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KOLARIN KUNNANVALTUUSTON 
KOKOUS 
pidetään tiistaina 14.6.2022 klo 
16.00, kyselytunti klo 15.45 valtuus-
tosalissa.
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 
20.6.2022 alkaen kuntalain 140 §:n mukai-
sesti kunnan tietoverkossa.
Mikko Lipponen
Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KESÄKOLARI TULEE TAAS!
Kolarin kunta järjestää perinteisen 
KesäKolari-tapahtuman lauantaina 
2.7. kirkonkylällä Myllyojan puiston 
jokimaisemassa kello 12 alkaen. Terve-
tuloa mukaan!
Tiedotamme ohjelmasta julistein ja kolari.
fi-verkkosivustolla sekä kunnan Facebook- ja 
Instagram-sivuilla.

Ohjelmassa ainakin
• Luoteis-Lapin Mc:n ohiajo
• nuorisobändi Lautapelikerho esiintyy
• Teatteri Tie: Telin tutkimusmatka  

tulevaisuuksiin.
• Moottorisahaveistäjä Kalle Lindholmin  

näytöksiä
• yhteislaulua, vetäjänä Suvi Lassila
• Markkinatanssit
• Lasten puistokirppis
• Myyjäiset

Samaan aikaan tapahtuu
• Kolarin metsästäjät järjestävät perinteisen 

Jokijalan lohensoudun 2.–3.7.
• Kesäpojat stand up -kiertue esiintyy Myl-

lyojan puistossa 2.7. kello 21.
Yhdistykset, yritykset ja kylät voivat edelleen 
ilmoittautua mukaan myyjäisiin. 
• Ota yhteyttä elinvoimapalveluihin: kolke@

kolari.fi

PYÖRÄRASTIT ODOTTAVAT SINUA!
Ketjut öljytty? Ilmaa renkaissa? Kyli-
en Kolarin 38 käymisen arvoista koh-
detta ovat saaneet kylkeensä kirk-
kaanpunaiset postilaatikot. On aika 
käynnistää Kolarin pyöräilykesä 2022.

Kuinka osallistun?
• Tarvitset polkupyörän, kypärän ja rastikortin. 
• Kortin voit tulostaa kolari.fi-etusivun uutisis-

ta tai hakea Kolarin kunnanviraston käytä-
vältä, kirjastosta tai urheilukentän huoltora-

kennuksen seinällä olevasta postilaatikosta. 
Rastit on merkitty Google-karttaan.

• Rasteja ja kortteja on kaikenikäisille sekä 
erikseen 6–9-vuotiaille lapsille viidessä ky-
lässä: Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Kola-
rissa, Vaattojärvellä ja Sieppijärvellä.

• Kauden päätteeksi arvomme palkintoja 
kaikille sekä nuorille ja lapsille erikseen.

• Palauta rastikortti kunnanvirastolle liikunta-
toimistoon tai urheilukentän toimistoraken-
nuksen postilaatikkoon 18.9.2022 mennessä.

• Lisää tietoa pyörärasteista saat soittamalla 
liikuntatoimen puhelinnumeroon: 040 489 
5036, sähköpostitse: liikuntatoimi@kolari.fi 
ja liikuntatoimen facebook-sivulta.

TULE LIIKKUMAAN KOKO  
PERHEEN KANSSA!
Kolarin keskusurheilukentälle keski-
viikkona 15.6. kello 17–19.
• Kepparikisat lapsille  

(sarjat alle 6 v. (<- 2016),  
7–8 v. (2014– 2015) ja 9–12 v. (2010– 2013)

• UKK-kävelytesti 
• Cooperin testi. 
Ilmoittaudu mukaan testeihin ja keppariki-
soihin sähköisellä lomakkeella. Lisää tietoa 
ja linkin ilmoittautumislomakkeeseen löydät 
kolari.fi-etusivun uutisista.

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ  
AUTTAA KESÄLLÄ
Etsivä nuorisotyöntekijä Minttu on 
tavoitettavissa koko kesän ajan. 
Voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos 
tarvitset apua asuntohakemuksen, 
koulupaikan, työttömyyden tai oikeastaan 
minkä tahansa asian kanssa! Parhaiten ta-
voitat viestillä tai soittamalla numeroon 040 
489 5561/ Minttu.

LAGUUNI ON AUKI KESÄKUUSSA
Nuorisotila Laguuni on avoinna 
6.–22.6.
• tiistaisin (7.6., 14.6. ja 21.6.) ja 

torstaisin (9.6. ja 16.6.) klo 14–20 
nuorille, vm. 2009 ja vanhemmat

• perjantaisin (10.6. ja 17.6.) ja keski viikko na 
22.6. klo 18–00 wanhat nuoret,  
vm. 2006 ja vanhemmat

• Lisää tietoa saat Sanna Palovaaralta  
p. 040 489 5023 (ti ja to) ja Minttu Vuori-
selta p. 040 489 5561 (ke ja pe)

OHJAAJAKSI SUOMEN MALLIN  
KERHOIHIN
Ylläsjärven ja Kolarin harrastami-
sen Suomen mallin KOHA-kerhoi-
hin kaivataan vielä ohjaajia ensi 
lukuvuodelle:
Ylläsjärvi
• 1–2 lk. Puuhakerho (askartelua, piirtämis-

tä/maalausta, legorakentelua, lautapelejä, 
leikkejä)

• 3–6 lk. Harrastuskerho (lautapelejä, kok-
kausta, piirtäminen/maalaus, eläinaiheita, 
luontoretkiä) 

• Lisäksi tarvitaan uimaopettajan kaveriksi ui-
mavalvojaa Saagaan kerhojen uintikerroille.

