Tervetuloa kylien Kolariin
KOLARIN KUNTA TIEDOTTAA | TORSTAINA 7.5.2020 | NUMERO 8

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa
tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee
koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä
koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata
väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän
toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. toukokuuta
2020 asti.

KUNNANVIRASTO
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Kunnanvirasto on suljettu 13.5. asti, yhteyden palveluihin saa puhelimitse ja
sähköpostilla.
• Neuvonta p. 040 010 7070, palvelee
arkisin kello 9–11 ja 12–15

• Sosiaalipalvelut p. 040 489 5550 arkisin kello 10–14

TERVEYSKESKUS
Terveyskeskus toimii normaalisti ja hoitaa tällä hetkellä kiireettömätkin asiat
etäyhteyden kautta puhelimitse tai
virtu.fi-palvelun kautta.
• Koronatestaus laajenee kaikkiin kuntalaisiin, joilla on flunssan oireita
• Ota aina ensin yhteys ja sovi aika terveyskeskukseen ennen paikalle saapumista.
• Vain hätätapauksissa voi tulla suoraan terveyskeskukseen
• Tullessasi terveyskeskukseen, ota ovelta nenäsuusuojus ja lue ohjeet
• Aluehoitajille voi soittaa virka-aikana kello 9–15:
Pohjoinen alue p. 040 708 7625
Kirkonkylä p. 040 708 7985
Eteläinen alue p. 040 708 9179
Ulkopaikkakuntalaiset p. 040 489 5090

• Rakennusvalvonta p. 040 089 1773

Päivystävän sairaanhoitaja p. 040 489 5090
(iltaisin ja viikonloppuna)

ASIOINTIPALVELU

Hätätilanteessa soita aina 112

Kolarin kunta tarjoaa kauppa- ja apteekki asiointipalvelua ikäihmisille
ja riskiryhmille, joiden on valtioneuvoston ohjeistuksessa velvoitettu
mahdollisuuksien mukaan pysymään
erillään kontakteista muiden ihmisten
kanssa. Palvelu on voimassa 13.5. asti.
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Kauppa-asiointi
• Asiointipalvelua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä
maanantaista perjantaihin kello 9–15
• yhteyshenkilö Teresa Friman puh. 040 489 5049
• Kauppa lähettää asiakkaalle laskun ostoksista
kerran kuussa
Apteekkiasiointi:
• asiakas soittaa itse apteekkiin lääketilauksen ja
ilmoittaa kauppa-asiointipalveluun lääkkeiden
kuljetuksen tarpeestaan puh. 040 489 5049
• Apteekki lähettää laskun lääkkeiden mukana.

• Mielenterveystoimisto palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia omissa tai poikkeustilanteeseen liittyvissä
asioissa:
• Jouni Sirkkala p. 040 552 0772
• Kolarin seurakunta palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia keskustellen kaikissa elämän asioissa:
• kirkkoherra Asko Nuorkivi p. 040 842 9169
• teologi Krista Tiainen p. 040 575 3798
• diakonissa Tiia Helander p. 040 575 2816
Kunnan johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta
erityisesti THL:n, STM:n, Lapin sairaanhoitopiirin ja
hallituksen tiedottamista.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti etäyhteyden
kautta ja pitää kuntalaiset ajan tasalla heitä koskevissa asioissa. Päivittyvä uusin tieto on netissä www.
kolari.fi, facebookissa ja instagramissa Kolarin kunta.
Lisätietoja kunnanjohtaja Kristiina Tikkala p. 044
374 4344

• Kolarin apteekki p. 040 528 5548

YKSINYRITTÄJÄN VALTION AVUSTUS KORONAN
AIHEUTTAMIIN HAASTEISIIN

Toimituspäivät ovat seuraavat:
Tiistai 		
Kolarin kirkonkylä
Keskiviikko
pohjoinen alue
Torstai 		
eteläinen alue
Tilaukset kauppa-asiointipalveluun tulee tehdä
edellisenä päivänä kello 15 mennessä. Palvelu on
ilmainen riskiryhmiin kuuluville.

Yksinyrittäjän valtionavustus on kolarilaisten yksinyrittäjien haettavissa
kunnan kautta. Haku on sähköinen ja
kaksivaiheinen. Hakulomakkeen, ohjeet ja ehdot ovat kunnan nettisivuilla
kolari.fi kohdassa palvelut / työ ja elinkeinot / yksinyrittäjän tuki.

Kolarin kunta
Isopalontie 2
95900 Kolari
0400 10 70 70
www.kolari.fi

Lisätietoja: Nina-Maria Möykkynen, p. 040 489 5007,
nina-maria.moykkynen@kolari.fi
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Kolarin kunnasta on soitettu kaikille yli
80-vuotiaille kuntalaisille. Lähiviikkoina puhelun saavat myös 70–79-vuotiaat kuntalaiset. Puhelut tulevat aina
kunnan numeroista, jotka alkavat 040
489 … Kunnan työntekijät eivät koskaan
kysy puhelimessa henkilötunnusta tai pankkitietoja.
Onko sinulla sosiaali- tai terveysalan
koulutus tai opiskelet alaa? Kolarin
kunta etsii työreserviin henkilöitä, jotka voidaan kutsua töihin tarvittaessa.
Ilmoittaudu sähköpostilla perusturvajohtajalle mari.metsavainio@kolari.fi. Kerro viestissä nimesi, koulutuksesi ja puhelinnumerosi.

