
Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 19.4.2021 

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestettiin toista kertaa alkuvuodesta 

2021. Yhteisessä avustushaussa myönnettiin Inarin kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja 

kyläyhdistysten avustukset. 

Pyydämme yhteisessä avustushaussa avustusta hakeneita yhdistyksiä ja muita tahoja 

täyttämään lyhyen palautekyselyn. Palautteen perusteella pyrimme kehittämään edelleen 

kunnan avustuskäytäntöjä. Vastausaikaa on perjantaihin 30.4.2021 asti. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan tämän linkin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/

inari/AnonyymiHakemus/Aloita/Palautekysely-Yhteinenavustushaku2021 

 

Vastaa Inarin kunnan yhteisen avustushaun palautekyselyyn 30.4.2021 

mennessä 

Lähde mukaan Kävelykipinä-tempauksiin ja kävelykilometrikisaan! 

Inarin kunnan vapaa-aikatoimi osallistuu Suomen Ladun Kävelykipinä-kampanjaan järjestämällä 
toukokuun aikana Kävelykipinä-tempaukset Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Saariselällä, jos 
koronatilanne sallii tempauksien järjestämisen. Tempauksista tiedotetaan lisää myöhemmin. 

Kävelykipinä-tempauksien lisäksi 1.5.—31.10.2021 pyörii HSL:n ja Liikenne- ja viestintäviraston 

ylläpitämä kävelykilometrikisa. Kilometrikisa on niin yksilöille kuin joukkueille suunnattu 
leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat kävelykilometrejään ja/tai -minuuttejaan ylös ja 
kartuttavat näin omaa tai joukkueensa kilometri- ja/tai minuuttisaldoaan kisan voimassaoloaikana 

1.5.—31.10.2021. Vapaa-aikatoimi kannustaa urheiluseuroja ja yhdistyksiä osallistumaan 
aktiivisesti tempauksiin ja kävelykisaan. 

 

Lue lisää kävelykilometrikisasta Suomen Ladun verkkosivuilta. 

 

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

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

Inarin vuoden 2021 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 

yhteensä 16 ehdotusta. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 29.3.—19.4.2021. Äänestää 

voivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. 

Voit äänestää 

 sähköisellä lomakkeella tämän linkin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/

inari/AnonyymiHakemus/Aloita/Osallistuvabudjetointi2021-aanestaminen tai 

 paikan päällä Ivalon ja Inarin kirjastoilla, kirjastoautossa tai Osallisuuskeskus Ainolassa. 

Eniten ääniä saava ehdotus toteutetaan. Voit seurata ehdotuksen toteuttamista Inarin kunnan 

verkkosivuilla. 

 

Lue tiedote ja tutustu äänestyksessä oleviin ehdotuksiin kunnan verkkosivuilla. 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyy maanantaina 19.4.2021  

Uutiskirje 2/2021 

Leader Pohjoisin Lappi ry:n Hyvinvointia pohjoisen kyliin -teemahankkeella kootaan yhteen 

yhdistysten pieniä rahoitettavia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa erityisesti 

nuorten tai ikäihmisten viihtyvyyttä kotiseudulla tai huomioidaan uusien asukkaiden saaminen 

kyliin. 

Investointien lisäksi rahoitusta voi hakea kehittämiseen. Pienellä 1000—10 000 euron 

kehittämistoimenpiteellä voidaan esimerkiksi järjestää harrastuskokeiluja, palvelukokeiluja tai 

tehdä kylän kehittämissuunnitelma uuden asukkaan näkökulmasta. Hyväksyttäviä kuluja ovat 

muun muassa palkka-, ostopalvelu- ja vuokrakulut. 

Mikäli kylällänne on kehittämistarve, kokoontukaa porukalla ja tutustukaa hakuehtoihin. 

Tarvittaessa Leader Pohjoisin Lappi ry:n edustaja voi tulla kertomaan hausta lisää 

kokoukseenne. Haku päättyy 13.5.2021. 

 

Lue lisää Leader Pohjoisin Lappi ry:n verkkosivuilta. 

 

Leader Pohjoisin Lappi ry tukee kylien hyvinvointihankkeita 
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