Kolari
• 1–2 lk. Puuhakerho (eläinaiheisia kertoja, 

piirtämistä/maalaamista, hiihto, luistelu, 
kokkaus)

Maksamme ohjaajalle tuntipalkan tai halu-
tessaan voi laskuttaa myös yrityksenä. Jos 
kiinnostuit, ota yhteyttä kerhojen koordi-
naattoriin ja kerro toiveistasi. Taina Jauhojär-
vi, p.040 489 5301 taina.jauhojarvi@kolari.fi 

KIRJASTOSSA JA KULTTUURISSA 
TAPAHTUU
• ma 30.5.–3.6. ylioppilasadressit  

kirjastolla ma–to klo 12–17 ja  
pe klo 12–16.

• Kirjaston kesäaika 6.6.–28.8.:  
palveluaika ma–pe kello 10–16, omatoimi 
käytössä joka päivä kello 7–21.

• Irma Komulaisen taidenäyttely 6.6.–29.7.  
Valtuustosalissa kirjaston aukioloaikoina. 

• ma 6.6. kello 17.30 lauluilta kirjastolla Su-
vin ja Merjan vetämänä. 

• kirjasto on suljettuna 7.–8.6. kirjastojärjes-
telmän päivityksen vuoksi. Omatoimikir-
jasto ja verkkokirjastokin ovat tällöin sul-
jettuina.

• su 12.6. kello 13 Vaskiseitsikko Saaren Soit-
tajat kesäkiertueella kirjastolla. Seitsikko 
soittaa kesän torisoittokiertueella olympi-
avuoden 1952 Lauantain toivottuja. Seitsik-
koa johtaa Lapin musiikkiopiston trumpe-
tinsoitonopettaja Ari Sundström.

• Kirjastoauto liikennöi reiteillä 13.6.–17.6., 
jonka jälkeen auto jää kesätauolle.

• Heinäkuun viimeisellä viikolla kirjastolinju-
ri kulkee kylillä ja esittelee uusia palveluja, 
kyselee kirjaston ja kulttuurin kehittämis-
toiveita sekä tuo mukanaan kulttuuriesi-
tyksiä. Seuraa kirjaston ja kulttuurin tiedo-
tuskanavia.
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MIKÄ ON IKÄIHMISTEN  
RAI-ARVIOINTI?
Kolarin ikäihmisten kotihoidossa ja 
asumispalvelussa otetaan tämän 
vuoden aikana käyttöön vanhuspal-
velulain velvoittamat RAI-arvioinnit. 
Arvioinnit on aloitettu loppukevään 
aikana.

Mitä RAI-arvioinnissa tehdään?
• Omahoitaja arvioi ikäihmisen kanssa kes-

kustellen hänen toimintakykyään ja voi-
mavarojaan. Arvioinnissa keskustellaan 
esimerkiksi arjen sujumisesta, ymmärre-
tyksi tulemisesta, muistista, ruuasta, kivuis-
ta ja lääkkeistä.

• Hoitaja pohtii, millä palveluilla voitaisiin 
tukea ikäihmistä parhaiten.

• Ikäihminen ja omahoitaja pohtivat yhdessä 
tavoitteita arkeen.

Ketkä osallistuvat arviointiin?
• Arvioinnista vastaa omahoitaja, ja mukana 

voi tarvittaessa olla muita hoitoon osallis-
tuvia ammattilaisia.

• Arvioinnissa voi olla mukana myös ikäihmi-
sen läheisiä.

Milloin arviointi tehdään?
• Kun pohditaan, tarvitseeko ikäihminen pal-

veluita ja jatkossa vähintään puolen vuo-
den välein.

Mistä kysyn lisää?
• Lisää tietoa RAI:sta saat Kolarin ikääntynei-

den palveluista sinua tai omaistasi hoita-
vasta yksiköstä.

KOTISAIRAANHOIDON TARVIKE-
JAKELUPÄIVÄ MUUTTUU
1.6.2022 alkaen kotisairaanhoidon 
tarvikkeita (diabetestarvikkeet, in-
kontinenssituotteet, avannetarvik-
keet yms.) voi hakea Kolarin terveys-
keskuksen Keskusvarastolta
• tiistaisin klo 8–11 ja 12–15 (Kulku terveys-

keskuksen sisäpihan puolelta.)
Perjantaisin ei jatkossa ole tarvikejakelua. 
• Voit ottaa yhteyttä virka-aikana puh. 040 

845 1099, jos sinulla on kysyttävää tarvik-
keiden noudosta.

