
Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 30.9.2020 

Yhdistysilta torstaina 22.10.2020 klo 18.00 

Inarin kunnan yhdistysilta järjestetään torstaina 22.10.2020 klo 18.00 Osallisuuskeskus 
Ainolassa (Petsamontie 9, Ivalo). 

Yhdistysiltaan ovat tervetulleita kaikki Inarin kunnan alueella toimivien yhdistysten edustajat ja 
yhdistystoiminnasta kiinnostuneet. Lokakuun yhdistysillassa muun muassa esitellään 

Osallisuuskeskus Ainolaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia järjestöille sekä keskustellaan 
avustuskäytäntöjen uudistamisesta. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen verena.kortelainen@inari.fi. 

 

Lisätietoja hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelaiselta (verena.kortelainen@inari.fi). 

 

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: 

hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi,  

Inarin kunnan ja Santasport Lapin urheiluopiston yhteinen seurailta järjestetään torstaina 

8.10.2020 klo 18—20 kunnantalon valtuustosalissa (Piiskuntie 2, Ivalo). 

Seuraillassa vapaa-aikatoimi kertoo ajankohtaisista asioista urheiluseuroille. Lisäksi Santasport 

Lapin urheiluopisto esittelee hankkeitaan, joista urheiluseurat ja muut liikuntajärjestöt voivat 

hyötyä omassa toiminnassaan. 

Seurailta on suunnattu ensisijaisesti urheiluseuroille, mutta sillä myös muut liikuntajärjestöt ja 

liikunta-alan yrittäjät ovat tervetulleita. 

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian sähköpostilla sami.kauppinen@inari.fi. 

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Mervi Urpilaiselta (mervi.urpilainen@inari.fi) tai liikunnanohjaaja 

Sami Kauppiselta (sami.kauppinen@inari.fi). 

Urheiluseurailta torstaina 8.10.2020 klo 18.00 

Uutiskirje 3/2020 

Liisi ja Esa Torkkola -säätiö tukee Lapin nuorisourheilua sekä yksittäisille urheilijoille että 

urheiluseuroille jaettavilla apurahoilla. Säätiö myöntää vuosittain tukea Lapin alueella 

urheilua harrastaville, lappilaista seuraa edustaville 14—25 vuotiaille urheilijoille heidän 

urheiluharrastukseensa. Tuki voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yksilöurheilijalle, 

urheiluseuralle tai urheilujoukkueelle. Hakuaika vuonna 2020 jaettaville avustuksille on 1.—

31.10.2020. 

Tarkemmat tiedot säätiöstä sekä ohjeet apurahan hakemiseen löytyvät säätiön 

verkkosivuilta. 

Liisi ja Esa Torkkola -säätiön apurahat nuorille urheilijoille haettavissa 1. –

31.10.2020 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät virtuaalisen 

kuntakierroksen syksyllä 2020. Ohjelmassa on mm. yhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -

projektin toiminnan esittelyä ja keskustelua kilpirauhasasioista. Tilaisuus järjestetään etänä. 

Inarin kunnan tilaisuus järjestetään torstaina 1.10.2020 klo 17—19. Ilmoittaudu tilaisuuteen 

täällä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki Teams-kokoukseen. 

Lisätietoja Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:n verkkosivuilla. 

 

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen virtuaalinen kuntakierros—Inarin tilaisuus 

torstaina 1.10.2020 klo 17.00 
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