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KUULUTUSKOLARIN JOULUPUU -KERÄYS 2022
Tänä jouluna kerätään joululahjoja ko-
larilaisille lapsille ja muutamille ikäih-
misille. Torstaista 1.12. alkaen voitte 
halutessanne hakea kunnanviraston 
aulasta ”joulupallon”, joka kertoo sinul-
le lapsen iän ja sukupuolen tai ikäihmisille sini-
nen tai punainen sydän. 
• Lahjan antaja saa itse päättää, mitä haluaa lah-

joittaa. 
• Lahjojen pitää olla uusia ja valmiiksi paketoituja. 
• Lahjaksi sopivat myös lahjakortit paikallisista 

liikkeistä.
• Sosiaalitoimiston työntekijät jakavat lahjat tar-

vitseville.
• Lahjat tulee toimittaa kuusen alle torstaihin 

15.12. mennessä.

Kiitos lämpimästi avustasi!

Kunnanvirasto on auki arkisin kello 9.00–15.00.
Lisätietoja saat arkisin kello 9.00–11.00  
puh. 040 489 5550.

TAIDETTA MONITOIMITALOON
Kolarin kansalaisopisto järjestää tie-
dotusta ja keskustelua monitoimita-
lon tulevista taidehankinnoista tors-
taina 1.12. kello 13.00 kunnanviraston 
valtuustosalissa. Läänintaiteilija Leevi 
Lehtinen alustaa ja arkkitehdit esittelevät kohtia, 
joihin teos tai teoksia  voitaisiin sijoittaa.

Tervetuloa mukaan!

KIRJASTOSSA JA KULTTUURI-
TOIMESSA TAPAHTUVAA
Torstaina 1.12. kirjastossa/valtuustosa-
lissa kello 18  Sutinaa ja suhmurointia! 
Minttu Heimovirta kertoo eläinten 
seksielämästä. Tapahtuma on osa Tie-
don portaat -hanketta.
Lauantaina 3.12. kello 14.00 koko perheen 
joulubiisi ja joulukorttityöpaja kirjastolla. Yhteis-
työssä järjestelyissä Lastenkulttuurikeskus Katti-
la. Tule suunnittelemaan omaa joulumusiikkia ja 
omia joulukortteja, tarjolla mehua ja pipareita!
Torstaina 8.12. kirjastolla kello 18.00 kolarilais-
syntyinen FT Mikko Laitinen: Ihmiset verkossa ja 
verkostoissa. Tapahtuma on osa Tiedon portaat 
-hanketta.
Perjantaina 9.12. JouluKolarin avaus kirjastolta 
kello 17.00. Suvi Lassila laulattaa joululauluja!
Torstaina 15.12. kirjastolla kello 18.00 Tervehdys, 
Yule! - vanhan joulun tarinoita ja lauluja sydäntal-
ven hämäryyteen. Tarinankertoja Riikka Palonen 
ja folkmuusikko Richard Raja-aho esittävät jou-
lun lauluja ja tarinoita ajalta, jolloin muovikoris-
teet eivätkä led-valot tuikkineet.
Perjantaina 16.12. kirjastolla kello 18.00 Uuden 

ajan tango-orkesteri Lehtojärven hirvenpää. Harri 
Kuusijärven progressiivisiä iskelmällisiä sävellyk-
siä maustavat Jaakko Laitisen sanoitukset. Tiedon 
portaat -hankkeen päättäjäistilaisuus.
Joulukuun poikkeavat palveluajat:
Maanantaina 5.12. kello 10.00–15.00
Joulun välipäivät 27.12.– 30.12. kello 10.00–16.00
Omatoimikirjasto käytössä joka päivä kello  7.00–
21.00 
Näyttelytila varattavissa, kysele vapaita kuukausia 
kirjastolta! 

Toivotamme kaikille oikein hyvää ja rauhallista 
loppuvuotta!

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Kolarin kunnanvaltuuston kokous pi-
detään torstaina 8.12.2022 kello 16.00 
valtuustosalissa. Valtuuston kyselytunti 
alkaa kello 15.45. 
Kokousta voi seurata paikan päällä 
sekä suorana lähetyksenä kolari.fi-sivuston val-
tuusto live -sivulla.
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään yleisesti nähtävillä 13.12.2022 alkaen 
kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan tietoverkos-
sa, kolari.fi-sivuston päätöksenteko-osiossa.

