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Kolarin kunnanvaltuuston kokous pidetään
maanantaina 10.5.2021 klo 16.00, kyselytunti
klo 15.45 valtuustosalissa.
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 14.5.2021 alkaen kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan tietoverkossa.
Yleisön määrä voidaan tarpeen vaatiessa rajata
ja yleisölle suositellaan kokouksen seuraamista
tietoverkossa.
Esa Nordberg
Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös
muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus
kirjallisen mielipiteen esittämiseen.
Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2,
95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään
14.06.2021 klo 15.00 mennessä.
Kolarin kunnanhallitus

LIIKUNTA - JA NUORISO TOIMEN KESÄ 2021

JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA
Lietteiden keräily kevät 2021

i

K UU LU T U KSIA

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

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koskien
määräalaa 273-402-5-89-M601 vireilletulo

Kiinteistöjen
omistajien/haltijoiden
tulee ilmoittaa urakoitsijalle sähköpostitse tai
puhelimitse 23.5.2021 mennessä kevään 2021 sakokaivojen / säiliöiden tyhjennystarpeesta reittiajon yhteydessä.

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koskien
määräalaa 273-402-5-89-M601 osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin
kunnassa ajalla 13.05-14.06.2021 MRL 62 ja 63 §:n
ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille.
Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee
Ylläsjärventien, Jänkänpaikantien ja Pertuntien
rajaamalla alueella.
Ylläsjärven asemakaavan muutoksen, koskien
kiinteistöjä 273-402-15-72 ja 273-402-15-102 vireilletulo

Talousjätteiden keräilyssä on siirrytty kesäaikatauluihin 3.5. alkaen. Lisätietoja netistä kolari.fi
palvelut ja jätehuolto

Kalastusleiri kolarilaisille nuorille (v. 2006–2008
syntyneille) 2.–3.8. Muoniossa.

Lapiokuusikon jäteasema ottaa vastaan piharoskia kuten lehtiä ja risuja veloituksetta pe 4.6. kello 12–18 ja la 5.6. kello 10–14.

KOLARIN KANSALAISOPISTO

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa,

Nyt kartoitetaan laajakaistan tarvetta Kolarissa – vastaa kyselyyn ja
vaikuta!
Vastaa kyselyyn 19.5. mennessä Kolarin kunnan nettisivuilla kolari.fi/ajankohtaista/uutiset.

?

La 8.5. kello 10–17 Tilkkutyölauantai
Kolarin koulu, tekstiilityöluokka.
15 €/hlö. Tule tekemään keskeneräisiä töitä valmiiksi tai aloittamaan
uusi kesätilkkutyö! Ilmoittaudu ennakkoon opistopalvelut.fi/kolari

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Kolarin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote
1.3.2021:
Puhelinyhteys terveyskeskukseen:
Virka-aikana saman päivän aikana
Hoidon tarpeen määrittely:
Virka-aikana saman päivän aikana
Hammaslääkärin vastaanotto:
Kiireelliset hoidetaan päivystyksenä,
muut 5 viikkoa

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

Lisätietoja leireistä sekä yhteystiedot ilmoittautumiseen netissä kolari.fi/ajankohtaista/uutiset.
NUORISOTILA LAGUUNI on avoinna 7.6.–1.7.
Aukioloajat kolari.fi, sekä fb ja insta.

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien
korttelia 10 ja 11 rakennuspaikkoja 5 ja 6 sekä
VL-, LPA- ja katualueita

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään
asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Kolarin pyörärastit 2021 - Tutustu pyöräillen
Kolarin kuntaan ovat tulossa toukokuun loppupuolella.
Tirron leirit heinäkuussa 7–9 ja 10–13-vuotiaille
Lasten leireille otetaan 30 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.

LAAJAKAISTAN TARVE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta
www.kolari.fi /Palvelut/Kaavoitus.

Toimintaleirit kylissä 7.6.–2.7.
Nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää
liikuntaa, leikkejä, pelejä, kätten
taitoja, kokkausta sisältäviä toimintaleirejä kolarilaisille 7–12-vuotiaille.
Ilmoittaudu mukaan 24.5. mennessä.

Tilaukset ulla.kaukua@eerolayhtiot.fi tai puhelimitse 016-251 211.

Ylläsjärven asemakaavan muutoksen, koskien
kiinteistöjä 273-402-15-72 ja 273-402-15-102 osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 13.05-14.06.2021 MRL
62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla
tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Ylläsjärven
asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee
vireille. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylläsjärven pohjoisella ranta-alueella Kittilän kunnan rajalla.

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien
korttelia 10 ja 11 rakennuspaikkoja 5 ja 6 sekä VL-,
LPA- ja katualueita pidetään nähtävillä Kolarin
kunnassa ajalla 13.05.-14.06.2021 MRL 62 ja MRA
30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä
myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee
Jounin kaupan alueella Tunturitien ja Äkäslompolo-järven välissä.

Lääkärin vastaanotto:
Virka-aikana saman päivän aikana
Laboratorio: 1 vrk
Röntgen: 1 vrk
Sairaanhoitajan vastaanotto:
Virka-aikana saman päivän aikana
Terveydenhoitajan vastaanotto: 1 vko

WAUTO AUTO eli nuorten liikkuva kohtaamispaikka
Aseman Lapset ry:n Walkers-auto saapuu Kolariin viikolla 30 ja liikennöi nuorten toiveiden
mukaan eri puolilla kuntaa syyskuun puoleen
väliin asti. Nuorille tarjotaan kahvin, korttipelien
ja juttuseuran lisäksi myös kohdennettua tukea
ja ohjausta.
Lisätietoja: Nuorisotoimi, Sanna Palovaara p. 040
489 5023.
VAPARIKSI WAUTOON
Haemme vapaaehtoisia aikuisia mukaan Wauto-toimintaan heinä-syyskuulle (viikot 30-37).
Voit toimia vaparina juuri sen verran kuin itse
haluat, vaikka vain yhden reissun verran. Vapaaehtoinen aikuinen eli vapari on omasta nuoruudestaan selvinnyt ”nuoruuden veteraani”, joka
tulee omana itsenään juttuun sekä nuorten että
muiden aikuisten kanssa. Vapari voi olla minkä
ammattikunnan tai elämäntilanteen edustaja
tahansa.
Vapari on siis turvallinen aikuinen, jonka kanssa
nuori voi halutessaan keskustella tai kahvitella.
Vapaaehtoinen aikuinen kulkee Walkers-auton mukana yhdessä kunnan työntekijän kanssa. Vaparikoulutus järjestetään keskiviikkona
30.6.2021 Kolarin valtuustosalissa.
Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen Wautovaparitoimintaan nuoriso-ohjaaja Sanna Palovaaralle p. 040 489 5023, sanna.palovaara@kolari.fi
keskiviikkoon 23.6.2021 mennessä.
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