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Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 5.5.2020

Hae Inarin kunnan yleisavustusta, kohdeavustusta ja kyläyhdistyksen avustusta
4.—18.5.2020
Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 4.—18.5.2020. Yhteisessä
avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten
avustukset. Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja avustuksista, linkki hakulomakkeelle sekä hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvät
kunnan verkkosivuilta.
Lue lisää kunnan verkkosivuilta

Inarin kunnan osallistuva budjetointi tulee taas
Inarin kunnan osallistuva budjetointi järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Inarin osallistuvassa
budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää, miten 10 000 euron määräraha käytetään.
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa haluamaansa
käyttökohdetta. Myös yhdistykset voivat jättää ehdotuksen. Ehdotukset käydään läpi kunnassa,
ja toteuttamiskelpoiset ehdotukset etenevät äänestykseen. Äänestyksessä inarilaiset voivat
äänestää haluamaansa käyttökohdetta.
Ehdota 5.—19.5.2020 välisenä aikana, miten 10 000 euroa tulisi sinun mielestäsi käyttää.
Lue lisää kunnan verkkosivuilta

Tavoitteena tiiviimpi seurayhteistyö
Vapaa-aikatoimen tämän vuoden tavoitteena on urheiluseurojen välisen yhteistyön tiivistäminen.
Tiiviimpi yhteistyö polkaistiin käyntiin 10.3.2020 järjestetyllä Seuraillalla, jossa seuroja rohkaistiin
pohtimaan, millaista seurayhteistyötä kannattaisi tehdä. Lisäksi mietittiin konkreettisia keinoja
yhteistyön toteuttamiseen.
Lue lisää seurayhteistyöstä sekä vapaa-aikatoimen kesäsuunnitelmista seurayhteistyön tiimoilta
kunnan verkkosivuilta.
Lue lisää kunnan verkkosivuilta

Ilmoita yhdistyksesi tarjoama apua koronaepidemian aikana
Lappilaiset.fi-verkkopalvelu kokoaa tietoa Lapin alueen yhdistysten tarjoamasta avusta ja
tuesta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.
Ilmoita yhdistyksesi tarjoamasta avusta ja tuesta alla olevan linkin kautta.
Lue lisää ja ilmoita yhdistyksesi tarjoama apu Lappilaiset.fi-sivustolla

Järjestötyöllistämisen info tiistaina 5.5.2020 klo 17.30—19.30
Onko yhdistyksesi miettinyt, kuinka omaa toimintaa tai toimintaedellytyksiä voisi kehittää?
Entä millaisia tukia järjestöille on tarjolla, mihin käyttötarkoituksiin ja kuinka niitä haetaan?
Tiistaina 5.5. klo 17.30—19.30 järjestetään järjestötyöllistämisen info teemalla
Rahoitusmahdollisuudet järjestöjen kehittämistyöhön. Info järjestetään etäyhteydellä. Infon
puhujina ovat rahoitusasiantuntija Liisa Irri Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta,
toiminnanjohtaja Juha Kutuniva Peräpohjolan Leader ry:stä sekä järjestökehittäjä Tanja
Sälevä Lapin sosiaali– ja terveysturvayhdistyksestä. Infon järjestää JOKOS—työtä ja
hyvinvointia kylissä -hanke.
Ilmoittaudu tästä tai puh. 041 318 5281.
Infot tallennetaan, joten ne ovat nähtävissä myös jälkikäteen. Edellisten infojen tallenteet
löydät täältä.
Lisätietoa JOKOS-hankkeen sivuilla

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:
hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi,