Mikko Lipponen
Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

YRITYSTEN AAMUKAHVITILAISUUS
Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut 
KOLKE kutsuu yrittäjiä ja yritysten 
edustajia osallistumaan aamukah-
vitilaisuuteen. Kokoonnumme kah-
vikupposen äärelle keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista, vaihtamaan kuulumisia 
ja verkostoitumaan. 
Tilaisuus on kaikille alueen yrittäjille ja yritysten 
edustajille avoin. Lämpimästi tervetuloa osallis-
tumaan ja kerro myös naapurille, mikäli kutsu ei 
häntä tavoita! Myös etäosallistuminen on mah-
dollista soveltuvin osin.

Torstai 8.12. klo 9.00–10.00 Kolarin virastotalo  
(valtuustosali)
Teemana osaamisen kehittäminen ja koulutus-
palvelut toimitusjohtaja Kari Rekilä/Redu Edu oy
ETÄOSALLISTUMISEN LINKKI: meet.google.
com/wrx-sqpk-tgx

Seuraavat aamukahvitilaisuudet järjestetään vuo-
den 2023 puolella ja niistä lähetetään vielä erilli-
nen kutsu. 

Lisätietoja: 
Nina-Maria Möykkynen,  
kehitysjohtaja 040 489 5007
Robert Hawkins, yrityskoordinaattori  
040 489 5551
kolke@kolari.fi

JOULUKOLARI PERJANTAINA 9.12.
Avoimien ovien päivä  
kunnanvirastolla kello 9–15.00.
Paikan päällä esillä muun muassa:
• Monitoimitalon suunnitelmat.
• Jätehuoltomääräykset 2023.
• Kuntastrategia 2023–2027.
• Hanketalolta: Luonnontuotealan  

Kasvukoordinaattori.
• Hyvinvointialueelta:

• kello 12.00–13.30 strategiajohtaja Sirkka-Lii-
sa Olli ja vammaisten palvelujen Pohjoisen 
Lapin palvelualueen vastuuyksikön johtaja 
Henri Muotka.

• kello 13.30–15.00 perheiden ja työikäisten 
palvelujen johtaja Johanna Korteniemi ja 
ikääntyneiden palvelujen Pohjoisen Lapin 
palvelualueen vastuuyksikön johtaja Lea Wal-
jus.

Tervetuloa tutustumaan, esittämään kysymyksiä 
ja jättämään kommentteja! 
Kahvi/tee/mehutarjoilu kera pipareiden sekä ar-
vonta kävijöiden kesken!

Kolarin kylällä tapahtuu:
• Kello 16.00–17.00 Joulupolku Jussintien päivä-

kodilla.
• Kello 17.00–18.00 Joululaulut kirjastolla, laulat-

taja Suvi Lassila.
• Kello 18.15 Joulukulkue joulupukin johdolla kir-

jastolta kylälle
• Kello 18.30 Kolarin kunnan joulutervehdys
• Kello 21.00 Yritysten järjestämä arvonta

• Kansalaisopisto ja nuorten työpaja vanhalla Te-
letalolla avoinna koko illan.

• Kyläyhdistyksen joulukahvila.
• VPK:n toimintaan illan aikana.
• Joulupukki tavattavissa koko illan.

JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA
Juhlapyhien aiheuttamat muutokset 
talousjätteen keräilyyn:
• Itsenäisyyspäivän 6.12.2022 reitti  

Ylläsjärven keskustassa ajetaan  
keskiviikkona 7.12.2022.

• Joulunalusviikko ei aiheuta muutoksia ajoreit-
teihin.

• Tapaninpäivän 26.12.2022 reitti Äkäslompo-
lo-Hannukainen ajetaan tiistaina 27.12.2022.

• Uusivuosi ei aiheuta muutoksia ajoreitteihin.
• Loppiaisen 6.1.2023 reitti Äkäslompolo Nilivaa-

ran, Kaupinjärven ja Röhkömukan alue ajetaan 
torstaina 5.1.2023.

