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Kausi-influenssarokotukset
syksyllä 2019
Maksuttoman influenssarokotuksen saavat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosi-
tuksen mukaisesti:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon hen-
kilöstö

2. Raskaana olevat naiset
3. Kaikki 65 vuotta täyttäneet
4. Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset
5. Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
6. Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
7. Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-

seen asepalvelukseen astuvat naiset

Rokotuksen saat:
• to 28.11. Sieppijärven koululla kello 9–13
• to 28.11. Ylläsjärven koululla kello 14–16
• to 5.12. Kolarin neuvolassa kello 8–16
• to 12.12. Äkäslompolon koululla kello 9–13
• to 12.12. Sieppijärven neuvolassa kello 9–13
• pe 13.12. Kolarin neuvolassa kello 8–16

Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten vanhemmat, 
ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoitajiin halutessanne 
lapsellenne rokotuksen. 

Henkilöt, jotka eivät kuulu yllä mainittuihin ryhmiin, voi-
vat hankkia influenssarokotteen apteekista lääkärin kir-
joittamalla reseptillä ja pistättää rokotteen terveydenhoi-
tajan vastaanotolla. Tällöin rokotusmaksu on 11,50 euroa.

Lisätietoa antavat terveydenhoitajat:
1. Pohjoinen alue Merja Vanha 040 769 1357
2. Kirkonkylä Tarja Kaplas 040 7014 907
3. Eteläinen alue Pirkko Kenttälehto 0400 932 850 

Kouluterveydenhuolto:
• Kirkonkylä ja Ylläsjärvi Maija-Liisa Kurki, p. 040 701 4908 
• Äkäslompolo Jenni Ritatörmä, p. 040 570 5283

Kotisairaanhoito rokottaa omat asiakkaansa. 
Lisätietoa antaa Tuovi Ruokojärvi, p. 040 095 4526.

Kolarin Joulupuu -keräys 2019
Tänä jouluna keräämme yhdessä joululahjoja 
kolarilaisille lapsille 26.11. alkaen. 
• Voit hakea kunnanviraston aulaan pystytet-

tävästä kuusesta “joulupallon”, joka kertoo 
sinulle lapsen iän ja sukupuolen. 

• Lahjan antajana saat itse päättää, mitä haluat lapselle lah-
joittaa. Lahjojen pitää olla uusia ja valmiiksi paketoituja. 

• Lahjaksi sopivat myös lahjakortit paikallisiin liikkeisiin. 
• Sosiaalitoimisto jakaa lahjat perheille.

Kunnanviraston neuvonta on avoinna arkisin kello 9–11 ja 
kello 12–15. 
• Toimita lahja ja sen mukana kuusesta ottamasi pallo kun-

nanviraston neuvontaan perjantaihin 13.12. mennessä.

Lämmin kiitos avustasi!

Lisätietoja joululahjakeräyksestä antaa sosiaaliohjaaja 
Minna Vaattovaara, p. 040 489 5055.
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Tervetuloa ilmaiseen 
kehonkoostumusmittaukseen 
Kolarin kunnanvirastolle, valtuustosaliin, 
torstaina 21.11. kello 9–12.
Mittaus kertoo sinulle muun muassa rasvan 
ja lihasten määrästä sekä kehon nestetasa-
painosta. Mittaus tehdään avojaloin, joten aa-
mulla kannattaa pukea helposti riisuttavat sukat. Testitu-
loksesta sinulla on mahdollisuus saada myös palaute.

Mittauksen järjestävät Lapin Liikunta ry ja Kolarin liikun-
tatoimi

Yrittäjä, tervetuloa aamukahveille!
Kunnan elinvoimapalvelut kutsuu yrittäjiä aa-
mukahville 19.11. kello 8–9 Luontokeskus Kel-
lokkaaseen kahvila Hallaan. Kokoonnumme 
kuulemaan ajankohtaisia asioita kahvikuppo-
sen ääreen, suunnittelemme yhteisiä toimia ja 
vierailemme päätteeksi yhdessä yrityksessä kuulemassa 
yrityksen tarinan. 
Ilmoittauduthan mukaan Nina-Marialle osoitteeseen  
nina-maria.moykkynen@kolari.fi.

