
Inarin kunnan uutiskirje yhdistyksille 12.10.2022 

Inarin kunnan hyvinvointikoordinaattorin sijaisena toimii Katariina Lehtonen. Sijaisuus 

kestää helmikuun 2023 loppuun ja siihen saakka Katariina vastaa myös 

järjestöyhteistyöstä.  

 

Hyvinvointikoordinaattorina toimii Katariina Lehtonen 

 

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

hyvinvointikoordinaattori Katariina Lehtonen / 040 6434305 / katariina.lehtonen@inari.fi 

JOKOS.FI – Järjestötyöllistämisen työkalupakki tarjoaa kootusti tietoa 

 Työnhakijoille työllistymiseen, työnhakuun sekä työntekijänä toimimiseen 
liittyen. Löydät tietoa mm. mitä väyliä työmarkkinoille on, mistä työ- tai 
harjoittelupaikkoja löytyy, kuinka töitä haetaan, mitä työsuhteessa tulee huomioida ja 
mitä sitten, kun työt ovat päättymässä. Sivustolta löydät myös yhdistyksissä avoinna 
olevia työ- ja harjoittelupaikkoja. 

 Työnantajille työllistämiseen ja työnantajavelvoitteisiin liittyen. Mitä keinoja 
työntekijän saamiseen on, kuinka rekrytointiprosessi etenee, mitä velvoitteita 
työnantajalla on, kuinka hallinnointi ja talous hoidetaan ym. Voit ilmoittaa sivustolle 
yhdistyksesi tarjoamia työ- tai harjoittelupaikkoja. 

 Työllisyystoimijoille eri toimijaesittelyjä, työllisyyshankkeita sekä tietoa 
Lapin järjestötyöllistämisen verkostosta ja eri koulutuksista,  tapahtumista ym. Sivusto 
tarjoaa väylän esitellä omaa toimintaa sekä ilmoittaa koulutuskalenteriin työllisyyden 
edistämiseen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia kootusti. 

 Hyvät käytännöt -osioon on koottu runsaasti eri malleja, lomakkeita, oppaita, 
koulutusmateriaaleja sekä muita tärkeitä materiaaleja, joita voi hyödyntää. 

 

Tutustu sivustoon; www.jokos.fi 

JOKOS.FI – Järjestötyöllistämisen työkalupakki tarjoaa kootusti tietoa 
järjestötyöllistämisestä 

Uutiskirje 1/2022 

Tule tapaamaan uutta järjestöyhdyshenkilöä: Inarin kunnan yhdistysilta 

keskiviikkona 16.11.2022 Osallisuuskeskus Ainolassa 

Yhdistysillan ohjelmassa ovat muun muassa Lähellä.fi palvelun käyttöönotto 

Inarissa, sekä kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirjan valmistelu. Yhdistysilta on 

tarkoitettu kaikille inarilaisille yhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. 

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.  

 

Ilmoittautumiset kahvitarjoilujen vuoksi maanantaihin 7.11. mennessä tämän 

lomakkeen kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/3C2EE820B67C42DE 

 

Hyvinvointialueella on hyväksytty yleiset avustusperiaatteet. Jatkossa sekä 

hyvinvointialue että kunnat avustavat järjestöjä 

Hyvinvointialue voi myöntää toiminta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen 

turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaan toimintaan, joka 

toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.  

Kunta jakaa jatkossakin avustuksia kunnan alueella toimiville järjestöille ja yhdistyksille. 

Seuraava yleinen avustushaku on alkuvuodesta 2023.  

Avustuskäytännöistä voit lukea lisää hyvinvointialueen nettisivuilta:  

https://lapha.fi/valmistelun-eteneminen/hytetu/ 

Kunnan avustuskäytännöistä voit lukea kunnan sivuilta:  

https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/avustukset-yhdistyksille-

yhteisoille-ja-muille-toimijoille.html 

Lappilaiset.fi on vaihtunut uuteen valtakunnalliseen Lähellä.fi -palveluun.  

Uusi Lähellä.fi-järjestötietopalvelu tullaan ottamaan syksyn 2022 aikana käyttöön. 

Lapin kunnissa rekisteröityminen on ollut vielä hitaanpuoleista, kun muualla 

Suomessa se on ollut jo aktiivisempaa. 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 Lähellä.fi-sivustolta.  

Osallistuvan budjetoinnin kautta kylät saivat uusia harrastusvälineitä  

Tämän vuoden osallituvan budjetoinnin voitti sivukylien harrastusvälineiden 

hankinta. Voittajaehdotus toteutettiin kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä niin, 

että kylät saivat itse toivoa uusia välineitä. Kyliin ostettiin kesällä Sup-lautoja, 

liukulumikenkiä, frisbeegolfkoreja ja kiekkoja, sekä latuhöylä talvea odottelemaan.  

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen, Lapin hyvinvointialueen ja Järjestöjen 

sote-muutostuen järjestämät avoimet verkkotilaisuudet tarjoavat alueen 

järjestötoimijoille ajantasaista tietoa hyvinvointialueen rakentumisen etenemisestä 

Lapissa järjestönäkökulmasta, sekä mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun.  

Lue lisää: https://www.lappilaiset.fi/2022/10/07/jarjestojen-sote-aamukahvit-jatkuvat-

uusilla-aiheilla/ 

 

Hyvinvointialueen sote-aamukahvit jatkuvat syksyllä uusilla aiheilla 
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