Joulunajan jätemääriä voi vähentää kierrättämällä. 
Näin kierrätät Kolarissa – tietoa jätehuollosta ja 
kierrätyksestä löydät kolari.fi -sivustolta.

HOITOTARVIKEJAKELUN  
VUODENVAIHDE
Inventaarion ja järjestelmäpäivitysten 
vuoksi Keskusvarasto on suljettuna 
viikon 52 (26.12.2022–01.01.2023) 
Vuoden viimeinen hoitotarvikkeiden 
jakelupäivä on tiistai 20.12. kello 8.00–
11.00 ja 12.00–15.00.

KUNNANVIRASTON NEUVONTA 
SULJETAAN
Kunnanviraston neuvonta palvelee 
asiakkaita 2.12. saakka. Sen jälkeen 
pyydämme ottamaan yhteyttä suo-
raan henkilökuntaamme.
• Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät 

osoitteesta www.kolari.fi/yhteystiedot
• Kolarin kunnanvirasto palvelee arkisin kello 

9.00–11.00 ja 12.00–15.00.

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan asioin-
tinumeroita.

Kolarin terveyskeskus
• Vastaanoton puhelinnumero (arki-

sin kello 9.00–15.00), puh. 040 708 
9179

o Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Kuuntele 
vastaajan viesti loppuun ja kerro piippauk-
sen jälkeen nimesi ja puhelinnumerosi.

o Hoitaja soittaa samana päivänä kello 14.30 
mennessä jätettyihin soittopyyntöihin.

o Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä voit 
soittaa puh. 040 489 5100.

o hätätapauksissa soita aina yleiseen hätänu-
meroon 112.

• Hammashoitola (arkisin kello 8.00–15.30), puh. 
040 489 5045

o Iltaisin ota yhteyttä terveyskeskuksen, puh. 
040 489 5100

o Viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin ham-
maslääkäripäivystys (klo 9.30–10.30), puh. 
010 633 8330

Sosiaalipalvelut
• Neuvontapuhelin auttaa kaikissa sosiaalipal-

veluihin liittyvissä asioissa arkisin kello 9.00–
11.00, puh. 040 489 5550

• Kriisitilanteessa ota yhteys sosiaalipäivystyk-
seen:

o Virka-aikana kello 8.00–16.00,  
puh. 040 489 5347

o Virka-ajan ulkopuolella, puh. 040 726 6965

Kirjasto
• Asiakaspalvelu, puh. 040 489 5014
• Kirjastoauto, puh. 0400 390 505

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat neuvoja 

ja ohjeita rakennustarkastajalta, puh. 040 089 
1773

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tunturi-Lapin 

reitit oy, puh. 040 640 2034

• Kolarin koulun ja lukion salien varaukset, puh. 
040 489 5034

• Äkäslompolon liikuntahallin varaukset, puh. 
040 768 0369

• Jäähallin varaukset, puh. 040 489 5036

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 
JA KORONAROKOTUS
Rokotukset voi hakea  
ilman ajanvarausta
• torstaina 1.12. Kolari, terveyskeskus 

klo 11.00–18.00
• perjantaina 2.12. Kolari, terveyskes-

kus klo 11.00–18.00
• torstaina 8.12. Äkäslompolon koulu 

klo 12.00–16.00

Maksuttoman influenssarokotuksen saavat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen 
mukaisesti.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-

lon henkilöstö
• Raskaana olevat
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 

kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lä-

hipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja va-

paaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
• Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten van-

hemmat, ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoi-
tajaan halutessanne lapsellenne rokotuksen.

Lisätietoa antavat terveydenhoitajat arkisin 
kello 8.00–9.00:
• Merja Vanha, puh. 040 769 1357                                                                    
• Jemina Hintsala, puh. 040 701 4907

Kotisairaanhoito rokottaa omat asiakkaansa. 
Lisätietoa saat kotisairaanhoitajilta:
• Tuovi Ruokojärvi, puh. 040 095 4526
• Anne Kurtakko, puh. 040 489 5327
• Päivi Pudas, puh. 040 489 5304

Koronarokotuksen tehostetta  
THL suosittelee:
• Kaikille 65 vuotta täyttäneille.
• 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryh-

miin kuuluville.
• Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 

täyttäneille.
• Tehosterokotteen voi antaa, kun edellisestä ro-

kotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulu-
nut vähintään 3 kk. 

