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KOLARIN KUNNAN-
VALTUUSTON 
KOKOUS
• pidetään tiistaina 8.11.2022
 klo 16.30 Pasmajärvellä, kylätalo  

Sointulassa.  
• Valtuuston kyselytunti alkaa klo 16.15.
• Lisäksi pidetään kyläläisten kyselytun-

ti klo 16.00 alkaen, johon kyläläiset 
voivat etukäteen toimittaa mieltä as-
karruttavia kysymyksiä viranhaltijoille 
ja luottamushenkilöille. Kysymyksiä 
voi esittää sähköpostitse: mikko.lippo-
nen@kolari.fi tai ulla.liikamaa@kolari.fi 
sekä puhelimitse puh. 040 489 5041.

• Kokousta voi seurata paikan pääl-
lä sekä suorana lähetyksenä kolari.fi 
-sivuston valtuusto live -sivulla.

Kyläläiset ja lähialueiden asukkaat ter-
vetuloa!
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-
villä 14.11.2022 alkaen kuntalain 140 §:n 
mukaisesti kunnan tietoverkossa, kolari.
fi-sivuston päätöksenteko-osiossa.
Mikko Lipponen
Kolarin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

KAUSI-INFLUENSSAROKO-
TUKSET JA KORONAROKOTUS
Rokotukset voi hakea ilman  
ajanvarausta
•  to 17.11. Kolari,  

terveyskeskus klo 11–18 
•  pe 18.11. Kolari, terveyskeskus  

klo 11–18
•  ti 22.11. Sieppijärven koulu klo 12–17
•  to 24.11. Äkäslompolon koulu  

(vanha puoli) klo 11–14

•  to 24.11. Ylläsjärven koulu klo 15–18
•  to 1.12. Kolari, terveyskeskus klo 11–18
•  pe 2.12. Kolari, terveyskeskus klo 11–18
•  to 8.12. Äkäslompolon koulu klo 12–16
Maksuttoman influenssarokotuksen 
saavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen suosituksen mukaisesti
•  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lää-

kehuollon henkilöstö
•  Raskaana olevat
•  Kaikki 65 vuotta täyttäneet
•  Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset 

lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riski-

ryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden hen-

kilöiden lähipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat mie-

het ja vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen astuvat naiset

• Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuor-
ten vanhemmat, ottakaa yhteyttä 
kouluterveydenhoitajaan halutessan-
ne lapsellenne rokotuksen.

Lisätietoa antavat terveydenhoitajat ar-
kisin kello 8–9:
• Merja Vanha puh. 040 769 1357                                                                    
• Jemina Hintsala puh. 040 701 4907

Kotisairaanhoito rokottaa omat asiak-
kaansa. Lisätietoa saat kotisairaanhoita-
jilta:
• Tuovi Ruokojärvi puh. 040 095 4526
• Anne Kurtakko puh. 040 489 5327
• Päivi Pudas puh. 040 489 5304

Koronarokotuksen tehostetta  
THL suosittelee:
•  kaikille 65 vuotta täyttäneille
•  18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin 

riskiryhmiin kuuluville
• voimakkaasti immuunipuutteisille 12 

vuotta täyttäneille

• Tehosterokotteen voi antaa, kun edel-
lisestä rokotuksesta tai taudin sairas-
tamisesta on kulunut vähintään 3 kk. 

Alle 65-vuotiaille perusterveille roko-
tusten perussarja antaa yhä erinomai-
sen suojan vakavaa tautia vastaan. THL:n 
aiemmat suositukset koronarokotusten 
perussarjasta ovat voimassa:
• 60–64 -vuotiaille suositellaan neljää 

rokoteannosta
•  Perusterveille 18–59-vuotiaille sekä 

riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille 
kolme annosta

KOLARIN JOULUPUU -KERÄYS
Tänä jouluna keräämme joulu-
lahjoja kolarilaisille lapsille ja 
muutamille ikäihmisille.
• Torstaista 1.12. alkaen voit ha-

kea kunnanviraston aulan joulukuu-
sesta joulupallon, joka kertoo sinulle 
lapsen iän ja sukupuolen. Ikäihmisille 
ripustetaan siniset ja punaiset sydä-
met.

•  Lahjan antaja saa itse päättää, mitä 
haluaa lahjoittaa. 

•  Lahjojen pitää olla uusia ja valmiiksi 
paketoituja. 

• Lahjaksi sopivat myös lahjakortit pai-
kallisista liikkeistä.

• Sosiaalitoimiston työntekijät jakavat 
lahjat tarvitseville.

• Lahjat tulee toimittaa kuusen alle 
torstaihin 15.12. mennessä.

• Kunnanvirasto on avoinna arkisin kel-
lo 9–15.

