
21.1.2020 klo 18, kunnan valtuustosali

Tervetuloa Inarin kunnan yhdistysiltaan!



Yhdistysillan aiheet

• Mikä yhdistysilta?

• Hyvinvointipäivä 9.5.2020

• Kunnan järjestöavustusten uudistus



Mikä yhdistysilta?

• Yhteiset tavoitteet: kuntalaisten hyvinvointi, kunnan elinvoima

• Kunnan ja järjestöjen yhteistyön syventäminen

• Kunta ja järjestöt

• Järjestöjen keskinäinen yhteistyö

• Säännölliset tapaamiset vähintään 2 kertaa/vuosi

• Paikka tutustua, jakaa kokemuksia, tieto ja taitoa ja käsitellä yhteisiä asioita



Hyvinvointipäivä lauantaina 9.5.2020 klo 12–17 

• Teemana kokonaisvaltainen hyvinvointi ja arjessa jaksaminen

• Puhujina Eevi Teittinen ja Teemu Packalen

• Yhdistystoiminnan esittely Hyvinvointipäivässä:    miksi kannattaa 
osallistua?

• Pöytävuokra 30 €/pöytä (sis. alv), varaa pöytäsi sanna.aikio@inari.fi tai 
verena.kortelainen@inari.fi 



Kunnan järjestöavustukset uudistetaan

• Tausta: nykyisin kaikilla toimialoilla omat käytäntönsä

• Tavoitteena 

• Selkeä ja yksinkertainen kokonaisuus 

• Kaikilla toimialoilla yhtenäiset käytännöt

• Poistaa päällekkäisyyksiä

• Lisätä läpinäkyvyyttä

• Vähentää avustusten hakijoiden ja myöntäjien työmäärää

• Käydään läpi tämänhetkinen suunnitelma



Mitä nykyisiä avustuksia uudistus koskee?

• Kaikki kunnan ja Nordican myöntämät yleis-, toiminta-, kohde-, erityis- ja 
tapahtuma-avustukset

• Harkinnanvaraiset, vapaamuotoisista hakemuksista myönnetyt avustukset

• Stipendit

• Kyläyhdistysten avustukset



Yleistä avustuskäytäntöjen uudistamisesta

• Pääosa avustuksista myönnetään yhteisessä avustushaussa keväisin

• Vain sähköinen haku

• Pääsääntöisesti vain yksi avustus/avustuksen saaja

• Painotus yleisavustukseen

• Vähennetään yhdistysten työmäärää ja ylimääräistä byrokratiaa



Avustusluokat

1. Yleisavustus
• Rekisteröityneiden inarilaisten tai Inarissa toimivien yhdistysten koko vuoden toimintaan

2. Kohdeavustus
• Inarilaisille yhteisöille tai yksityishenkilöille, jotka eivät voi saada yleisavustusta
• Yksittäisen tapahtuman, hankkeen, hankinnan tai vastaavan kertaluontoisen toiminnan 

toteuttamiseen

3. Kyläyhdistysten avustukset
• Perusosa + aktiivisuusosa

4. Stipendit
• Toimialojen omat käytännöt, tieto kaikista stipendeistä yhdessä paikassa

5. Harkinnanvarainen avustus
• Sellaisen kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen, johon ei ole voitu hakea avustusta yhteisessä 

avustushaussa
• Vain, jos määrärahoja on jäljellä



Avustusten myöntökriteerit

• Avustuksia myönnetään toimintaan, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia ja 
kunnan elinvoimaa

• Avustuksen saamisen edellytyksenä toiminnan näkyvyys: rekisteröityminen 
Lappilaiset.fi-verkkopalveluun

• Avustuksia myönnettäessä arvioitavat asiat:
• Vastaavuus kunnan strategiaan ja hyvinvoinnin edistämisen painopisteisiin
• Toiminnan alueellinen merkitys
• Yhteistyö kunnan ja muiden järjestöjen kanssa
• Toiminnan laajuus, aktiivisuus, vaikuttavuus, suunnitelmallisuus
• Yhdistyksen jäsenmäärä
• Omaehtoinen varainhankinta, muut rahoituskanavat



Yhdistystoiminta näkyväksi - Lappilaiset.fi-
verkkopalvelu

• Osa valtakunnallista Toimeksi.fi-verkkopalvelua

• Lappilaisen järjestötiedon kanava

• Toiminnan näkyvyys

• Kohderyhmän tavoittaminen

• Maksuton

• Yhdistykset, kuntalaiset ja kunta hyötyvät, kun järjestökenttää koskeva tieto 
on helposti saatavilla

• Yhdistysten tiedot saadaan suoraan kunnan sivuille 



Avustuskäytäntöjen uudistuksen aikataulu

• Avustusuudistuksen eteneminen:
• Uudet avustuskäytännöt pääosin käyttöön keväällä 2020
• Uusien avustuskäytäntöjen huomioiminen v. 2021 talousarvion valmistelussa
• Kyläyhdistysten uudet avustuskäytännöt käyttöön v. 2021?

• Yhdistyksiä tiedotetaan lopullisista uusista käytännöistä mahdollisimman pian

• Avustushaku maalis-huhtikuussa 2020

• Jatkossa avustushaku aina keväisin

• Kunnan verkkosivuille tulee tieto kaikista avustuksista ja muista kunnan tuista 
järjestöille



Avustuskäytäntöjen uudistus - keskustelua

• Millaisia ajatuksia herättää?

• Mitä tulisi vielä huomioida?

• Muita kommentteja, ajatuksia tai ideoita liittyen järjestöyhteistyöhön tai 
avustuskäytäntöjen uudistukseen?



Ota yhteyttä:

Verena Kortelainen
Hyvinvointikoordinaattori
Puh. 040 626 1018
verena.kortelainen@inari.fi

Kiitos.


