
NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
10-juhlat
Kunnan ja seurakunnan nuorisotyö 
järjestävät yhteistyössä tänä vuonna 
täyttäneille/täyttäville 10-vuotiaille 
yhteisen juhlan Kolarin peruskoulun 
salissa 

•  tiistaina 11.10.2022 klo 17–19. 
• Kympin mukana juhlaan saa osallistua yksi 

läheinen: huoltaja, sisarus, mummi, pappa tai 
kummi. 

• Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat kes-
kiviikkoon 5.10. mennessä kunnan nuoriso-
toimeen Sannalle p. 040 489 5023 (viesti) tai 
sanna.palovaara@kolari.fi

Avoimen ovet Laguunilla
Nuorisotyön viikolla torstaina 13.10. klo 14–18. 
Tervetuloa kaikenikäiset tutustumaan Nuoriso-
tila Laguuniin (Isopalontie 2), sen toimintoihin ja 
työntekijöihin. Tarjolla kahvia, mehua ja pullaa! 
30 ensimmäiselle ämpäri.

Syysloman startti Selvässä Pyyssä
Selvä Pyy ja nuorisotoimi järjestävät kolmatta 
kertaa maksuttoman 0 ‰ tapahtuman nuorille  
(7 lk.–17 v.) Selvässä Pyyssä Äkäslompolossa per-
jantaina 14.10. klo 18–22. Ohjelmassa livemusaa, 
seurapelejä, tietovisailua, vapaata seurustelua jne.

• Nuorisotoimi järjestää tapahtumaan ilmai-
sen kyydityksen: Lähtö Laguunilta ja pa-
luu Ylläsjärvi-Kolari-Vaattojärvi-Sieppijärvi- 
Väylänpää-Kallioniemi. Ilmoittaudu kuljetuk-
seen keskiviikkoon 12.10. mennessä Sannalle 
p. 040 489 5023.

The amazing race Ylläsjärvi
Kolarin nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää The 
Amazing Race Ylläsjärvi -kilpailun maanantaina 
17.10. klo 14 alkaen Ylläsjärven kylän ympäristös-
sä koko kunnan 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
nuorille.

• Kokoa kahden (2) hengen joukkue, keksikää 
joukkueelle nimi ja ilmoita joukkueesi mu-
kaan kisaa torstaihin 13.10. klo 20 mennessä 
Sannalle p. 040 489 5023. Kaikki joukkueet 
palkitaan.

Reissu Rovaniemelle
Järjestämme reissun 13–17-vuotiaille nuorille Ro-
vaniemelle tiistaina 18.10. 

• Päivän ohjelman saat suunnitella itse tai yh-
dessä kavereiden kanssa. 

• Kuljetus maksaa 15€ (Äkäslompolo-Ylläsjär-
vi-Kolari-Roi). 

• Reissu toteutuu, mikäli vähintään 20 ilmoit-
tautunutta torstaihin 13.10. mennessä. Il-
moittautumiset Sannalle p. 040 489 5023. 

YLLÄSJÄRVEN UUSIA TONTTEJA 
VOI VARATA
Vakituiseen asumiseen tarkoitetut 
tontit Jänkänpaikantiellä, Irjankujal-
la ja Jonnenkujalla ovat varattavissa 
5.10–6.11.2022. 

• Varattavissa on kolme okt- tonttia ja 
yksi rivitalotontti.

• Lisätietoja ja ohjeita varauksen tekemiseen 
löydät kolari.fi-sivustolta: www.kolari.fi/fi/pal-
velut/asuminen-ja-rakentaminen/tontit.html

• Lisätietoja antavat maankäyttöinsinööri Mika 
Palovaara puh. 040 489 5303 ja tekninen joh-
taja Kullervo Lauri puh. 040 039 5587.

SIIVOUKSIIN ETSITÄÄN TEKIJÄÄ 
TARJOUSKILPAILULLA
Kolarin kunta etsii ylläpito- ja perus-
siivouksen tekijää tarjouskilpailulla 
seuraaviin kohteisiin 

• Vanha sairaala / hanketalo
• Eläinlääkäritalon vastaanotto- ja 

asiakastilat 
• Kotikonnun asunnot ja yhteiset tilat 
• Paloasema
• Toimari ja työpaja ilman puutyöhallia 
• Vanha postitalo 

• Sopimuskausi on 1.1.– 31.12.2023 (optiovuosi 
1.1.–31.12.2024). 