Tiloille Kalkkikangas IX RN:o 10:61,
Äkäskenttä RN:o 10:58, Äkässuvanto RN:o 123:0, Äkäskero RN:o 124:0
ja Äkäskangas RN:o 125:0 haetaan
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n
mukaista maisematyölupaa Kalkkikankaan ranta-asemakaavan RM-alueella.
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Hakemuksen mukaan Kalkkikankaan alueella suoritetaan maisemointihakkuu.
Naapuritilojen omistajilla ja haltijoilla (Kolarin valtionmaa, Ylläs 893:10:1, Kortteli 9/1 10:83, Kortteli
9/2 10:84, Kortteli 8/1 10:78, Kortteli 8/2 10:79, Kortteli 8/3 10:80, Kortteli 8/4 10:81, Kortteli 8/5 10:82,
Kortteli 6 10:77, Äkäsvaara 10:59, Äkäshuolto 10:60,
Äkäsjokisuu 1:25, Kalkkimaa 10:90, Niemelä 10:32)
on mahdollisuus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti esittää maisematyölupahakemuksen johdosta kirjalliset huomautuksensa
21.5.2020 mennessä osoitteella: Kolarin kunta, Rakennustarkastaja, Isopalontie 2, 95900 Kolari.
Hakemus asiakirjoineen on nähtävänä Kolarin kunnan rakennusvalvonnassa.
Rakennusvalvonta

www.kylienkolari.fi
/kolarinkunta

Kolarin kunta järjestää kunnan alueen
kiinteistöjen lietteiden tyhjennyksen
reittiajona, jotka suoritetaan keväällä
ja syksyllä.

Kolarin kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset, kirjasto- ja
kulttuuritoimen kulttuuriavustukset
ja Kolarin kunnan yhteisöavustus on
avattu haettavaksi. Voit hakea avustusta
22.5.2020 kello 15 saakka. Lisätietoa Kolarin
kunnan verkkosivulla.

NAAPURIEN KUULEMINEN
MAISEMATYÖLUPA HAKEMUKSEEN
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LIETTEIDEN KERÄILY 2020
(reittiajo)

Kiinteistöjen
omistajien/haltijoiden
tulee ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse 31.5. mennessä urakoitsijalle koko vuoden
2020 kiinteistöjen sakokaivojen/säiliöiden tyhjennystarpeesta reittiajona. Omistajien on ilmoitettava urakoitsijalle vuoden 2020 osalta haluaako
kiinteistöjen sakokaivojen/säiliöiden tyhjennyksen
suoritettavaksi keväällä vai syksyllä tai molemmat
tyhjennyskerrat (keväällä sekä syksyllä).
Kuljetusjärjestelyt, laskutus ja tyhjennystilaukset
puh. 0500 643 160 tai sähköpostilla hettulaoy@
hettula.fi.
Talouksien tulee huolehtia siitä, että kuorma-autolla pääsee riittävän lähelle tyhjennyspaikkaa.

JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA
Kaatopaikka ottaa vastaan piharoskia
kuten lehtiä ja risuja veloituksetta
perjantaina 15.5. kello 12.00– 18.00 ja
lauantaina 16.5. kello 10.00–14.00
Talousjätteiden
keräilyssä
siirrytty
kesäaikatauluihin 4.5. alkaen. Lisätiedot
www.kolari.fi palvelut ja jätehuolto.

i

NUORTEN TYÖPAJAN
ROMUNKERÄYS
on avoinna ma–pe kello 7–15 osoitteessa Jokijalantie 95
Keräykseen voi tuoda metalliromua,
kodin eletroniikkaa, muut kodinkoneet, kaikki akut, patterit, loisteputket ja
energialamput.
Pajalle ei saa tuoda öljyä, maalia, rakennustavaraa,
WC-pönttöjä, WC-lavuaareja, eikä muovia. Vain yksi
asiakas kerrallaan saa olla purkamassa kuormaa.

Kirjaston palautusluukku käytössä
Kolarin kirjastoon voi palauttaa lainassa
olevaa aineistoa palautusluukun kautta. Kiirettä palauttamisella ei kuitenkaan ole, sillä lainassa olevien aineistojen laina-aikaa on jatkettu 1.6. asti.
Kolarin kirjasto on suljettuna 13.5. asti valtioneuvoston määräyksellä.
Kolarin kunnan kuntatiedote ilmestyy
Luoteis-Lapissa kerran kuukaudessa,
joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Lehti jaetaan silloin peittojakeluna kaikkiin kotitalouksiin ilman veloitusta.
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