Alle 65-vuotiaille perusterveille rokotusten pe-
russarja antaa yhä erinomaisen suojan vakavaa 
tautia vastaan. THL:n aiemmat suositukset koron-
arokotusten perussarjasta ovat voimassa:
• 60–64 -vuotiaille suositellaan neljää rokotean-

nosta.
• Perusterveille 18–59 -vuotiaille sekä riskiryh-

miin kuuluville 12–17-vuotiaille kolme annosta.

Kolarin kunnan  
jätehuoltomääräykset
Kolarin kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 
asettaa ehdotuksen kunnan uudeksi jätehuolto-
määräyksiksi julkisesti nähtäville. Ehdotus pide-
tään nähtävillä ajalla 1.12.– 31.12.2022.

Jätehuoltomääräyksiin voi tutustua kolari.fi -si-
vustolla.

Kuntalaisille ja kaikille niille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyk-
set saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa käsitel-
lään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan 
mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Tekniselle lauta-
kunnalle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 
Kolari tai osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi viimeis-
tään 31.12.2022 kello 15.00 mennessä.

Tekninen lautakunta

AVOIN VIRKA
Kunnossapitomestarin virka 
Kolarin kunta julistaa haettavaksi 
kunnossapitomestarin toistaiseksi 
voimassa olevan viran. 
Kunnossapitomestari vastaa kunnan kunnos-
sapitotoimintojen organisoinnista ja kehittämises-
tä. Lisäksi kunnossapitomestarin tehtäviin kuuluu 
mm. kunnan kiinteistöjen ja katujen kunnossapito, 
jätehuolto, jäteaseman toiminnan organisointi, Aa-
vahelukan lentopaikan päällikön, kunnan ja kun-
nan omistaman reittiyhtiön välisen yhdyshenkilön 
tehtävät sekä vastuualueensa sopimushallinta. Tar-
kempi tehtävänkuvaa voidaan täsmentää hakijan 
osaamisen ja työtarpeiden mukaan.

Kelpoisuusehtona virkaan on vähimmäisvaati-
muksena rakennustekniikan insinöörin (AMK) tai 
vastaava aiempi teknisen opiston insinöörin tai 
teknisen koulun rakennusmestarin tutkinto. Vi-
ran menestyksellinen hoitaminen edellyttää pe-
rehtyneisyyttä rakennus- ja kiinteistötekniikkaan, 
hyviä esimies- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaspal-
veluhenkisyyttä.

Viran hoitaminen edellyttää kunnan käytössä 
olevien ohjelmistojen ja sähköisten järjestelmi-
en hallintaa, itsenäistä työskentelyä sekä kehit-
tämisotetta. Viran hoitaminen edellyttää oman 
auton käyttöä.

Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen tekni-
sen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 
mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkka-
toiveensa. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 
6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vas-
taanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. 

Hakuaika virkaan alkaa 1.12.2022, hakemukset 
pyydetään jättämään Kuntarekryn kautta viimeis-
tään 2.1.2023 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja
Kullervo Lauri, tekninen johtaja, puh. 0400 395 587
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palvelujen johtaja Johanna Korteniemi ja 
ikääntyneiden palvelujen Pohjoisen Lapin 
palvelualueen vastuuyksikön johtaja Lea Wal-
jus.

Tervetuloa tutustumaan, esittämään kysymyksiä 
ja jättämään kommentteja! 
Kahvi/tee/mehutarjoilu kera pipareiden sekä ar-
vonta kävijöiden kesken!

Kolarin kylällä tapahtuu:
• Kello 16.00–17.00 Joulupolku Jussintien päivä-

kodilla.
• Kello 17.00–18.00 Joululaulut kirjastolla, laulat-

taja Suvi Lassila.
• Kello 18.15 Joulukulkue joulupukin johdolla kir-

jastolta kylälle
• Kello 18.30 Kolarin kunnan joulutervehdys
• Kello 21.00 Yritysten järjestämä arvonta

• Kansalaisopisto ja nuorten työpaja vanhalla Te-
letalolla avoinna koko illan.