• Kohteiden ylläpitosiivouksesta annetaan tar-
jous arvonlisäverottomana tuntihintana. Tar-
jottava tuntihinta vertaillaan seuraavasti: ver-
tailutunnit 33 tuntia / viikko.

• Tarjouspyyntöön voi tutustua kolari.fi-sivus-
ton Ajankohtaista-osion Tarjouspyynnöt-sivun 
kautta Tarjouspalvelussa. 

• Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset esitetään 
Tarjouspalvelun kautta 10.10. klo 12 mennessä. 

• Kysymyksiin vastataan 17.10. klo 15 mennessä. 
Vain Tarjouspalvelun kautta annetut lisätiedot 
ovat tilaajaa sitovia. 

• Tarjous on jätettävä 24.10.2022 klo 12:00 men-
nessä Tarjouspalvelun kautta.

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, 
koskien tilaa 273-893-101-1, vireilletulo
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, kos-
kien tilaa 273-893-101-1, osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa 
ajalla 12.10-10.11.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoite-
taan, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus, 
koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon 
asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläksentien 
varressa Kuertunturin puoleisella alueella. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tu-
tustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta 
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 kunnan-
hallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 
95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 
10.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen,  
koskien tilaa 273-893-10-1, vireilletulo
Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koskien 
tilaa 273-893-10-1, osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa 
ajalla 12.10-10.11.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoi-
tetaan, että Ylläsjärven asemakaavan laajennus, 
koskien ko. aluetta tulee vireille. Ylläsjärven ase-
makaavan laajennusalue sijaitsee Tunturipalon 
alueella Tunturipalonkadun itäpuolella. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tu-
tustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta 
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 Isopalon-
tie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi vii-
meistään 10.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan asiointinumeroita.

Kolarin terveyskeskus
• Vastaanoton puhelinnumero  

(arkisin kello 9–15): 040 708 9179
• Käytössä on takaisinsoittopalve-

lu. Kuuntele vastaajan viesti lop-
puun ja kerro piippauksen jälkeen nimesi ja 
puhelinnumerosi.

• Hoitaja soittaa samana päivänä kello 14.30 
mennessä jätettyihin soittopyyntöihin.

•  Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä voit 
soittaa numeroon 040 489 5100.

• Hätätapauksissa soita aina yleiseen hätänu-
meroon 112.

• Hammashoitola (arkisin kello 8–15.30):  
040 489 5045
• Iltaisin ota yhteyttä terveyskeskuksen  

numeroon: 040 489 5100
• Viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin ham-

maslääkäripäivystys (klo 9.30–10.30):  
010 633 8330

Sosiaalipalvelut
• Neuvontapuhelin auttaa kaikissa sosiaalipal-

veluihin liittyvissä asioissa arkisin kello 9–11: 
040 489 5550

• Kriisitilanteessa ota yhteys sosiaalipäivystyk-
seen:
• Virka-aikana kello 8–16: 040 489 5347
• Virka-ajan ulkopuolella: 040 726 6965

Kirjasto
•  Asiakaspalvelu: 040 489 5014
•  Kirjastoauto: 0400 390 505

Kansalaisopisto
•  p. 040 728 9074

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat  

neuvoja ja ohjeita rakennustarkastajalta,  
p. 040 089 1773

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tunturi- 

Lapin reitit oy, p. 040 640 2034
• Kolarin koulun ja lukion salien varaukset,  

p. 040 489 5034
• Äkäslompolon liikuntahallin varaukset,  

p. 040 768 0369
• Jäähallin varaukset, p. 040 489 5036

KORONA- JA INFLUENSSA-
ROKOTUKSET ANNETAAN 
MARRAS–JOULUKUUSSA
Kolarin neuvola antaa koronan te-
hosterokotuksia Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen suosituksen mukai-
sesti marras–joulukuussa yhtä aikaa  
influenssarokotusten kanssa.

•  Koronan tehosterokotusta suositellaan kaikil-
le 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttä-
neille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 
ja voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 
täyttäneille.

• Tehosteannos voidaan antaa, kun edellisestä 
rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on ku-
lunut vähintään kolme kuukautta.

