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KUNNANVIRASTO 
PALVELEE ASIAKKAITA 
AJANVARAUKSELLA 

• Kolarin kunnan neuvonta palvelee asiak-
kaita arkisin kello 9–11 ja 12–15 numerossa 
0400 107 070. 

• Kunnan työntekijöiden puhelinnumerot 
löydät Kolarin kunnan verkkosivuston yh-
teystietohausta osoitteesta www.kolari.fi/
yhteystiedot.

Vuonna 2022 kunnanvirasto on suljettuna
• 27.5.
• 23.6.
• 4.7.–29.7.
• 5.12.
• 23.12.–30.12.

KORONAROKOTUKSET 
LAPSILLE JA AIKUISILLE
5–11-vuotiaiden rokotukset alkavat 
ilman ajanvarausta tänään torstaina 
13.1. Yli 12-vuotiaiden rokotukset jat-
kuvat ajanvarauksella ja ilman ajan-
varausta. 

Tammikuun rokotuspäivät
•  torstaina 13.1. Kolarin neuvolassa  

5–11-vuotiaat kello 15–17
•  maanantaina 17.1. Sieppijärven neuvolassa 

•  5–11-vuotiaat kello 10–11.30. 
•  yli 12-vuotiaat kello 12–14.

•  tiistaina 18.1 Kolarin neuvolassa  
yli 12-vuotiaat kello 10–18

•  perjantaina 21.1. Äkäslompolon koululla
•  5–11-vuotiaat kello 10–11.30
•  yli 12-vuotiaat kello 12–15

•  tiistaina 25.1. Kolarin neuvolassa  
yli 12-vuotiaat kello 10–18

Koronarokotukset ajanvarauksella yli 12-vuoti-
aille Kolarin neuvolassa 

• torstaina 20.1. kello 12–18
• torstaina 27.1. kello 12–18

Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Link-
ki sähköiseen ajanvarauspalveluun löytyy Kola-
rin kunnan etusivun rokotustiedotteesta.

THL suosittelee kolmatta koronarokotetta kai-
kille 18 vuotta täyttäneille.

• Voimakkaasti immuunipuutteisille suositel-
laan kolmatta annosta, kun toisesta annok-
sesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

• 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuulu-
ville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun 
toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuu-
kautta.

• Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryh-
miin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 
4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Rokotuspäivistä voit tiedustella numerosta  
040 845 1099. Lasten rokotuksista voit ottaa yh-
teyttä neuvolaan, puh. 040 769 1357 (pohjoinen 
alue), 040 701 4907 (kirkonkylä) tai 040 093 2850 
(eteläinen alue)

KORONATESTAUS ON 
ALOITETTU ÄKÄSLOMPOLOSSA
Hakeudu koronavirustestiin lievien-
kin koronavirustartuntaan sopivien 
flunssaoireiden alkaessa. Lieväoirei-
sena voit myös tehdä kotitestin. Koti-
testin positiivinen tulos on varmistet-
tava terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

Kolarin kunnan koronavirustestaus on aloitet-
tu Äkäslompolossa yhteistyössä MediYlläksen 
kanssa. Oireiset kuntalaiset, sesonkityöntekijät 
ja kotimaiset matkailijat voivat käydä testissä 
maksutta ajanvarauksella.

•  Varaa aikaa testiin numerosta 040 411 2262.
•  Testauspaikka sijaitsee osoitteessa Äkäsen-

tie 8, 95970 Äkäslompolo.

Kolarin terveyskeskuksessa koronatestiin pääsee 
ilman ajanvarausta päivittäin kello 13.30–14. 

• Koronanäytteenottopiste sijaitsee Kolarin 
terveyskeskuksen Sairaalantien puoleisessa 
päädyssä osoitteessa Sairaalantie 4b, 95900 
Kolari.

• Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä koronanäyt-
teenottonumeroon puh. 040 152 9185.

Maskinkäyttöä ja etätyötä suositellaan

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
suosittelee, että 12 vuotta täyt-
täneet käyttävät maskia kai-
kissa julkisissa sisätiloissa sekä 
joukkoliikenteessä koko maassa. 
Suositus koskee sekä rokotettuja   

että rokottamattomia.
• Kolarin kunta suosittelee etätyön tekemistä 

kaikille, joille se on mahdollista.
• Lapin aluehallintovirasto on kieltänyt 

22.1.2022 saakka kaikki sisätiloissa järjestet-
tävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, 
joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Aluehallin-
tovirasto valmistelee kokoontumisrajoituk-
sen jatkamista.

• Sisärajavalvonta on palautettu Suomen ja 
kaikkien Schengen-maiden väliseen liiken-
teeseen 16.1. asti. Tarkista rajan ylittämiseen 
liittyvät säännöt esimerkiksi rajavartiolaitok-
sen verkkosivustolta. 

KIRJASTO JA KULTTUURITOIMI 
TIEDOTTAA

• Satutuokiot alkavat jälleen parilli-
sina viikkoina ma–ke. Ensimmäi-
set tuokiot pidetään 24.1.–26.1. 
kello 9.30–10. Maanantaisin sa-
tutuokio on suunnattu alle 3-vuo-
tiaille.

• Näyttelytila on vapaana tammi–maaliskuun 
ajan. Kyselyt ja varaukset sirpa.tolonen@ko-
lari.fi

Ennakkotietona: 
• Ma 7.2. Linnateatterin lastenesitys Etusi-

vun juttu lukiolla kello 18
• Ti 8.2. Lapin Alueteatterin Hirvimetsä pe-

ruskoulun salissa kello 19 
• Ke 9.2. Lapin Alueteatterin Hirvimetsä 

Äkäslompolon koululla kello 19

SUURET KIITOKSET 
vuoden 2021 Joulupuu-keräykseen 
osallistuneille:

• Päiväkodin lapset
• Yksityiset lahjoittajat
• Hettula Oy
• Luoteis-Lappi
• Jounin Taksi Oy
• August Ludvig Hartwall Säätiö 
• Hyvä Joulumieli-keräys
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