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Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 8.12.2021
Vuoden 2022 yhteinen avustushaku järjestetään 17.1.—7.2.2022

Inarin kunnan kaikkien toimialojen yhteinen avustushaku järjestetään 17.1.—7.2.2022.
Yhteisessä avustushaussa myönnetään kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja
kyläyhdistysten avustukset. Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi yhdistyksille,
urheiluseuroille ja kulttuuritoimijoille.
Vuoden 2022 yhteisen avustushaun yhteydessä kyläyhdistysten on mahdollista hakea tukea
myös sydäniskurin hankintaan. Sydäniskurihankintojen tukemiseen on varattu 2000 euron
määräraha. Kyläyhdistyksille lähetetään tarkempaa tietoa tuen hakemisesta joulukuun aikana.
Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Avustusten hakulomake sekä hakulomakkeen
yksityiskohtaiset täyttöohjeet julkaistaan Inarin kunnan verkkosivuilla avustushaun alkaessa.

Lue lisää avustuskäytännöistä kunnan verkkosivuilta.

Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa 2022—2025
määritellään inarilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisen toimenpiteet

Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022—2025 on valmisteilla.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa kuvataan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistämisen painopistealueet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma pohjautuu hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen
vuosilta 2017—2020, jossa kuvataan inarilaisten tämänhetkisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen
liittyviä vahvuuksia ja haasteita. Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa esitellään myös
järjestöjen sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen näkemyksiä inarilaisten hyvinvoinnista ja
turvallisuudesta. Järjestöjen näkemyksiä kartoitettiin järjestökyselyllä, joka toteutettiin
alkuvuodesta 2022.
Myös järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisilla toimenpiteillä inarilaisten
hyvinvointia ja turvallisuutta tullaan parantamaan. Järjestöille avoin työpaja on tarkoitus järjestää
tammikuussa 2021. Työpajasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Inarin kunnan järjestöyhteistyöasiakirja on valmisteilla

Inarin kunnassa valmistellaan järjestöyhteistyöasiakirjaa. Järjestöyhteistyöasiakirjassa sovitaan
pelisäännöt kunnan ja yhdistysten yhteistyölle. Tarkoituksena on kirjata erilaiset yhteistyön
muodot ja käytännöt koskien esimerkiksi avustuksia ja tilojen käyttöä. Näin tieto eri
yhteistyömuodoista on kaikkien saatavilla. Asiakirjaa on tarkoitus päivittää säännöllisesti.
Järjestöyhteistyöasiakirjan valmistelua käsiteltiin Inarin kunnan yhdistysillassa, joka järjestettiin
21.9.2021. Järjestöyhteistyöasiakirjaa tullaan käsittelemään vanhus- ja vammaisneuvoistoissa
sekä kylien neuvostossa alkuvuodesta 2022. Lisäksi alkuvuodesta järjestetään kaikille
järjestötoimijoille avoin työpaja. Työpajasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lue lisää kunnan ja yhdistysten yhteistyöstä kunnan verkkosivuilta.

Tapahtumien Lappi -tapahtumakalenteri kokoaa Lapin alueen tapahtumia
yhteen paikkaan
Tapahtumien Lappi -tapahtumakalenteri kerää Lapin alueen tapahtumat keskitetysti yhteen
tapahtumakalenteriin. Myös yhdistystoimijat voivat rekisteröityä maksuttoman palvelun
käyttäjiksi ja ilmoittaa omat tapahtumansa kalenteriin.
Toistaiseksi Inarin kunta ilmoittaa omat tapahtumansa kunnan omassa
tapahtumakalenterissa, johon myös yhdistykset voivat ilmoittaa omat tapahtumansa. Inarin
kunta kuitenkin harkitsee siirtymistä Tapahtumien Lappi -kalenteriin. Jos kunta siirtyy
käyttämään kokonaan Tapahtumien Lappi -kalenteria, yhdistyksiä tiedotetaan siitä erikseen.

Miten edistän omaa hyvinvointiani? -tietopaketti Inarin kunnan verkkosivuilla
Inarin kunnan verkkosivuille on lisätty Miten edistän omaa hyvinvointiani? -tietopaketti.
Sivustolle on koottu tietoa ja hyödyllisiä linkkejä liittyen eri ikäisten ihmisten liikuntaan,
ravitsemukseen, painonhallintaan, uneen, mielen hyvinvointiin, suun terveyteen, päihteisiin
sekä turvallisuuteen.
Tietopaketin sisällöt ovat koonneet Jyväskylän yliopiston opiskelijat Anne-Mari Lukkaroinen ja
Laura Havelin.

Tutustu Miten edistän omaa hyvinvointiani? -tietopakettiin kunnan verkkosivuilla.

Rauhallista joulunaikaa!

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

