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Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa 
tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee 
koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. 
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpi-
teistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. 
Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suoja-
ta väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselä-
män toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. touko-
kuuta 2020 asti.

 
KUNNANVIRASTO
Kunnanvirasto on suljettu 13.5. asti, yhteyden pal-
veluihin 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

• Rakennusvalvonta p. 040 089 1773

 
KAUPPA-ASIOINTIPALVELU
Kolarin kunta tarjoaa kauppa-asiointipalvelua 
ikäihmisille ja riskiryhmille, joiden on valtioneu-
voston ohjeistuksessa velvoitettu mahdollisuuksien 
mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ih-
misten kanssa (yli 70-vuotiaat). 

• Kauppa-asiointipalvelu on voimassa poikkeusolo-
jen ajan 18.3. –13.5. 

• Asiointipalvelua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä 
maanantaista perjantaihin kello 9–15 yhteyshen-
kilö Teresa Frimaniin puh. 040 489 5049.

• Asiakkaalle avataan kauppaan poikkeusolojen 
ajaksi tili, jolle asiointipalvelua hoitavat henkilöt 
tekevät asiakkaan tarvitsemat ostokset. Asiakas 
maksaa poikkeusajan päätyttyä tilille tehdyt os-
tokset kauppaan

• Apteekkiasiointi: asiakas soittaa itse apteekkiin 
tarvitsemansa tilauksen ja ilmoittaa sen jälkeen 
kauppa-asiointipalveluun lääkkeiden kuljetuksen 
tarpeestaan. Apteekki lähettää laskun lääkkeiden 
mukana.  
Kolarin apteekki p. 040 528 5548

• Asiointipäivät ovat seuraavat:
 Tiistai   Kolarin kirkonkylä 
 Keskiviikko  pohjoinen alue 
 Torstai   eteläinen alue

Tilaukset kauppa-asiointipalveluun tulee tehdä 
edellisenä päivänä kello 15 mennessä. Toimitus-
maksu on kirkonkylälle 5 euroa/ kerta, muualle 10 
euroa/kerta. Maksu laskutetaan jälkikäteen asiak-
kailta.

Jounin kauppa ja Eelin kauppa toimittavat ruoka-
kassin kotiin Äkäslompolon ja Ylläsjärven alueella. 
Tilaukset netin kautta. 

 
TERVEYSKESKUS
Terveyskeskus toimii normaalisti ja hoitaa tällä 
hetkellä kiireettömätkin asiat etäyhteyden kautta 
puhelimitse tai virtu.fi-palvelun kautta.  

• Ota aina ensin yhteys terveyskeskukseen ennen 
paikalle saapumista. Vain hätätapauksissa voi tul-
la suoraan terveyskeskukseen. 

• Jo varatut ajat ovat voimassa vastaanotolla, mie-
lenterveystoimistossa, fysioterapiassa ja neuvo-
lassa. Mikäli tilanne muuttuu, asiakkaille tiedote-
taan asiasta. 

• Jos tunnet vähänkään flunssan oireita tai kuulut 
riskiryhmään, älä saavu vastaanotolle. Ota yhteyt-
tä peruaksesi varaamasi aika terveyspalveluihin. 
 

• 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

 Päivystävän sairaanhoitaja p. 040 489 5090

 Hätätilanteessa soita aina 112

Suun terveydenhuollossa sairastuneiden ja oireis-
ten potilaiden lisäksi siirretään riskiryhmiin kuulu-
vien potilaiden ei kiireelliset vastaanotot. Jos kuu-
lut riskiryhmään tai olet flunssainen ole yhteydessä 
hammashoitolaan ajan siirtämiseksi. Saamme an-
nettua ajan toiselle sitä tarvitsevalle ja estämme  
aikojen ruuhkautumista pandemian jälkeiseen ai-
kaan.

Mielenterveystoimisto palvelee kaikenikäisiä kun-
talaisia omissa tai poikkeustilanteeseen liittyvissä 
asioissa: Jouni Sirkkala p. 040 552 0772

Kolarin seurakunta palvelee kaikenikäisiä kuntalai-
sia 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, Lapin sairaanhoitopiirin ja halli-
tuksen tiedottamista. 

Johtoryhmä kokoontuu päivittäin etäyhteyden 
kautta ja pitää kuntalaiset ajan tasalla heitä koske-
vissa asioissa. Päivittyvä uusin tieto on netissä www. 
kolari.fi, facebookissa ja instagramissa Kolarin kun-
ta. 

Lisätietoja kunnanjohtaja  
Kristiina Tikkala p. 044 374 4344

 
KUNNANVALTUUSTON  
KOKOUS 
Kolarin kunnanvaltuuston kokous pi-
detään maanantaina 6.4.2020 kello 
16.00, kyselytunti klo 15.45 peruskou-
lun juhlasalissa.

Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään yleisesti nähtävillä 9.4.2020 alkaen 
kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan tietoverkossa.

Yleisön määrä rajataan enintään 10 henkilöön ja 
yleisölle suositellaan kokouksen seuraamista tieto-
verkossa. 

 Esa Nordberg 
 Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄTEHUOLTO  
TIEDOTTAA:  
 
Poikkeuksia kevään keräilyissä.
Pitkänperjantain 10.4.2020 reitti  Äkäslom-
polo/ Nilivaara, Kaupinjärvi ja Röhkömukka ajetaan 
kiirastorstaina 9.4.2020.

Pääsiäismaanantain 13.4.2020 reitti Äkäslompo-
lo-Hannukainen ajetaan tiistaina 14.4.2020.

Vappu perjantain 1.5.2020 reitti  Äkäslompolo /  
Nilivaara, Kaupinjärvi ja Röhkömukka ajetaan  maa-
nantaina 4.5.2020.

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, koulu-
tuksesi ja puhelinnumerosi.

HAMMASHOIDOSSA 
TOIMII UUSI  
PUHELINPALVELU  
1.4. ALKAEN
Hammashoidon ajanvarauksessa on uusi järjestelmä, 
jossa kuulet soitettuasi ensin automaattisen tervetu-
loviestin. Sen jälkeen voit valita, jäätkö odottamaan 
vuoroasi linjalle, vai jätätkö soittopyynnön hammas-
hoitolaan. Soittopyyntöihin vastataan mahdollisuuk-
sien mukaan jo saman päivän aikana. Automaattinen 
järjestelmä opastaa miten toimia. Soittoaika ma–to 
kello 8–15 ja pe kello 8–13.

Hammashoidon ajanvaraus  p.  040 489 5045.

Ajanvarausnumeroon ei voi lähettää tekstiviestiä. 
Varatun ajan peruutuksen voi jättää tekstiviestinä  
p. 045 739 799 95 (vain tekstiviestit). 

KIRJASTO  
JA KULTTUURI
Lapin kirjastojen tiedote
Lapin kirjastot ovat kiinni 13.5. saakka valtioneuvos-
ton määräyksellä. Tänä aikana kaikki toimipisteet 
ovat suljettuina, kirjastoautot eivät aja, eivätkä oma-
toimikirjastot ole käytössä. Kolarin kirjasto ei ota 
vastaan palautuskirjoja. 

Seuraa tiedotuksia Lapin kirjaston verkkosivulta, 
Kolarin kirjaston verkkosivulta ja Facebook-sivulta. 
Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimen palveluista saa 
tietoa kirjaston verkkosivulta, kirjaston Facebook-si-
vulta ja mahdollisesti kunnan muilta viestintäkana-
vilta.

Asiakaspalvelu p.040 489 5014  
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja  
p.040 489 5015
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