•  Kolarin neuvolan rokotusaikataulu ilmoite-
taan lokakuun aikana.

Entä nuoremmat?
• 60–64-vuotiaille THL suosittelee yhä neljää 

rokoteannosta.
• Perusterveille 18–59-vuotiaille ja riskiryhmiin 

kuuluville 12–17-vuotiaille suositellaan kolmea 
rokoteannosta.

Miksi kaikki eivät saa tehosterokotuksia?
• Alle 65-vuotiaiden perusterveiden aiemmin 

suositellut rokoteannokset antavat yhä erin-
omaisen suojan vakavaa tautia vastaan. Lisäksi 
sairastetut taudit suojaavat tätä väestönosaa.

Lisää tietoa koronarokotuksista saat Kolarin neu-
volasta, p. 040 769 1357.

VIELÄ EHDIT MUKAAN 
VANHUSTENVIIKON 
TAPAHTUMIIN!
Keskiviikkona 5.10.

• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Bingo klo 13 Palvelutalolla
• Aistimatka luonnon helmassa klo 

12–15 Tannan ulkoilupuistossa: mm. 
nuotiokahvit ja musiikkia, järjestäjä-
nä Toimari, mukana Järvikylien eläkeläiset ry  
(ei säävarausta) 

Torstaina 6.10.
• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Seurakunnan  hartaus 

• klo 14 Tannan Karpalossa
• klo 14.30 Tannan Puolukassa
• klo 15.30 Palvelutalolla

• Muistikahvila klo 10 Sieppijärven Sisulla ja  
klo 14 Pappilantien kerhohuoneella, järjestäjä-
nä Lapin Muistiyhdistys ry 

Perjantaina 7.10.
• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Bingo ja kahvittelu Pappilantien kerhohuo-

neella klo 12, järjestäjänä SPR ystävänpalvelu
• Ailan karaoke klo 13 Palvelutalolla

Sunnuntaina 9.10.
• Vanhustenviikon seniorimessu klo 11 Kolarin 

kirkossa, jonka jälkeen kakkukahvit seurakun-
takodilla. Kunnan tervehdyksen tuo perustur-
vajohtaja Henna Kauranen. 

Avoimet ovet vanhustenviikolla
• Perhehoitokoti Kamraatin avoimet ovet 4.–

5.10. klo 14–18 ja 8.–9.10. klo 14–18. Muuna ai-
kana ilmoittautuminen, p. 040 575 3159.

• Perhehoitokoti Väikkölän avoimet ovet omai-
sille ja vanhuksille ma–to 3.–6.10. Ilmoittautu-
minen, p. 040 775 3005.  

KIRJASTOSSA JA  
KULTTUURITOIMESSA  
TAPAHTUU

• Kaisa Pauliina Joensuun taidenäyt-
tely valtuustosalissa/kirjastolla 
lokakuun ajan.

• Satutuokioita ei pidetä koulujen 
syyslomaviikolla 42.

• ma 24.10. kirjastossa yhteislauluilta kello 
17.30–18.30 Suvin ja Merjan johdolla. 

• ti 25.10. lukupiiri kello 18 Vesa Pellikan vetä-
mänä, aiheena Anne Cathrine Boumannin kir-
ja Agathe. 

• Ursan Miniplanetaario vierailee kirjastolla las-
tenosastolla 25.–29.10. 
• Miniplanetaarion halkaisija on 7 metriä ja 

korkeus 3,4 metriä. 
• Lasten- ja nuortenosasto on suljettu sekä 

osa aikuistenosastosta. Omatoimikirjasto ei 
ole käytössä ja muitakin palveluja voidaan 
joutua rajoittamaan. 

• Koululaisnäytökset järjestetään päiväaikaan. 
Aikuisten näytöksiä järjestetään kello 16 
jälkeen. Näytöksiin mahtuu korkeintaan 20 
henkilöä. 

• Kysy lisää numerosta 040 489 5317 ja varaa 
maksuton näytösaika 17.10. lähtien.

