
KUNNANHALLITUKSEN  
KOKOUS
Tiistaina 7.2. kello 14.00. 
Tiistaina 28.2. kello 14.00.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS
Keskiviikkona 22.2. kello 14.00. 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Torstaina 23.2. kello 16.00, kyselytunti 
alkaa kello 15.45. 

Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 
28.2.2023 alkaen kuntalain 140 §:n mukaises-
ti kunnan tietoverkossa.

Mikko Lipponen
Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kokousta voi seurata paikan päällä sekä suo-
rana lähetyksenä kolari.fi-sivuston valtuusto 
live -sivulla.

Kokouksissa käsiteltävät asiat löydät  
kolari.fi -sivustolla.
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KOLARIN KUNTA TIEDOTTAA   |   KESKIVIIKKONA 21.12.2022   |   NUMERO 12

/kolarinkunta           /Kolarin_kunta          /Kolarin_kunta

www.kylienkolari.fi

Kolarin kunta 
Isopalontie 2 
95900 Kolari
www.kolari.fi

KIRJASTOSSA JA KULTTUURI-
TOIMESSA TAPAHTUVAA
Satutuokiot joka toinen maanantai, 
tiistai ja keskiviikko kello 9.30–
10.00 parillisina viikkoina. Tiistai-
sin ja keskiviikkoisin yli 3-vuotiail-
le ja maanantaisin alle 3-vuotiaille. 
Satutuokion aikana luetaan satuja ja 
loruja, täytetään satupassia ja joskus myös lei-
kitään ja lauletaan! Vuoden ensimmäinen sa-
tutuokio maanantaina 9.1.2023.
Tiistaina 17.1. kello 18.00–19.00 lukupiirissä 
keskustellaan Rachel Cuskin kirjasta Ääriviivat. 
Vetäjänä Vesa Pellikka.

Maanantaina 30.1. kello 17.30–18.30 Lauluilta 
kirjastossa Suvi Lassilan ja Merja Välijeesiön 
johdolla.

Loppu vuoden poikkeavat palveluajat:
Joulun välipäivät 27.12.–30.12.  
kello 10.00–16.00
Omatoimikirjasto käytössä joka päivä  
kello  7.00–21.00 

Näyttelytila varattavissa, kysele vapaita kuu-
kausia kirjastolta! 

KOTIIN KULJETETTAVIEN 
TUKIPALVELU ATERIOIDEN 
MUUTOKSET 
Vuoden 2023 alusta kunnan etelä-
alueen ajot (Väylänvarrentie, Koi-
vumaa, Sieppijärvi) ajetaan maa-
nantaisin ja torstaisin. Ylläksen 
alueelle ajetaan edelleen tiistaisin 
ja perjantaisin, mutta aikataulu tulee muuttu-
maan iltapäivään.  
Ateriahinnat 1.1.2023 alkaen:
- Lounas kotiin kuljetettuna 8,85 euroa  
   (sis. salaatin ja jälkiruoan).
- Päivällinen kotiin kuljetettuna 6,85 euroa.

Lisätietoja: 
Greta Heikkilä, Ruokapalveluvastaava,  
040 489 5349, greta.heikkila@kolari.fi

KUNNANVIRASTON  
NEUVONTA SULJETTU
Kunnanviraston neuvonta on sul-
jettu. Pyydämme ottamaan yhteyt-
tä suoraan henkilökuntaamme.
• Kolarin kunnan henkilökunnan yhteystiedot 

löytyvät osoitteesta  
www.kolari.fi/yhteystiedot.

• Kolarin kunnanvirasto palvelee arkisin  
kello 9.00–11.00 ja 12.00–15.00.

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan 
asiointinumeroita.

Kirjasto
• Asiakaspalvelu,  

puh. 040 489 5014.
• Kirjastoauto, puh. 0400 390 505.

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat neu-

voja ja ohjeita rakennustarkastajalta,  
puh. 040 089 1773.

