
Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 7.12.2020 

Osallisuuskeskus Ainola on avattu Ivalossa 

Osallisuuskeskus Ainola on avattu Ivalossa. Ainola on kaikille avoin kohtaamis- ja 
tapahtumapaikka, jossa voi esimerkiksi tavata ihmisiä, lukea lehtiä, kahvitella tai järjestää 
tilaisuuksia. Ainola on avoinna arkisin klo 9.00—14.00. 

Ainolassa on useita erikokoisia tiloja, jotka ovat varattavissa maksutta yhdistyksille ja muille 

toimijoille, jotka edistävät kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ovat tuottoa 
tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita. Ainolan tiloja voi varata muun muassa yhdistysten 
kokouksiin, tapahtumiin, koulutuksiin ja ryhmätoimintaan. Lisäksi Ainolassa on Virtu-palvelupiste. 

Tilat ovat yhdistysten ja muiden toimijoiden käytettävissä kaikkina viikonpäivinä klo 8.00—22.00. 

 

Lue lisää Ainolasta ja Ainolan tilojen varaamisesta kunnan verkkosivuilta. 

 

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

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

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan. Asiasta päätettiin kunnanhallituksen 

kokouksessa 30.11.2020. Uudistetut avustuskäytännöt otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. 

Jatkossa kyläyhdistysten avustukset koostuvat perusosasta ja aktiivisuusosasta. 

Kyläyhdistysten avustuksiin varatuista määrärahoista 40 prosenttia myönnetään perusosana ja 

60 prosenttia aktiivisuusosana. Perusosa jaetaan tasan kaikkien avustusta hakeneiden ja 

avustuksen saamisen ehdot täyttäneiden hakijoiden kesken. Aktiivisuusosa määräytyy niin 

kutsuttujen aktiivisuuskriteerien mukaisesti. Kyläyhdistysten avustukset myönnetään kaikkien 

toimialojen yhteisessä avustushaussa. 

Kunnanhallitus hyväksyi myös päivitetyn avustusohjeen, johon on lisätty uudistetut 

kyläyhdistysten avustuskäytännöt. Lisäksi avustusohjeeseen lisättiin täsmennyksiä liittyen 

avustuksen käyttämiseen palkkiotarkoitukseen, toimijatietojen ilmoittamiseen Lappilaiset.fi-

palveluun sekä harkinnanvaraisen avustuksen saajan raportointivelvollisuuteen. 

Kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku avataan tammikuussa 2021. Tarkasta ajankohdasta 

tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla sekä paikallislehti 

Inarilaisessa. 

 

Lue tiedote kyläyhdistysten avustusten uudistamisesta. Lisätietoa kunnan avustuksista ja 

kunnan avustusohje löytyvät kunnan verkkosivuilta. 

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan—kunnan avustusohje päivitetty 

Uutiskirje 4/2020 

Koronaturvallinenlappi.fi-sivusto kokoaa yhteen Lapin koronatilanteen, viranomaisohjeet ja eri 

toimialojen ohjeistuksia. Sivuston kautta saat apua myös oman organisaatiosi käytäntöjen ja 

ohjeistusten päivittämiseen. Järjestöille suunnattua päivitettyä koronatietoa löytyy myös 

Lappilaiset.fi-sivustolta. Järjestöt voivat ilmoittaa omasta korona-ajan toiminnastaan 

Lappilaiset.fi-sivuston Korona-apu Lapissa -osiossa. 

Inarin kunnan ohjeistukset ja tiedotteet löytyvät kunnan verkkosivuilta Korona-info-osiosta. 

Ajankohtaista järjestöille suunnattua tietoa kerätään kunnan verkkosivuille Tietoa yhdistyksille 

-osioon. 

Koronaturvallinen Lappi: koronatietoa järjestöille 

Inarin kunnan tapahtumakalenteri on vapaasti yhdistysten käytettävissä. Yhdistykset voivat 

ilmoittaa tapahtumansa kunnan verkkosivuilla, jolloin se tulee näkyviin tapahtumakalenteriin. 

Tapahtumasta tulee ilmoittaa tapahtuman nimi, kuvaus, ajankohta ja tapahtuman kategoria. 

Lisäksi halutessaan voi lisätä tapahtumaan liittyvän kuvan. 

Tutustu Inarin kunnan tapahtumakalenteriin kunnan verkkosivuilla. 

Ilmoita yhdistyksesi tapahtuma kunnan tapahtumakalenterissa 

Maksuttomia taloushallinnon infoja yhdistyksille 

JOKOS-hanke järjestää yhdistyksille suunnattuja taloushallinnon tietoiskuja joulukuun 2020 

ja tammikuun 2021 aikana. Tietoiskuja järjestetään kolmella eri teemalla. Tilaisuudet on 

tarkoitettu kaikille yhdistystoimijoille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta taloushallinnon, 

kirjanpidon ja niihin liittyvien sähköisten järjestelmien kanssa, erityisesti järjestötyöllistämisen 

näkökulmasta. Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä. 

Tilaisuuksien aikataulut ja teemat: 

Keskiviikko 9.12.2020 klo 17.30—19.30: Yhdistysten kirjanpito ja yhdistyslaki 

taloushallinnossa: yhdistysten velvoitteet talous– ja asiakirjatyöskentelyssä, 

hallitustyöskentely, kirjanpito (kirjaamiset, tulos, tase, raportit), tilinpäätös, toiminnantarkastus 

Torstai 14.1.2021 klo 17.30—19.30: Yhdistysten taloushallinto työnantajana toimiessa: 

palkanmaksut ja palkkakirjaukset, ennakonpidätykset, tyel vakuutukset ym., niiden tilitykset 

ja käsittely kirjanpidossa, tulorekisteri, vero– ja alv-velvollisuus 

Torstai 28.1.2021 klo 17.30—19.30: Yhdistysten taloushallintoon liittyvät sähköiset 

palvelut ja järjestelmät: Suomi.fi, TE-palvelujen KEHA-järjestelmä, Palkka.fi-

palkanlaskuohjelma, sähköiset kirjanpito-ohjelmat 

 

Ilmoittaudu tilaisuuksiin 7.12.2020 mennessä tästä linkistä tai puh. 041 318 5281/Liisa, 

JOKOS-hanke. 

Lue lisää JOKOS—Työtä ja hyvinvointia kylissä –hankkeen verkkosivuilta. Myös infojen 

materiaalit lisätään hankkeen verkkosivuille. 
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