Teatteria, elokuvasävelmiä ja 
joululahjaksi kirja
– Tervetuloa Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimen tapahtu-
miin

• Teatterimatka Cabaret-esitykseen Rovanie-
melle la 30.11. kello 19. Lisätietoa ja ilmoit-
tautuminen 15.11. mennessä Sinikalle, p. 
040 827 7356 tai Pirkolle, p. 040 845 9395. 
Matka maksaa 55 € ja sisältää lipun, väliaika-
tarjoilun ja kuljetuksen. Lähtö kolarista noin kello 15 ja 
paluu esityksen jälkeen. Matkan järjestävät Kolarin Sy-
dänyhdistys ja Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimi.

• 18.11. kirjasto on kiinni koulutuspäivän vuoksi. Omatoi-
mikirjasto on käytössä kello 7–21.

• 21.11. lukupiiri kello 19 alkaen. Tällä kertaa keskustelussa 
Sami Majalan kirja Ei ketään meidän jälkeemme. Luku-
piiriä vetää Vesa Pellikka.

• Ma 25.11. kello 18 novellikoukku kirjastossa. Tule neulo-
maan ja kuuntelemaan novelleja joka toinen viikko.

• Ti 26.11. satutuokiot kirjastossa: Alle 3-vuotiaat kello 
9.30. Yli 3-vuotiaat kello 10.30.

• 28.11. kello 18–19 lauluilta kirjastolla. Yhteislauluja vetä-
vät Suvi Lassila (haitari, laulu) ja Merja Välijeesiö (laulu).

• Ma 9.12. kello 15–16 palvelutalolla Sirpan disko ja luku-
hetki.

• Lapin Alueteatterin kiertue-esitys Korjaamo kello 19.  
Liput aikuisille 17 € ja opiskelijoille 10 €.
 ke 20.11. Kolarin lukion salissa 
 to 21.11. Äkäslompolossa luontokeskus Kellokkaassa

• Ti 3.12. kello 18 Lapin kamariorkesterin konsertti Tunnet-
tuja elokuvasävelmiä! Sieppijärven Sisun talossa. Kon-
sertin kesto on noin yksi tunti. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

• 13.12. kello 12–18 Lahjaksi kirja -tapahtuma Kolarin kir-
jastolla/valtuustosalissa. Kirjailijat esittelevät ja myy-
vät teoksiaan. Sinä joka olet kirjoittanut tai kääntänyt 
kirjan ja haluat osallistua tapahtumaan ota yhteyttä: 
Kyösti Satokangas, p. 040 489 5015, kyosti.satokangas@
kolari.fi

KulttuuriKolarin yleisötilaisuudet 
Kolarin kirjastossa 
• Tänään torstaina 14.11. kello 18. Meänraatio 

keskellä Kalottia – totta vai tarua? Toimitta-
ja Bertil Isaksson

• To 12.12. kello 18 Lapin ympäristökiistojen 
kulttuuriset tekijät – mistä Lapin luonnossa 
kamppaillaan ja miksi? 

 Tutkija Mikko Jokinen

Näyttelyt valtuustosalissa
• 4.11.–29.11. JouluPäiviä-näyttely. Esillä jou-

lukortteja Päivi Eira-Sirkkalan tyyliin: omia 
käsitöitä, askarruksia ja ajatuksia sekä tär-
keitä muistoja.

• 2.12.–3.1. Tunturien yöpuolta – näytte-
ly Samuli Paulaharjun kirjan sarjakuvaversion 
alkuperäisteoksista. Lauri Pitkänen, Lea Kaulanen ja  
Elsa-Maria Kaulanen.

Tilavaraukset
kyosti.satokangas@kolari.fi tai 040 489 5015
Asiakaspalvelu puh. 0404895014
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