Tervetuloa kylien Kolariin KOLARIN KUNTA TIEDOTTAA 
 KESKIVIIKKONA 5.10.2022   |   NUMERO 9

/kolarinkunta           /Kolarin_kunta          /Kolarin_kunta

www.kylienkolari.fi

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

i

i

i

i
KUULUTUKSIA

Tervetuloa kylien Kolariin
KOLARIN KUNTA TIEDOTTAA   |   KESKIVIIKKONA 5.10.2022   |   NUMERO 9



NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
10-juhlat
Kunnan ja seurakunnan nuorisotyö 
järjestävät yhteistyössä tänä vuonna 
täyttäneille/täyttäville 10-vuotiaille 
yhteisen juhlan Kolarin peruskoulun 
salissa 

•  tiistaina 11.10.2022 klo 17–19. 
• Kympin mukana juhlaan saa osallistua yksi 

läheinen: huoltaja, sisarus, mummi, pappa tai 
kummi. 

• Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat kes-
kiviikkoon 5.10. mennessä kunnan nuoriso-
toimeen Sannalle p. 040 489 5023 (viesti) tai 
sanna.palovaara@kolari.fi

Avoimen ovet Laguunilla
Nuorisotyön viikolla torstaina 13.10. klo 14–18. 
Tervetuloa kaikenikäiset tutustumaan Nuoriso-
tila Laguuniin (Isopalontie 2), sen toimintoihin ja 
työntekijöihin. Tarjolla kahvia, mehua ja pullaa! 
30 ensimmäiselle ämpäri.

Syysloman startti Selvässä Pyyssä
Selvä Pyy ja nuorisotoimi järjestävät kolmatta 
kertaa maksuttoman 0 ‰ tapahtuman nuorille  
(7 lk.–17 v.) Selvässä Pyyssä Äkäslompolossa per-
jantaina 14.10. klo 18–22. Ohjelmassa livemusaa, 
seurapelejä, tietovisailua, vapaata seurustelua jne.

• Nuorisotoimi järjestää tapahtumaan ilmai-
sen kyydityksen: Lähtö Laguunilta ja pa-
luu Ylläsjärvi-Kolari-Vaattojärvi-Sieppijärvi- 
Väylänpää-Kallioniemi. Ilmoittaudu kuljetuk-
seen keskiviikkoon 12.10. mennessä Sannalle 
p. 040 489 5023.

The amazing race Ylläsjärvi
Kolarin nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää The 
Amazing Race Ylläsjärvi -kilpailun maanantaina 
17.10. klo 14 alkaen Ylläsjärven kylän ympäristös-
sä koko kunnan 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
nuorille.

• Kokoa kahden (2) hengen joukkue, keksikää 
joukkueelle nimi ja ilmoita joukkueesi mu-
kaan kisaa torstaihin 13.10. klo 20 mennessä 
Sannalle p. 040 489 5023. Kaikki joukkueet 
palkitaan.

Reissu Rovaniemelle
Järjestämme reissun 13–17-vuotiaille nuorille Ro-
vaniemelle tiistaina 18.10. 

• Päivän ohjelman saat suunnitella itse tai yh-
dessä kavereiden kanssa. 

• Kuljetus maksaa 15€ (Äkäslompolo-Ylläsjär-
vi-Kolari-Roi). 

• Reissu toteutuu, mikäli vähintään 20 ilmoit-
tautunutta torstaihin 13.10. mennessä. Il-
moittautumiset Sannalle p. 040 489 5023. 

YLLÄSJÄRVEN UUSIA TONTTEJA 
VOI VARATA
Vakituiseen asumiseen tarkoitetut 
tontit Jänkänpaikantiellä, Irjankujal-
la ja Jonnenkujalla ovat varattavissa 
5.10–6.11.2022. 

• Varattavissa on kolme okt- tonttia ja 
yksi rivitalotontti.

• Lisätietoja ja ohjeita varauksen tekemiseen 
löydät kolari.fi-sivustolta: www.kolari.fi/fi/pal-
velut/asuminen-ja-rakentaminen/tontit.html

• Lisätietoja antavat maankäyttöinsinööri Mika 
Palovaara puh. 040 489 5303 ja tekninen joh-
taja Kullervo Lauri puh. 040 039 5587.