• Kotisairaanhoidon tarvikkeiden tarpeen 
määrittelee aina hoitohenkilöstö.

KOLARIN TERVEYSKESKUKSEN 
KIIREETTÖMÄN SAIRAANHOIDON 
JONOTIEDOTE 1.6.2022
• Puhelinyhteys terveyskeskuk-

seen: Virka-aikana saman päivän 
aikana

• Hoidon tarpeen määrittely:  
Virka-aikana saman päivän aikana

• Hammaslääkärin vastaanotto: Kiireelliset 
hoidetaan päivystyksenä, muut 6 viikkoa

• Lääkärin vastaanotto: Virka-aikana saman 
päivän aikana

• Laboratorio: 1 vrk
• Röntgen:  1–7 vrk Yhteistyössä naapurikun-

tien kanssa. 
• Sairaanhoitajan vastaanotto: Virka-aikana 

saman päivän aikana
• Terveydenhoitajan vastaanotto: 1–5 vrk

KOLARIN KUNNANVIRASTO JA 
NEUVONTA OVAT KIINNI  
HEINÄKUUSSA
Kunnanvirasto ja neuvonta ovat suljettuna 
23.6. ja 4.–31.7.2022. 
Henkilökunnan yhteystiedot löydät kolari.fi 
-verkkosivustolta: www.kolari.fi/yhteystiedot.

Toivotamme kuntalaisille aurinkoista kesää!

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laa-
jennus, koskien kortteleita 81–83 sekä kiin-
teistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109, 273-
402-41-42 (katualue)

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laa-
jennus, koskien kortteleita 81–83 sekä kiin-
teistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109, 273-
402-41-42 (katualue) pidetään nähtävillä 
Kolarin kunnassa ajalla 8.6.–7.7.2022 MRL 62 
ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvai-
heen kuuleminen). Kunnanviraston sulku-
aikana (4.7.2022 alkaen) kaava-aineisto on 
nähtävillä Kolarin kirjastossa. 
• Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä 

myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
• Äkäslompolon asemakaavan laajennus- ja 

muutosalue sijaitsee entisen Riemuliiterin 
sekä Heinolantien/Harjuntien alueella.

• Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kola-
rin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi 
/Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
asemakaavan muutos ja laajennus saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille 
ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään, kuten myös muille kunnan jäse-
nille, varataan mahdollisuus kirjallisen mieli-
piteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kun-
nanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopa-
lontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi 
viimeistään 07.07.2022 klo 15.00 mennessä.
Kolarin kunnanhallitus

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, kos-
kien Kolarin kunnassa sijaitsevaa tilaa 273-
893-10-1

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, kos-
kien tilaa 273-893-10-1 pidetään nähtävillä 
Kolarin kunnassa ajalla 8.6.–7.7.2022 MRL 62 
ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvai-
heen kuuleminen). Kunnanviraston sulku-
aikana (4.7.2022 alkaen) kaava-aineisto on 
nähtävillä Kolarin kirjastossa. 
• Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä 

myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
• Äkäslompolon asemakaavan laajennus-

alue sijaitsee Röhkömukanmaan alueella 
nykyisen asemakaavan eteläpuolella.

• Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kola-
rin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.
fi /Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
asemakaavan muutos ja laajennus saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille 
ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään, kuten myös muille kunnan jäse-
nille, varataan mahdollisuus kirjallisen mieli-
piteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kun-
nanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopa-
lontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi 
viimeistään 07.07.2022 klo 15.00 mennessä.
Kolarin kunnanhallitus

MUSEON OVET AUKEAVAT
• Kolarin kotiseutumuseo Sieppijär-

vellä on avoinna 14.6.–31.8. 2022 
ti–la klo 12–17. Juhannuksena mu-
seo on suljettu.

• Kauden avajaiset 16.6.2022 klo 16: Paikallis-
ta perinnemusiikkia ja wanhojen talojen ta-
rinoita, järj. kotiseutuyhdistys Vasitun Luuan 
ohjelmatoimikunta – ja tietysti kahvistelua.

• Joen tuvan kesätaiteilijana Maria Siekas
• Viikolla 30 Lempeän lehmän tarina sekä 

Runomies.
• Suunnitteilla paljon muutakin, seuraa kun-

nan ja kirjaston sivuja sekä instagramia 
#kolarinkotiseutumuseo. Katso myös mu-
seon oma sivu: https://www.kolari.fi/fi/pal-
velut/vapaa-aika/museo.html

• Museo etsii talkoolaisia perusnäyttelyn val-
misteluun leipä- ja kahvipalkalla.  Jos kiin-
nostuit, ota yhteyttä Hilkkaan 040 489 5316 
tai piipahda museolla 13.6.2022 mennessä!

• Tiedustelut: puh. 040 489 5316 tai  
museo@kolari.fi

• Osoite: Rovantie 3, Sieppijärvi
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