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Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 27.7.2020
Inarin ensimmäinen yhteinen avustushaku järjestettiin toukokuussa
Inarin kunnan avustuskäytäntöjä uudistettiin ja yhtenäistettiin vuoden 2020 alussa. Uusien
avustuskäytäntöjen mukaisia avustuksia myönnettiin ensimmäisen kerran toukokuussa
järjestetyssä yhteisessä avustushaussa. Yhteisessä avustushaussa myönnettiin kunnan
yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset.
Avustuspäätökset tehtiin viranhaltijapäätöksinä avustuksen myöntäneellä toimialalla. Avustuksia
myönnettiin kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen, hallinnon ja Elinkeinot
& kehitys Nordican toimialoilla. Viranhaltijapäätökset ovat olleet nähtävissä kunnan
verkkosivuilla.
Palautetta ja kehittämisehdotuksia avustushakuun liittyen voi lähettää hyvinvointikoordinaattori
Verena Kortelaiselle (verena.kortelainen@inari.fi).
Lue lisää avustuksista kunnan verkkosivuilta.

Inarilaiset aktiivisia osallistuvassa budjetoinnissa—10 000 euroa Inarin
kirkonkylän skeittiparkkiin

Inarin vuoden 2020 osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euron määräraha käytetään Inarin
kirkonkylän skeittiparkkiin. Käyttökohde päätettiin äänestyksellä. Voittajaehdotus sai 74 ääntä.
Seuraavaksi eniten ääniä saivat ehdotukset esteettömän ulkoliikuntapaikan rakentamisesta
Ivalon keskustan läheisyyteen (52 ääntä) ja lainattavien ulkoliikuntavälineiden hankkimisesta
kunnalle (45 ääntä).
Äänestys toteutettiin 18.6.—17.7.2020, ja äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät
ja sitä vanhemmat inarilaiset. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 263 kappaletta.
Inarin kunta toteuttaa osallistuvaa budjetointia tänä vuonna toista kertaa. Vuoden 2020
osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten kerääminen, ehdotusten valmistelu
äänestykseen, äänestäminen ja voittajaehdotuksen toteuttaminen.
Lue lisää kunnan verkkosivuilta.

Kunnan liikuntasalien ja sääsuojahallin vuorot ovat haettavissa

Talvikauden vuorot urheilutalon liikuntasaliin (17.8.2020—27.6.2021) ja koulujen liikuntasaleihin
(31.8.2020—30.5.2021) ovat haettavissa 7.8.2020 mennessä. Vuorot sääsuojahalliin ovat
haettavissa 28.8.2020 mennessä.
Hakemukset lähetetään osoitteeseen mervi.urpilainen@inari.fi.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seura, vuoron käyttäjä (joukkue), haettavan vuoron
vastuuhenkilön yhteystiedot sekä ensisijainen ja vaihtoehtoinen vuorotoive. Mikäli hakija hakee
useampaa vuoroa, tulee niihin kirjata tärkeysjärjestys.
Vuorojen osalta lähtökohtana on: vuorojen kesto 1,5 h ja arkipäiville on mahdollista saada 2
vuoroa/viikko/hakija (joukkue).
Salien käytön osalta huomioidaan vallitseva COVID-19-tilanne. Tarpeen mukaan vuoroille
tehdään erityisjärjestelyitä tai ne perutaan. Tämän vuoksi vuoron vastuuhenkilön tiedot ovat
tärkeät.
Lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä mervi.urpilainen@inari.fi / 0400 172 304.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kysely sosiaali- ja terveysalan
yhdistyksille

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry toteuttaa kesän aikana maakunnallisen
järjestökyselyn Lapin sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille. Kyselyyn pääsee vastaamaan
tämän linkin kautta: https://webropol.com/s/jarjestokysely2020.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kaikille järjestöille suunnattu maakunnallinen
järjestökysely tullaan toteuttamaan syksyllä 2020.

Lapin järjestöverkostojen toimintaa arvioitu—järjestöt kokevat, että
verkostoista on hyötyä ja että ne auttavat kehittymään

Lapissa toimii lukuisia järjestöjen verkostoja, jotka kokoavat yhteen eri yhdistystoimijoita.
Lapissa toimivien järjestöjen verkostojen toimintaa arvioitiin keväällä 2020.
Kolme neljästä arviointikyselyyn vastanneesta koki, että järjestöjen verkostoista oli ollut
hyötyä paljon tai erittäin paljon. Vastaajien mukaan verkostot auttavat edistämään erilaisia
asioita ja palveluja yli järjestö- ja asiakasrajojen. Vastaajat myös kokivat, että järjestöjen
verkostoista saa tukea, oppia ja apua yhdistysten oman toiminnan kehittämiseen.
Lue lisää Lapissa toimivista järjestöverkostoista ja verkostojen toiminnan arvioinnista
Lappilaiset.fi-sivustolta.

Järjestöhautomo tarjoaa maksuttomia verkkokoulutuksia ja yhdistystoimintaan
liittyviä materiaaleja

Järjestöhautomo tarjoaa maksuttomia koulutus- ja neuvontapalveluja sekä yhdistystoimintaan
liittyviä materiaaleja.
Järjestöhautomon tavoitteena on taata laadukasta yhdistystoimintaa jokaiselle. Erityisesti
tuetaan etnisten vähemmistöjen yhdistyksiä ja monikulttuurisia järjestöjä, mutta
Järjestöhautomon materiaalit ja koulutukset ovat avoimia kaikille järjestötoimijoille.
Järjestöhautomon koulutukset jatkuvat syksyllä. Tarjolla on esimerkiksi Yhdistyksen ABC verkkokoulutus, joka järjestetään 15.9. ja 29.9. Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin avataan
elokuussa.
Tutustu Järjestöhautomon koulutuksiin ja materiaaleihin Järjestöhautomon verkkosivuilla.

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