SIIVOUKSIIN ETSITÄÄN TEKIJÄÄ 
TARJOUSKILPAILULLA
Kolarin kunta etsii ylläpito- ja perus-
siivouksen tekijää tarjouskilpailulla 
seuraaviin kohteisiin 

• Vanha sairaala / hanketalo
• Eläinlääkäritalon vastaanotto- ja 

asiakastilat 
• Kotikonnun asunnot ja yhteiset tilat 
• Paloasema
• Toimari ja työpaja ilman puutyöhallia 
• Vanha postitalo 

• Sopimuskausi on 1.1.– 31.12.2023 (optiovuosi 
1.1.–31.12.2024). 

• Kohteiden ylläpitosiivouksesta annetaan tar-
jous arvonlisäverottomana tuntihintana. Tar-
jottava tuntihinta vertaillaan seuraavasti: ver-
tailutunnit 33 tuntia / viikko.

• Tarjouspyyntöön voi tutustua kolari.fi-sivus-
ton Ajankohtaista-osion Tarjouspyynnöt-sivun 
kautta Tarjouspalvelussa. 

• Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset esitetään 
Tarjouspalvelun kautta 10.10. klo 12 mennessä. 

• Kysymyksiin vastataan 17.10. klo 15 mennessä. 
Vain Tarjouspalvelun kautta annetut lisätiedot 
ovat tilaajaa sitovia. 

• Tarjous on jätettävä 24.10.2022 klo 12:00 men-
nessä Tarjouspalvelun kautta.

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, 
koskien tilaa 273-893-101-1, vireilletulo
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, kos-
kien tilaa 273-893-101-1, osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa 
ajalla 12.10-10.11.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoite-
taan, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus, 
koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon 
asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläksentien 
varressa Kuertunturin puoleisella alueella. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tu-
tustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta 
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 kunnan-
hallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 
95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 
10.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen,  
koskien tilaa 273-893-10-1, vireilletulo
Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koskien 
tilaa 273-893-10-1, osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa 
ajalla 12.10-10.11.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoi-
tetaan, että Ylläsjärven asemakaavan laajennus, 
koskien ko. aluetta tulee vireille. Ylläsjärven ase-
makaavan laajennusalue sijaitsee Tunturipalon 
alueella Tunturipalonkadun itäpuolella. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tu-
tustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta 
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 Isopalon-
tie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi vii-
meistään 10.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan asiointinumeroita.

Kolarin terveyskeskus
• Vastaanoton puhelinnumero  

(arkisin kello 9–15): 040 708 9179
• Käytössä on takaisinsoittopalve-

lu. Kuuntele vastaajan viesti lop-
puun ja kerro piippauksen jälkeen nimesi ja 
puhelinnumerosi.

• Hoitaja soittaa samana päivänä kello 14.30 
mennessä jätettyihin soittopyyntöihin.

•  Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä voit 
soittaa numeroon 040 489 5100.

• Hätätapauksissa soita aina yleiseen hätänu-
meroon 112.

• Hammashoitola (arkisin kello 8–15.30):  
040 489 5045
• Iltaisin ota yhteyttä terveyskeskuksen  

numeroon: 040 489 5100
• Viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin ham-

maslääkäripäivystys (klo 9.30–10.30):  
010 633 8330

Sosiaalipalvelut
• Neuvontapuhelin auttaa kaikissa sosiaalipal-

veluihin liittyvissä asioissa arkisin kello 9–11: 
040 489 5550

• Kriisitilanteessa ota yhteys sosiaalipäivystyk-
seen:
• Virka-aikana kello 8–16: 040 489 5347
• Virka-ajan ulkopuolella: 040 726 6965

Kirjasto
•  Asiakaspalvelu: 040 489 5014
•  Kirjastoauto: 0400 390 505

Kansalaisopisto
•  p. 040 728 9074

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat  

neuvoja ja ohjeita rakennustarkastajalta,  
p. 040 089 1773

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tunturi- 

Lapin reitit oy, p. 040 640 2034
• Kolarin koulun ja lukion salien varaukset,  

p. 040 489 5034
• Äkäslompolon liikuntahallin varaukset,  

p. 040 768 0369
• Jäähallin varaukset, p. 040 489 5036

KORONA- JA INFLUENSSA-
ROKOTUKSET ANNETAAN 
MARRAS–JOULUKUUSSA
Kolarin neuvola antaa koronan te-
hosterokotuksia Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen suosituksen mukai-
sesti marras–joulukuussa yhtä aikaa  
influenssarokotusten kanssa.

