
11.11.2020 klo 17, Teams-yhteydellä

Tervetuloa Inarin kunnan yhdistysiltaan!



Yhdistysillan ohjelma

1. Alkusanat ja esittäytymiskierros

2. Osallisuuskeskus Ainolan esittely

3. Lappilaiset.fi-verkkopalvelun esittely

4. Keskustelua kunnan avustuskäytäntöjen uudistamisesta

5. Keskustelua kunnan ja järjestöjen yhteistyön ajankohtaisista asioista



Osallisuuskeskus Ainolan esittely

• Anette Leppäkangas esittelee Osallisuuskeskus Ainolaa

• Ivalossa avattu kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka Ainola

• Ainolassa on useita eri kokoisia tiloja, jotka ovat varattavissa maksutta 
yhdistysten käyttöön. Ainolassa on myös säilytystilaa, jota yhdistys voi 
tarvittaessa saada käyttöönsä

• Lisätietoa Ainolasta ja Ainolan tilojen varaamisesta kunnan verkkosivuilta 
osoitteesta https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/osallisuuskeskus-
ainola.html tai Anette Leppäkankaalta, puh. 040 835 8025 , 
osallisuuskeskus.ainola@inari.fi

https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/osallisuuskeskus-ainola.html
mailto:osallisuuskeskus.ainola@inari.fi


Keskustelua avustusuudistuksesta

• Kunnan avustuskäytännöt uudistettu vuoden 2020 aikana

• Kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2020

• Kerätty kokemuksia ja palautetta kunnan toimialoilta ja avustusten hakijoilta
• Yhteenvetona palautteista: uudistaminen selkeyttänyt avustuskäytäntöjä ja lisännyt 

läpinäkyvyyttä
• Vielä pyritään parantamaan edelleen avustusten myöntämisen läpinäkyvyyttä ja eri alojen 

avustusten hakijoiden yhdenvertaisuutta

• Avustuskäytäntöjen muutokset vuodelle 2021: kyläyhdistysten uudet avustuskäytännöt käyttöön, 
kunnan vuokra-avustukset ja suurin osa tähän asti sopimusperustaisista avustuksista yhteiseen 
avustushakuun, pieniä täsmennyksiä avustusohjeesen.

• Kommentteja, ajatuksia ja kehitysehdotuksia avustuskäytäntöjen uudistamiseen liittyen?



Ajankohtaisia asioita kunnan ja järjestöjen 
yhteistyössä

• Yhdistysten osallistuminen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 
laadintaan

• Järjestöyhteistyöasiakirjan laatiminen vuonna 2021

• Kunnan uudet verkkosivut

• Inarin kylien joulukoristelut

• Toiveita, ajatuksia ja ideoita kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön liittyen 



Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta

• Mikä on hyvinvointikertomus ja -suunnitelma?

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strateginen suunnitelma

• Tietopaketti kuntalaisten hyvinvoinnista ja suunnitelma kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

• Järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen

• Järjestökysely loppusyksyn 2020 aikana

• Muita tapoja, miten järjestöt voisivat osallistua?

• Käsittely kylien neuvostossa sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen 
kokouksissa



Järjestöyhteistyöasiakirjan laatiminen vuonna 2021

• Mikä on kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirja?
• Kirjataan kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön eri muodot, 

avustusperiaatteet, tilojen käytön mahdollisuudet ym. olennaista tietoa 
kunnan ja järjestöjen yhteistyön osalta

• Miksi yhteistyöasiakirja laaditaan?
• Mahdollistetaan entistä paremmin kunnan ja järjestöjen yhteistyö 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi
• Kannustetaan kolmatta sektoria ja kuntaa hakemaan tukea toimintaan eri 

osa-alueilla
• Parannetaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia

• Valmistellaan vuoden 2021 aikana yhdessä järjestöjen kanssa



Kunnan uudet verkkosivut

• Kunnan uudet verkkosivut julkaistu tällä viikolla

• Yhdistykset ja yhteisöt –osio: https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-
yhteisot.html
• Yhdistysten yhteystiedot
• Tiedot avustuksista
• Kunnan ja yhdistysten yhteistyö
• Tietoa yhdistyksille

• Toiveita nettisivusisällöstä ja järjestöjen tietopaketin sisällöstä voi lähettää 
Verena Kortelaiselle, verena.kortelainen@inari.fi.

• Kunnan tapahtumakalenteri yhdistysten käytettävissä: 
https://www.inari.fi/fi/tapahtumat.html

https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot.html
https://www.inari.fi/fi/tapahtumat.html


Inarin kylien joulukoristelut

• Ajatuksia kylien joulukoristeluihin liittyen

• Kyläyhdistykset mukana suunnittelemassa?

• Ideoita tai ajatuksia?

• Voi olla yhteydessä hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelaiseen, p. 040 
626 1018, verena.kortelainen@inari.fi, tai  kulttuurisihteeri Mirja 
Karjalaiseen, p. 040 776 7546, mirja.karjalainen@inari.fi

mailto:verena.kortelainen@inari.fi
mailto:mirja.karjalainen@inari.fi


Kunnan ja järjestöjen yhteistyö

• Toiveita, ajatuksia ja ideoita kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön liittyen 

• Sana on vapaa. 



Ota yhteyttä:

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

Kiitos!


