
Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 12.4.2022 

Inarin kunnan vuoden 2022 kaikkien toimialojen yhteisessä avustushaussa avustuksia 

myönnettiin yhteensä 80 000 euroa. Yhteisessä avustushaussa myönnettiin kunnan 

yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset. Tämän vuoden avustushaussa 

myönnettiin lisäksi tukea kyläyhdistysten defibrillaattorihankintoihin. Avustukset olivat 

haettavissa 17.1.–7.2.2022. 

Vapaa-aikatoimen kenttään (liikunnan ja nuorisotyön avustukset) kuuluvia avustuksia 

myönnettiin 39 454 euroa. Kulttuuriavustuksia myönnettiin 8600 euroa. Sosiaali- ja 

terveysjärjestöille avustuksia myönnettiin 9400 euroa. Hallinto-osasto myönsi avustuksia 14 546 

euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin 6000 euron edestä, ja kyläyhdistysten 

defibrillaattorihankintoja tuettiin kunnanhallituksen viime vuonna tekemän päätöksen mukaisesti 

2000 eurolla. Katso kaikki myönnetyt avustukset täältä. 

Loppuvuoden 2022 aikana mahdollisesti myönnettäviin harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu 

10 000 euroa. 

 

Lue tiedote vuoden 2022 yhteisestä avustushausta kunnan verkkosivuilta. 

Inarin kunnan vuoden 2022 yhteisessä avustushaussa myönnettiin 80 000 euroa 

avustuksia 

Inarin kunnan osallisuustyöpajoja tulossa toukokuussa 

Inarin kunnassa on valmisteilla osallisuus- ja tervetulo-ohjelma, jonka valmisteluun liittyen 

järjestetään työpajoja. Toukokuun ensimmäisellä viikolla järjestetään ikäryhmittäin kolmen 

työpajan sarja, joissa kartoitetaan, miten inarilaisten osallistumismahdollisuuksia ja osallisuutta 

voitaisiin parantaa. 

Työpajat järjestetään Open Agenda -hankkeen kautta. Hanketta koordinoi Inarissa 

hanketyöntekijä Katariina Lehtonen 

Ilmoittautuminen työpajoihin tulee pian julki. 

 

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

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

Inarin kunnassa on valmisteltu hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022–2025. 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on määritelty kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisuuden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet vuosille 2022–

2025. 

Inarin kuntalaisilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus kommentoida hyvinvointi- ja 

turvallisuussuunnitelmaa 12.4.–19.5.2022 Otakantaa.fi-palvelussa. Lisäksi suunnitelmasta 

pyydetään lausunnot kunnan lautakunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta 

sekä saamelaiskäräjiltä. 

Suunnitelmaa muokataan lausuntojen ja kuntalaisten ja yhdistysten kommenttien pohjalta, 

minkä jälkeen se käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 

 

Tutustu Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan ja kommentoi suunnitelmaa 

Otakantaa.fi-palvelussa. 

Lue tiedote kunnan verkkosivuilta. 

Kommentoi Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 

2022–2025 Otakantaa.fi-sivustolla 

Uutiskirje 1/2022 

Lapin liikunta järjestää nuorille avointa ja kaikille maksutonta ohjaajakoulutusta. Koulutus on 

suunniteltu pidettäväksi 7.6.2022 Inarissa Vasatokassa.  

Lapin Liikunta vastaa koulutuksen järjestelyistä, ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Vapaa-

aikatoimi maksaa koulutukseen osallistujien kuljetukset Vasatokkaan. 

Vapaa-aikatoimi tiedottaa koulutuksesta kunnan nettisivulla ja sosiaalisen median kanavilla 

kevään aikana. 

Lapin Liikunnan ohjaajakoulutusta nuorille 

Inarin kyläyhdistykset voivat saada tukea kylien viihtyisyyden parantamiseen liittyvään 

toimintaan, kuten talkoisiin ja kukkaistutuksiin. 

Tekninen toimi tukee ympäristön viihtyisyyden parantamiseen liittyvää toimintaa erityisesti 

asemakaava-alueella, eli Ivalossa, Inarin kirkonkylässä ja Saariselällä. Mahdollisuuksien 

mukaan tukea voi saada myös muiden kylien talkoisiin. 

Teknisen toimen yhdyshenkilö kylien viihtyisyyteen liittyvissä asioissa suunnitteluinsinööri 

Tarja Saarinen (tarja.saarinen@inari.fi, puh. 040 154 5769). 

Kyläyhdistyksille tukea kylien viihtyisyyden parantamiseen 

Lappilaiset.fi uudistuu: kuulumisia uudistustyöstä ja tietoa uuteen 

järjestötietopalveluun siirtymisestä 

Lappilaiset.fi-palvelu on uudistumassa. Kevään 2022 jälkeen koko Suomen järjestöjen tiedot 

ja toimintaa koskevat ilmoitukset tulevat löytymään uudesta osoitteesta Lähellä.fi. 

Uusi Lähellä.fi-järjestötietopalvelu tullaan ottamaan kevään 2022 aikana käyttöön. Järjestöjen 

tiedot eivät siirry automaattisesti Lappilaiset.fi-palvelusta uuteen palveluun, vaan tiedot täytyy 

syöttää uudelleen. Järjestöt tulevat saamaan tarkan ohjeistuksen uuteen palveluun 

siirtymisestä ja siitä, miten tiedot syötetään uuteen järjestelmään. Palveluun rekisteröityessä 

tulee samalla hoidetuksi vanhojen tietojen päivitys. 

Lue lisää Lappilaiset.fi-sivustolta. 

Tutustu SPR:n Arjen turvatunti -verkkokurssiin 

Suomen Punaisen Ristin Arjen turvatunti -verkkokurssi sopii kaikille koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien ehkäisystä kiinnostuneille. Verkkokurssin osiot ovat koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmat Suomessa, kaatumistapaturmat, paloturvallisuus, vesiturvallisuus ja kodin 

turvallisuus. Verkkokurssi on maksuton. 

Yhdistykset voivat välittää tietoa verkkokurssista eteenpäin omille jäsenilleen ja kyliensä 

asukkaille. 

 

Tee SPR:n Arjen turvatunti -verkkokurssi. 

Inarin kunnan järjestöyhdyshenkilö vaihtuu 11.4. alkaen 

Inarin kunnan järjestöyhdyshenkilönä toiminut hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen 

siirtyy Lapin hyvinvointialueen valmisteluun 11.4.2022–28.2.2023 väliseksi ajaksi. Tänä 

aikana järjestöyhdyshenkilönä toimii Katariina Lehtonen (katariina.lehtonen@inari.fi, puh. 

040 643 4305). Katariinaan voi olla yhteydessä kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön liittyvissä 

asioissa.  
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