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tunturi- 

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

puh. 040 489 5034.
• Äkäslompolon liikuntahallin varaukset,  

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

SOSIAALI- JA TERVEYS-
PALVELUT 1.1.2023 ALKAEN
Lapin hyvinvointialue vastaa koko 
Lapin julkisista sosiaali-, terveys- 
ja pelastuspalvelujen järjestämi-
sestä 1.1.2023 alkaen. Löydät tutut 
sosiaali- ja terveyspalvelut yhteys-
tietoineen 1.1.2023 alkaen osoitteesta lapha.fi.

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, kos-
kien tiloja 273-402-5-11, 273-402-61-2, 273-
402-61-4, 273-402-5-156, 273-402-3-67 ja 
tiealuetta 273-895-2-1, vireilletulo

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koski-
en tiloja 273-402-5-11, 273-402-61-2, 273-402-
61-4, 273-402-5-156, 273-402-3-67 ja tiealuetta 
273-895-2-1, osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 

28.12.2022-26.1.2023 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 
30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksel-
la ilmoitetaan, että Ylläsjärven asemakaavan 
laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille. Yl-
läsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee 
Ylläsjärven kylän alueella Ylläs Lake Hotellin 
(Ylläsjärven Tunturihotelli) ympäristössä. 

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 laajennus saattaa huomattavasti vai-
kuttaa, 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 26.1.2023 kello 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, kos-
kien korttelia 12 ja tilaa 273-402-71-21, vireil-
letulo

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, kos-
kien korttelia 12 ja tilaa 273-402-71-21, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 
nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 28.12.2022-
26.1.2023 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukai-
sesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, 
että Äkäslompolon asemakaavan muutos, kos-
kien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon 
asemakaavan muutosalue sijaitsee Äkäslom-
polon kylän alueella Äkäsjoen varressa Tuntu-
ritien pohjoispuolella. 

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 Isopa-
lontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi  
viimeistään 26.1.2023 kello 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus
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KUULUTUKSIA

Me kasvamme rohkeasti · Me kasvamme yhteistyöllä · Me kasvamme toimeliaisuudella · Me kasvamme kestävästi.

Me kasvamme
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KOLARIN KUNNAN  
VISUAALISTA ILMETTÄ  
UUDISTETAAN

Haluaisimmekin ihan ensiksi kuulla Teidän,  
eli kunnan asukkaiden näkemyksiä siitä,  
millaisena haluaisitte Kolarin näkyvän  
meille ja muille. 

Vastaamalla sähköiseen kyselyymme 
10.2.2023 mennessä pääset kertomaan oman 
mielipiteesi. 

Klikkaa vastaamaan kyselyymme tästä.

Kyselyn löydät myös kolari.fi -sivustolta  
Uutisista.

KEVÄÄN 2023 OPISKELIJA 
-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa  
käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille  
maksettavan opiskelija-avustuksen.

Avustus on 200 €/kerta. Avustus maksetaan 
kahdesti vuodessa hakemusten perusteella 
huhti- ja marraskuussa.

Avustushaku aukeaa 1.2.2023 kello 9.00 ja 
hakemus tulee jättää 28.2.2023 kello 15.00 
mennessä. 

Kriteerit avustuksen saamiseen, ohjeet 
hakemuksen tekemiseen ja hakemuslo-
make löytyvät Kolarin kunnan nettisivuilta 
kohdasta Kuntainfo -> lomakkeet. 
Sähköiseen lomakkeeseen pääset myös tästä.
 

SARJAHIIHDOT 2023 

Liikuntatoimen sarjahiihdot järjeste-
tään viikosta 11 alkaen Sieppijärvellä.  
Lisätietoja Jere Kangas p. 040 489 5036.

KIRJASTO- JA  
KULTTUURITOIMI

Torstaina 2.2. kello 18.00  
Kolarin kirjastossa Kolarissa asuva  
kirjailija Soili Pohjalainen kertoo teokses-
taan Ihon alla (2022) ja muusta tuotannos-
taan.

Satutuokiot parillisilla viikoilla maanantai-
sin alle 3-vuotiaat kello 9.30–10.00, tiistaisin 
ja keskiviikkoisin yli 3-vuotiaille kello 9.30–
10.00. 