• Kyläyhdistyksen joulukahvila.
• VPK:n toimintaan illan aikana.
• Joulupukki tavattavissa koko illan.

JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA
Juhlapyhien aiheuttamat muutokset 
talousjätteen keräilyyn:
• Itsenäisyyspäivän 6.12.2022 reitti  

Ylläsjärven keskustassa ajetaan  
keskiviikkona 7.12.2022.

• Joulunalusviikko ei aiheuta muutoksia ajoreit-
teihin.

• Tapaninpäivän 26.12.2022 reitti Äkäslompo-
lo-Hannukainen ajetaan tiistaina 27.12.2022.

• Uusivuosi ei aiheuta muutoksia ajoreitteihin.
• Loppiaisen 6.1.2023 reitti Äkäslompolo Nilivaa-

ran, Kaupinjärven ja Röhkömukan alue ajetaan 
torstaina 5.1.2023.

Joulunajan jätemääriä voi vähentää kierrättämällä. 
Näin kierrätät Kolarissa – tietoa jätehuollosta ja 
kierrätyksestä löydät kolari.fi -sivustolta.

HOITOTARVIKEJAKELUN  
VUODENVAIHDE
Inventaarion ja järjestelmäpäivitysten 
vuoksi Keskusvarasto on suljettuna 
viikon 52 (26.12.2022–01.01.2023) 
Vuoden viimeinen hoitotarvikkeiden 
jakelupäivä on tiistai 20.12. kello 8.00–
11.00 ja 12.00–15.00.

KUNNANVIRASTON NEUVONTA 
SULJETAAN
Kunnanviraston neuvonta palvelee 
asiakkaita 2.12. saakka. Sen jälkeen 
pyydämme ottamaan yhteyttä suo-
raan henkilökuntaamme.
• Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät 

osoitteesta www.kolari.fi/yhteystiedot
• Kolarin kunnanvirasto palvelee arkisin kello 

9.00–11.00 ja 12.00–15.00.

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan asioin-
tinumeroita.

Kolarin terveyskeskus
• Vastaanoton puhelinnumero (arki-

sin kello 9.00–15.00), puh. 040 708 
9179

o Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Kuuntele 
vastaajan viesti loppuun ja kerro piippauk-
sen jälkeen nimesi ja puhelinnumerosi.

o Hoitaja soittaa samana päivänä kello 14.30 
mennessä jätettyihin soittopyyntöihin.

o Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä voit 
soittaa puh. 040 489 5100.

o hätätapauksissa soita aina yleiseen hätänu-
meroon 112.

• Hammashoitola (arkisin kello 8.00–15.30), puh. 
040 489 5045

o Iltaisin ota yhteyttä terveyskeskuksen, puh. 
040 489 5100

o Viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin ham-
maslääkäripäivystys (klo 9.30–10.30), puh. 
010 633 8330

Sosiaalipalvelut
• Neuvontapuhelin auttaa kaikissa sosiaalipal-

veluihin liittyvissä asioissa arkisin kello 9.00–
11.00, puh. 040 489 5550

• Kriisitilanteessa ota yhteys sosiaalipäivystyk-
seen:

o Virka-aikana kello 8.00–16.00,  
puh. 040 489 5347

o Virka-ajan ulkopuolella, puh. 040 726 6965

Kirjasto
• Asiakaspalvelu, puh. 040 489 5014
• Kirjastoauto, puh. 0400 390 505

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat neuvoja 

ja ohjeita rakennustarkastajalta, puh. 040 089 
1773

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tunturi-Lapin 

reitit oy, puh. 040 640 2034

• Kolarin koulun ja lukion salien varaukset, puh. 
040 489 5034

• Äkäslompolon liikuntahallin varaukset, puh. 
040 768 0369

• Jäähallin varaukset, puh. 040 489 5036

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 
JA KORONAROKOTUS
Rokotukset voi hakea  
ilman ajanvarausta
• torstaina 1.12. Kolari, terveyskeskus 

klo 11.00–18.00
• perjantaina 2.12. Kolari, terveyskes-

kus klo 11.00–18.00
• torstaina 8.12. Äkäslompolon koulu 

klo 12.00–16.00

Maksuttoman influenssarokotuksen saavat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen 
mukaisesti.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-

lon henkilöstö
• Raskaana olevat
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 

kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lä-

hipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja va-

paaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
• Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten van-

hemmat, ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoi-
tajaan halutessanne lapsellenne rokotuksen.

