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MYYJÄKSI KESÄKOLARI- 
TAPAHTUMAAN?
KesäKolari palaa osaksi Kolarin 
kirkonkylän kesää. Onko sinun 
yhdistyksesi, yrityksesi tai kylä-
si kiinnostunut varaamaan myyntipöydän tai 
-alueen tapahtumaan?

KesäKolari järjestetään samaan aikaan Kolarin 
Metsästäjät ry:n perinteisen lohensoutukilpai-
lun kanssa.

KesäKolari lauantaina 2.7. kello 12–18 Kolarin 
kirkonkylällä
• paikallisten käsityö- ja muiden myyjien 

markkinat
• musiikkia, esityksiä, laulua
• lohensoutukilpailu 2.7. kello 15–3.7. kello 12

Ohjelma rakennetaan valmiiksi alkukesään 
mennessä. Myllyojan puistoon on suunnitteilla 
esiintyjiä myös lauantai-iltaan.

Myyjät otetaan mukaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Tapahtuma-alue ja toiminnot suun-
nitellaan kiinnostuksen mukaan.

Ota yhteyttä elinvoimapalveluihin:
kolke@kolari.fi

KLIKKAA YRITYKSESI  
NÄKYVIIN UUDELLE  
MUUTTAJASIVUSTOLLE!
Haluatko saada näkyvyyttä Kolarin 
ja Pajalan kuntien yhteisellä työn-
tekoon ja asumiseen keskittyvällä 
verkkosivustolla? 

Alla olevasta verkko-osoitteesta löydät kaa-
vakkeen, jolla voit ilmoittaa yrityksesi tiedot 
mukaan palveluhakemistoon: 

• https://movetolapland.com/

Sivusto julkaistaan alkukesän aikana ja ke-
räämme sinne parhaillaan tietoa palveluista 
muuttajille, kuntien asukkaille ja työnhaki-
joille. Sivusto toteutetaan osana Leva och bo i 
Tornedalen -hanketta. 

Lisätietoja antaa: 

• Robert Hawkins, puh. 040 489 5551, sposti: 
robert.hawkins@kolari.fi

YRITYSVÄKI,  
TERVETULOA AAMU- 
KAHVEILLE!
Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE 
kutsuu yrittäjiä ja yritysten edustajia osallistu-
maan aamukahvitilaisuuteen. Kokoonnumme 
kahvikupposen äärelle keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista, vaihtamaan kuulumisia ja 
verkostoitumaan. Tilaisuus on kaikille alueen 
yrittäjille ja yritysten edustajille avoin. Lämpi-
mästi tervetuloa osallistumaan ja kerro myös 
naapurille, mikäli kutsu ei häntä tavoita! Myös 
etäosallistuminen on mahdollista soveltuvin 
osin.
• tiistaina 17.5. kello 9–10 Sieppijärvellä
• tiistaina 21.6. kello 9–10 Äkäslompolossa

Lisätietoja antavat:
• Nina-Maria Möykkynen, kehitysjohtaja 040 

489 5007
• Robert Hawkins, yrityskoordinaattori 040 

489 5551
• kolke@kolari.fi

KORONAROKOTUKSET  
JATKUVAT AJAN- 
VARAUKSELLA 
• 1., 2. ja 3. annoksia
• 4. annos 80 vuotta täyttäneelle sekä voimak-

kaasti immuunipuutteisille 

Ota yhteyttä terveydenhoitajiin ja varaa roko-
tusaika: 

• Pohjoinen alue: Merja Vanha, puh. 040 769 13
57                                                                    

• Kirkonkylä: Tarja Kaplas, puh. 040 701 4907           
• Eteläinen alue: Pirkko Kenttälehto, puh. 040 

093 2850

Äkäslompolon asemakaavan muu-
toksen, koskien kortteleita 450-
452 sekä VL-, VR- ja katualueita, vireilletulo

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, kos-
kien kortteleita 450-452 sekä VL-, VR- ja ka-
tualueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 
11.05–09.06.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella 
ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaa-
van muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. 
Äkäslompolon asemakaavan muutosalue si-
jaitsee Maahisentien alkuosan alueella. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tu-
tustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteessa 
www.kolari.fi /Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asu-
miseen, työntekoon tai muihin oloihin asema-
kaavan muutos saattaa huomattavasti vaikut-
taa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten 
myös muille kunnan jäsenille, varataan mah-
dollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen. 

• Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kun-
nanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopa-
lontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi 
viimeistään 9.6.2022 kello 15 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus
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