Uutiskirje 1/2021

Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 5.2.2021
Yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset haettavissa
11.1.—8.2.2021

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 11.1.—8.2.2021.
Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja
kyläyhdistysten avustukset. Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi yhdistyksille,
urheiluseuroille ja kulttuuritoimijoille.
Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta https://
asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/Aloita/Yhteinenavustushaku2021.
Lisätietoa avustuksista ja hakulomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät kunnan
verkkosivuilta.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018

Vastaa Inarin kunnan järjestökyselyyn 21.2.2021 mennessä

Inarin kunnan järjestökyselyllä kartoitetaan Inarin alueella toimivien yhdistysten toimintaan,
resursseihin ja kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä yhdistysten havaintoja
kuntalaisten hyvinvoinnista.
Järjestökysely on osa laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruuta. Lisäksi
kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä.
Hyvinvointi– ja turvallisuuskertomuksesta voit lukea kunnan verkkosivuilta.
Vastausaikaa on 21.2.2021. Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta: https://
link.webropolsurveys.com/S/BFE8F5C1B9645038.

Inarin osallistuva budjetointi tulee taas—mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa?
Ehdota 12.2.2021 mennessä
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa, miten 10 000
euroa tulisi käyttää. Ehdotuksia kerätään 25.1.—12.2.2021. Ehdotusten tulee olla toteutettavissa
10 000 eurolla.
Ehdotuksia voi jättää seuraavilla tavoilla:



Sähköisellä lomakkeella tämän linkin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/
inari/AnonyymiHakemus/Aloita/Osallistuvabudjetointi2021-ehdotuksenjattaminen.



Paikan päällä Ivalon kirjastossa, Inarin kirjastossa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus
Ainolassa,



Puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai Whatsapp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai
video) numeroon 040 524 8294.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta urheiluseuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avustushaun urheiluseuroille toiminnan jatkumisen
turvaamiseksi koronapandemian aikana.
Avustuksen kohteena on lasten ja nuorten tavoitteellinen, kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävä
toiminta urheiluseuroissa. Urheiluseurat voivat hakea avustusta koronapandemian
aiheuttamien kustannusten ja tappioiden kattamiseen aikavälillä 1.6.2020—31.1.2021. Haku
on auki 15.2.2021 klo 16.15 saakka.
Lisätietoa OKM:n verkkosivuilla: Erityisavustus urheiluseuroille toiminnan turvaamiseksi
koronavirustilanteessa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Järjestöhautomo tarjoaa maksuttomia koulutuksia järjestöille

Järjestöhautomo tarjoaa maksuttomia koulutus- ja neuvontapalveluita sekä materiaaleja
yhdistystoiminnasta. Järjestöhautomon tavoitteena on laadukkaan järjestötoiminnan
takaaminen jokaiselle.
Tulossa on mm. seuraavat koulutukset:
Rahoitusinfo 2.0—Rahankeräys, sponsorointi ja palvelumyynti
Aika: 10.2. klo 16.30—18.00
Paikka: verkkoinfo
Hyvä hankehakemus
Aika: 10.3. klo 17.00—19.00
Paikka: verkkokoulutus
Talousraportoinnin työpaja, STEA-hankkeet
Aika: 6.5. klo 12—15
Paikka: verkossa
Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta niihin on ilmoittauduttava ennakkoon.

Lue lisää Järjestöhautomon koulutuksista Järjestöhautomon verkkosivuilta.

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