•  Koronan tehosterokotusta suositellaan kaikil-
le 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttä-
neille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 
ja voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 
täyttäneille.

• Tehosteannos voidaan antaa, kun edellisestä 
rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on ku-
lunut vähintään kolme kuukautta.

•  Kolarin neuvolan rokotusaikataulu ilmoite-
taan lokakuun aikana.

Entä nuoremmat?
• 60–64-vuotiaille THL suosittelee yhä neljää 

rokoteannosta.
• Perusterveille 18–59-vuotiaille ja riskiryhmiin 

kuuluville 12–17-vuotiaille suositellaan kolmea 
rokoteannosta.

Miksi kaikki eivät saa tehosterokotuksia?
• Alle 65-vuotiaiden perusterveiden aiemmin 

suositellut rokoteannokset antavat yhä erin-
omaisen suojan vakavaa tautia vastaan. Lisäksi 
sairastetut taudit suojaavat tätä väestönosaa.

Lisää tietoa koronarokotuksista saat Kolarin neu-
volasta, p. 040 769 1357.

VIELÄ EHDIT MUKAAN 
VANHUSTENVIIKON 
TAPAHTUMIIN!
Keskiviikkona 5.10.

• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Bingo klo 13 Palvelutalolla
• Aistimatka luonnon helmassa klo 

12–15 Tannan ulkoilupuistossa: mm. 
nuotiokahvit ja musiikkia, järjestäjä-
nä Toimari, mukana Järvikylien eläkeläiset ry  
(ei säävarausta) 

Torstaina 6.10.
• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Seurakunnan  hartaus 

• klo 14 Tannan Karpalossa
• klo 14.30 Tannan Puolukassa
• klo 15.30 Palvelutalolla

• Muistikahvila klo 10 Sieppijärven Sisulla ja  
klo 14 Pappilantien kerhohuoneella, järjestäjä-
nä Lapin Muistiyhdistys ry 

Perjantaina 7.10.
• Jumppa klo 11 Palvelutalolla
• Bingo ja kahvittelu Pappilantien kerhohuo-

neella klo 12, järjestäjänä SPR ystävänpalvelu
• Ailan karaoke klo 13 Palvelutalolla

Sunnuntaina 9.10.
• Vanhustenviikon seniorimessu klo 11 Kolarin 

kirkossa, jonka jälkeen kakkukahvit seurakun-
takodilla. Kunnan tervehdyksen tuo perustur-
vajohtaja Henna Kauranen. 

Avoimet ovet vanhustenviikolla
• Perhehoitokoti Kamraatin avoimet ovet 4.–

5.10. klo 14–18 ja 8.–9.10. klo 14–18. Muuna ai-
kana ilmoittautuminen, p. 040 575 3159.

• Perhehoitokoti Väikkölän avoimet ovet omai-
sille ja vanhuksille ma–to 3.–6.10. Ilmoittautu-
minen, p. 040 775 3005.  

KIRJASTOSSA JA  
KULTTUURITOIMESSA  
TAPAHTUU

• Kaisa Pauliina Joensuun taidenäyt-
tely valtuustosalissa/kirjastolla 
lokakuun ajan.

• Satutuokioita ei pidetä koulujen 
syyslomaviikolla 42.

• ma 24.10. kirjastossa yhteislauluilta kello 
17.30–18.30 Suvin ja Merjan johdolla. 

• ti 25.10. lukupiiri kello 18 Vesa Pellikan vetä-
mänä, aiheena Anne Cathrine Boumannin kir-
ja Agathe. 

• Ursan Miniplanetaario vierailee kirjastolla las-
tenosastolla 25.–29.10. 
• Miniplanetaarion halkaisija on 7 metriä ja 

korkeus 3,4 metriä. 
• Lasten- ja nuortenosasto on suljettu sekä 

osa aikuistenosastosta. Omatoimikirjasto ei 
ole käytössä ja muitakin palveluja voidaan 
joutua rajoittamaan. 

• Koululaisnäytökset järjestetään päiväaikaan. 
Aikuisten näytöksiä järjestetään kello 16 
jälkeen. Näytöksiin mahtuu korkeintaan 20 
henkilöä. 

• Kysy lisää numerosta 040 489 5317 ja varaa 
maksuton näytösaika 17.10. lähtien.
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