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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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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.
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nantaisin ja torstaisin. Ylläksen 
alueelle ajetaan edelleen tiistaisin 
ja perjantaisin, mutta aikataulu tulee muuttu-
maan iltapäivään.  
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Lapin julkisista sosiaali-, terveys- 
ja pelastuspalvelujen järjestämi-
sestä 1.1.2023 alkaen. Löydät tutut 
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61-4, 273-402-5-156, 273-402-3-67 ja tiealuetta 
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Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, kos-
kien korttelia 12 ja tilaa 273-402-71-21, vireil-
letulo
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kien korttelia 12 ja tilaa 273-402-71-21, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 
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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-
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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.
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KOLARIN KUNTA  
TIEDOTTAA, SEURAA  
POSTIASI!

Tammikuun 11. päivä Posti jakaa  
Postisen mukana vakituisesti asut- 
tuihin kotitalouksiin, joissa ei ole  
mainoskieltoa tiedotteen, joka sisältää  
Kolarin kunnan asiointinumeroita. 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS

Tiistaina 17.1. kello 14.00–18.00.  
Esityslista luettavissa kolari.fi -sivustolla.

KOTIIN KULJETETTAVIEN  
TUKIPALVELU  
ATERIOIDEN MUUTOKSET 

Vuoden 2023 alusta kunnan eteläalueen ajot 
(Lappeantie, Koivumaa, Sieppijärvi) ajetaan 
maanantaisin ja torstaisin. Ylläksen alueelle 
ajetaan edelleen tiistaisin ja perjantaisin,  
mutta aikataulu tulee muuttumaan iltapäi-
vään.  

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

KIRJASTOSSA JA  
KULTTUURITOIMESSA  
TAPAHTUVAA

Satutuokiot joka toinen maanantai, tiistai 
ja keskiviikko kello 9.30–10.00 parillisi-
na viikkoina. Tiistaisin ja keskiviikkoisin yli 
3-vuotiaille ja maanantaisin alle 3-vuotiaille. 
Satutuokion aikana luetaan satuja ja loruja, 
täytetään satupassia ja joskus myös leikitään 
ja lauletaan! Vuoden ensimmäinen satu-
tuokio maanantaina 9.1.2023.

Tiistaina 17.1. kello 18.00–19.00 lukupii-
rissä keskustellaan Rachel Cuskin kirjasta 
Ääriviivat. Vetäjänä Vesa Pellikka.

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

· Kolarin kunnan henkilökunnan yhteystiedot  
   löytyvät osoitteesta 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  
   neuvoja 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.

SOTE- JA 
PELASTUSPALVELUT 
1.1.2023 ALKAEN

Lapin hyvinvointialue vastaa koko Lapin julki-
sista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen 
järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Lapin hyvin-
vointialueella työskentelee 1.1.2023 alkaen 
lähes 8000 sote- ja pelastusalan ammattilais-
ta. He huolehtivat arjen turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnistasi. 

Lapin hyvinvointialue on julkaissut yleisin-
foa sisältävän tiedotteen vastaa muun muas-
sa kysymyksiin: Miten saan sosiaali- ja ter-
veyspalveluita vuonna 2023? Lue koko tiedote 
kolari.fi -sivustolla.

Lapin hyvinvointialueen sivustolta lapha.fi 
löydät tutut sosiaali- ja terveyspalvelut yh-
teistietoineen 1.1.2023 alkaen sekä kattavasti 
tietoa muun muassa asiakasmaksuista ja 
palveluseteleistä.

Lapin hyvinvointialueen yleisesitteestä 
löydät myös tietoa tulevista muutoksista. 

KUULUTUKSIA

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen,  
koskien 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, koskien 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, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 
Kolarin kunnassa ajalla 28.12.2022-26.1.2023 MRL 62 
ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuu-
lutuksella ilmoitetaan, että Ylläsjärven asemakaavan 
laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille. Ylläsjärven 
asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläsjärven kylän 
alueella Ylläs Lake Hotellin (Ylläsjärven Tunturihotelli) 
ympäristössä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 
myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi /
Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja 
yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, 
kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdol-
lisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhalli-
tukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari 
tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 26.1.2023 kello 
15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen,  
koskien korttelia 12 ja tilaa 273-402-71-21,  
vireilletulo

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien kort-
telia 12 ja tilaa 273-402-71-21, osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa 
ajalla 28.12.2022-26.1.2023 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 
30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoite-
taan, että Äkäslompolon asemakaavan muutos, koski-
en ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon asemakaa-
van muutosalue sijaitsee Äkäslompolon kylän alueella 
Äkäsjoen varressa Tunturitien pohjoispuolella. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 
myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi /
Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan 
muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, vara-
taan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen. 

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhalli-
tukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari 
tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 26.1.2023 kello 
15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus
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