Lisätietoa antavat terveydenhoitajat arkisin 
kello 8.00–9.00:
• Merja Vanha, puh. 040 769 1357                                                                    
• Jemina Hintsala, puh. 040 701 4907

Kotisairaanhoito rokottaa omat asiakkaansa. 
Lisätietoa saat kotisairaanhoitajilta:
• Tuovi Ruokojärvi, puh. 040 095 4526
• Anne Kurtakko, puh. 040 489 5327
• Päivi Pudas, puh. 040 489 5304

Koronarokotuksen tehostetta  
THL suosittelee:
• Kaikille 65 vuotta täyttäneille.
• 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryh-

miin kuuluville.
• Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 

täyttäneille.
• Tehosterokotteen voi antaa, kun edellisestä ro-

kotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulu-
nut vähintään 3 kk. 

Alle 65-vuotiaille perusterveille rokotusten pe-
russarja antaa yhä erinomaisen suojan vakavaa 
tautia vastaan. THL:n aiemmat suositukset koron-
arokotusten perussarjasta ovat voimassa:
• 60–64 -vuotiaille suositellaan neljää rokotean-

nosta.
• Perusterveille 18–59 -vuotiaille sekä riskiryh-

miin kuuluville 12–17-vuotiaille kolme annosta.

Kolarin kunnan  
jätehuoltomääräykset
Kolarin kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 
asettaa ehdotuksen kunnan uudeksi jätehuolto-
määräyksiksi julkisesti nähtäville. Ehdotus pide-
tään nähtävillä ajalla 1.12.– 31.12.2022.

Jätehuoltomääräyksiin voi tutustua kolari.fi -si-
vustolla.

Kuntalaisille ja kaikille niille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyk-
set saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa käsitel-
lään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan 
mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Tekniselle lauta-
kunnalle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 
Kolari tai osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi viimeis-
tään 31.12.2022 kello 15.00 mennessä.

Tekninen lautakunta

AVOIN VIRKA
Kunnossapitomestarin virka 
Kolarin kunta julistaa haettavaksi 
kunnossapitomestarin toistaiseksi 
voimassa olevan viran. 
Kunnossapitomestari vastaa kunnan kunnos-
sapitotoimintojen organisoinnista ja kehittämises-
tä. Lisäksi kunnossapitomestarin tehtäviin kuuluu 
mm. kunnan kiinteistöjen ja katujen kunnossapito, 
jätehuolto, jäteaseman toiminnan organisointi, Aa-
vahelukan lentopaikan päällikön, kunnan ja kun-
nan omistaman reittiyhtiön välisen yhdyshenkilön 
tehtävät sekä vastuualueensa sopimushallinta. Tar-
kempi tehtävänkuvaa voidaan täsmentää hakijan 
osaamisen ja työtarpeiden mukaan.

Kelpoisuusehtona virkaan on vähimmäisvaati-
muksena rakennustekniikan insinöörin (AMK) tai 
vastaava aiempi teknisen opiston insinöörin tai 
teknisen koulun rakennusmestarin tutkinto. Vi-
ran menestyksellinen hoitaminen edellyttää pe-
rehtyneisyyttä rakennus- ja kiinteistötekniikkaan, 
hyviä esimies- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaspal-
veluhenkisyyttä.

Viran hoitaminen edellyttää kunnan käytössä 
olevien ohjelmistojen ja sähköisten järjestelmi-
en hallintaa, itsenäistä työskentelyä sekä kehit-
tämisotetta. Viran hoitaminen edellyttää oman 
auton käyttöä.

Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen tekni-
sen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 
mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkka-
toiveensa. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 
6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vas-
taanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. 

Hakuaika virkaan alkaa 1.12.2022, hakemukset 
pyydetään jättämään Kuntarekryn kautta viimeis-
tään 2.1.2023 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja
Kullervo Lauri, tekninen johtaja, puh. 0400 395 587
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