Tiistaina 7.2. kello 18.00–19.00 Kirjailijavie-
railu Kolarin kirjastossa. Kirjailija Soili Poh-
jalainen kertoo teoksestaan Ihon alla (2022) 
ja muusta tuotannostaan.

Keskiviikkona 8.2. kello 18.00 Tatu ja 
Patu: elämä ja teot -näytelmä Kolarin 
lukion salissa. Kesto 40 minuuttia. Liput 5,00 
euroa.

Tiistaina 14.2. kello 18.00 Lukupiiri Kolarin 
kirjastolla. Aiheena Goce Smilevskin kirja 
Freudin sisar. Lukupiirin isäntänä Vesa Pel-
likka. Kirjat noudettavissa kirjastossa.  
Tervetuloa myös uudet osanottajat!

Tiistaina 28.2. kello 18.00–18.45 Kolarin 
peruskoulun juhlasalissa. 
Rimpparemmi: Nauru – totisinta totta?  
Lasten ja nuorten liput 5 €, aikuiset 10 €.

Rimpparemmin komiikkakonsultit esittelevät, 
kuinka viralliset naurudirektiivit toteutetaan 
asianmukaisella tavalla. He tarkastelevat ihan 
tosissaan niin toiston ja rytmin kuin myös 
ihmisen naurettavuuden herkkiäkin ulottu-
vuuksia. Kun on oikein totta niin epätoivokin 
voi näyttäytyä koomisena. Mikä meitä oikein 
naurattaa kompastelussa tai kun jotakuta sat-
tuu? Ja miten niin toisia naurattaa, kun itse 
on oikein tosissaan?

KOULUILLA JA PÄIVÄKODEISSA TAPAHTUU

Kolarin kunnan kouluilla ja päiväkodeissa vietetään helmikuun aikana niin  
Ystävänpäivää kuin Laskiaista erilaisten tapahtumien ja tempausten merkeissä. 

Seuraamalla Kolarin kuntaa Facebookissa ja Instagramissa sekä kolari.fi -sivustolla saat  
lisätietoja tulevista tapahtumista.

KEHITYS- JA ELINKEINO- 
PALVELUT KOLKE

Torstaina 9.2. kello 17.00–20.30  
Kolarin virastotalon valtuustosalissa. 

Yrityksille ja yritysten edustajille: 

YRITYSTREFFIT JA -KLINIKKA  
YRITYKSILLE

Ammattiopisto Lappia järjestää yhteistyös-
sä Kolarin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa 
tiedotustilaisuuden yrityksille liittyen julkisiin 
yritystukiin alkavalla ohjelmakaudella. Tilai-
suudessa mahdollisuus tavata rahoittajia ja 
keskustella yrityksen kehittämisestä. 

Yritysten aamukahveja järjestetään 
kevään 2023 aikana seuraavasti: 

21.2. Kolarin virastotalo
21.3. Äkäslompolo / Luontokeskus Kellokas
25.4. Kolarin virastotalo
23.5. Sieppijärvi, SiSu

Aamukahvien vieraat ja teemat ilmoitetaan 
aina lähempänä tapahtumaa. 

Helmikuun kuntatiedote.

Maaliskuun kuntatiedote 28.2.2023.

ROHKEASTI.

https://www.kolari.fi/fi/paatoksenteko/valtuusto-live.html
https://www.kolari.fi/fi/paatoksenteko/valtuusto-live.html
http://kolari.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/92b242a6-2607-4c97-829c-db6fa0a14894?displayId=Fin2719006
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/soili-pohjalaisen-kirjailijavierailu-kirjastossa.html
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/linnateatteri-tatu-ja-patu-elama-ja-teot-lastenesitys-lukion-salissa.html
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/linnateatteri-tatu-ja-patu-elama-ja-teot-lastenesitys-lukion-salissa.html
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/lukupiiri.html
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/rimpparemmi-nauru-totisinta-totta-esitys-peruskoulun-salissa.html

