on Suomen saamelaisten parlamenttitalo
sekä kulttuuri-, koulutus- ja
osaamiskeskittymä. Sajos
on Pohjois-Lapin suurin
kongressi- ja tapahtumatalo. Tilat soveltuvat jopa
430 hengen konsertteihin
ja tapahtumiin.
» www.sajos.fi

ILMOITA TAPAHTUMASI INARIN
KUNNAN KALENTERIIN
www.inari.fi/fi/tapahtumat.html
360º
panoraama

Kuvagalleria
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Inari – vahva kylistään
Inarissa on monta aktiivista kylää. Ivalossa on eniten
asukkaita, harrastustoimintaa sekä 24/7 päivystävä
terveyskeskus. Juutuanjoen ja Otsamotunturin kupeessa
olevaa Inarin kylää pidetään Suomen saamelaiskulttuurin keskuspaikkana. Sevettijärvi on kolttasaamelaisen
kulttuurin ja Näätämö Norjan rajakaupan keskus. Useat
muutkin kylät ovat hyvin aktiivisia ja kaikki ainutlaatuisia.
Osallistumalla toimintaan uusi kuntalainen pääsee mukavasti mukaan oman kylän tapahtumiin.

Tarinoiden Inari
Kotikuntamme on tuhansien tarinoiden maa. Tarinat
muovaavat kulttuuriamme ja tapaamme suhtautua
elämään. Uusia tarinoita syntyy koko ajan.
Kuuntele tarinoita Inarista
» www.tarinoideninari.fi.
LÖYDÄ KAIKKI KYLÄYHDISTYKSET
www.lappilaiset.fi
Kuvake

Lue millaista on elämä Lapissa:
» www.lapland.fi/fi/asuminen

Snapvideo

Sähköä, lämpöä ja vettä vastuullisesti ja
kestävästi Ylä-Lapissa asuville ja vieraileville.

Sairaalantie 3A,
9 9 8 0 0 I VA L O

Utsjoentie 38,
99980 UTSJOKI

inergia.fi

016 663 200
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• www.jssuomi.fi

Piiskuntie 2, 99800 Ivalo | inari@inari.fi | www.inari.fi

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ
– jätehuoltoa Lapissa yhdeksän kunnan alueella
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä | Puh. 040 3511 771 | asiakaspalvelu@lapeco.fi | www.lapeco.fi
Kuvat: Juha Kauppinen, Jan-Eerik Paadar, Jouni Männistö, Terhi Tuovinen, Mikko-Pekka Karlin, Tytti Bräysy

