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Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 19.8.2021
Save the Date: Inarin kunnan yhdistysilta tiistaina 21.9. Osallisuuskeskus
Ainolassa

Inarin kunnan seuraava yhdistysilta järjestetään tiistaina 21.9.2021 Osallisuuskeskus Ainolassa
Ivalossa, mikäli koronatilanne sallii tilaisuuden järjestämisen paikan päällä. Muussa tapauksessa
yhdistysilta järjestetään etäyhteyksillä.
Yhdistysillan ohjelmassa ovat muun muassa kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirjan valmistelu
sekä keväällä 2021 toteutetun järjestökyselyn tulokset.
Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin.

Tule rakentamaan timanttista sote-, hyte- ja järjestötoimijoiden yhteistyötä
Lapin hyvinvointialueelle—Ivalon tilaisuus tiistaina 14.9. klo 15
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke kutsuu lappilaisia järjestö- ja yhdistystoimijoita,
järjestöyhdyshenkilöitä, hyvinvointikoordinaattoreita, sote-ammattilaisia, kehittäjiä ja päättäjiä
rakentamaan yhdessä timanttista sote-hyte-järjestöyhteistyötä Lapissa
Live-tilaisuudet:
Rovaniemi 30.8. klo 15—17.30 (Santa’s Hotel Santa Claus)
Sodankylä 1.9. klo 15—17.30 (Järjestökeskus Kitinen)
Ivalo 14.9. klo 15—17.30 (Osallisuuskeskus Ainola)
Kemijärvi 20.9. klo 15—17.30 (Kemijärven Kulttuurikeskus)
Kemi 27.9. klo 15—17.30 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Tornio 28.9. klo 15—17.30 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kaikille avoin etätilaisuus
24.9. klo 13—15
Ilmoittaudu tilaisuuteen tämän linkin kautta.
Lue lisää: e-kollega.fi/sote-uudistus

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittanut Inarin kirkonkylän
skeittiparkki valmistuu syksyllä

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneen Inarin kirkonkylän skeittiparkin
rakentaminen on edennyt Leader Pohjoisin Lappi ry:n myöntämän hankerahoituksen turvin.
Skeittiparkin maatyöt ja asfaltointi on nyt saatu valmiiksi. Teräksiset skeittielementit saadaan
tämänhetkisen tiedon mukaan paikoilleen syyskuun alkupuolella. Skeittiparkki rakennetaan
Pystykorvantielle Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ja leikkikentän väliin.
Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla kustannetaan hankkeen kuntaosuus sekä hankkeen
ulkopuolisina hankintoina osa skeittiparkin teräselementeistä.
Skeittiparkkihanke toteutetaan yhdessä Inarin kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa. Myös
paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisesti tukemassa skeittiparkkihanketta.
Lue tiedote Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamisesta kunnan verkkosivuilta.

Inarin kunnan laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosilta 2017—2020
hyväksyttiin valtuuston kesäkuun kokouksessa
Valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen vuosilta 2017—2020
kesäkuun kokouksessaan 17.6.2021. Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus sisältää
katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin sekä valtuustokauden tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumiseen valtuustokauden 2017—2021 aikana.
Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen koottiin myös Inarissa toimivien järjestöjen
näkemyksiä ja havaintoja kuntalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
Laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen pohjalta laaditaan loppuvuoden 2021 aikana
seuraavan valtuustokauden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma, jossa määritellään
valtuustokauden painopisteet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet.
Tutustu laajaan hyvinvointi– ja turvallisuuskertomukseen vuosilta 2017—2020 kunnan
verkkosivuilla.

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