Kiitos lämpimästi avustasi!
• Lisätietoja saat arkisin kello 9–11 sosi-

aalipalveluiden neuvontanumerosta 
p. 040 489 5550.
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KIRJASTOSSA JA KULTTUURI-
TOIMESSA TAPAHTUU
• To 10.11. kello 18 kirjastos-

sa/valtuustosalissa Matti 
Enbuske: Yli Väylän, kautta 
Pohjanmaan – Lapin evaku-
ointi ja evakot kokemushistori-
an kohteena. Tiedon portaat  
-yleisöluento.

• Ma 14.11. kello 19 Pohjoismaisen kirjal-
lisuusviikon ääneenlukutapahtuma 
Iltahämärissä – Kura Skymning. Vesa 
Pellikka lukee suomeksi ja Fred-
rik Paganus ruotsiksi otteita Patrik 
Svenssonin teoksesta Ankeriaan tes-
tamentti. Tiina Tapio laulaa suomeksi 
ja ruotsiksi. 

• To 17.11. kello 18 kirjastossa/valtuus-
tosalissa kirjailija ja toimittaja Pekka 
Juntti kertoo kirjastaan Villikoira.

• Su 20.11. kello 13 Kolarin kirkossa lau-
luyhtye Simnot – joulukonsertissa eri 
kansojen joululauluja. Kesto 60 min. 
Vapaa sisäänpääsy, käsiohjelma 10 €. 
Yhteistyössä Kolarin seurakunta.

• Ma 21.11. yhteislauluilta kello 17.30–
18.30 kirjastolla. Vetäjinä Suvi Lassila 
ja Merja Välijeesiö.

• Ti 22.11. kello 18 lukupiirissä keskustel-
laan Pertti Saloheimon kirjasta Meren 
ja tulivuoren välissä. Vetäjänä Vesa 
Pellikka.

• To 24.11. kello 18 kirjastossa/valtuus-
tosalissa Sutinaa ja suhmurointia. 
Minttu Heimovirta kertoo eläinten 
seksielämästä Tiedon portaat -ta-
pahtumassa.

• Ti 29.11. Lapin Alueteatterin kier-
tue-esitys Everstinna Kolarin perus-
koulun salissa kello 19.

• Ke 30.11. Lapin Alueteatterin kier-
tue-esitys Everstinna Äkäslompolon 
koulun salissa kello 19.

YRITYSTEN AAMUKAHVIT
Kolarin kehitys- ja elinkeino-
palvelut KOLKE kutsuu yrit-
täjiä ja yritysten edustajia 
osallistumaan aamukahvitilai-
suuteen. Kokoonnumme kahvikuppo-
sen äärelle keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista, vaihtamaan kuulumisia ja 
verkostoitumaan. 

Tilaisuus on kaikille alueen yrittäjille ja 
yritysten edustajille avoin. Lämpimästi 
tervetuloa osallistumaan ja kerro myös 
naapurille, mikäli kutsu ei häntä tavoita! 
Myös etäosallistuminen on mahdollista 
soveltuvin osin.
•  4.11. kello 9–10 Äkäslompolo, Luonto-

keskus Kellokas
• Teemana yritysten rahoitus ja kehit-

tämistuet uudella ohjelmakaudella
• yritysasiantuntija Hanna Hietajärvi 

/ ELY-Keskus
• Etäosallistumislinkki: meet.google.

com/chb-yotp-onj

Seuraavat aamukahvitilaisuudet:
•  8.12. kello 9–10 Kolarin virastotalo, 

valtuustosali
• Teemana yrityksille tarjottavat kou-

lutuspalvelut
• Kari Rekilä / Redu Edu Oy 

Lisätietoja: 
• Nina-Maria Möykkynen, kehitysjohtaja 

040 489 5007
• Robert Hawkins, yrityskoordinaattori 

040 489 5551
• kolke@kolari.fi

KUNNANVIRASTON  
NEUVONTA SULJETAAN
Kunnanviraston neuvonta 
palvelee asiakkaita 2.12. saak-
ka. Sen jälkeen pyydämme 
ottamaan yhteyttä suoraan 
henkilökuntaamme.
• Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät 

osoitteesta www.kolari.fi/yhteystiedot
• Kolarin kunnanvirasto palvelee arkisin 

kello 9–11 ja 12–15.

MIHIN VOIN SOITTAA?
Tarkista tästä Kolarin kunnan 
asiointinumeroita.

Kolarin terveyskeskus
• Vastaanoton puhelinnume-

ro (arkisin kello 9–15): 040 708 9179
•  Käytössä on takaisinsoittopalvelu. 

Kuuntele vastaajan viesti loppuun 
ja kerro piippauksen jälkeen nimesi 
ja puhelinnumerosi.

• Hoitaja soittaa samana päivänä 
kello 14.30 mennessä jätettyihin 
soittopyyntöihin.

• Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhi-
nä voit soittaa numeroon  
040 489 5100.

• hätätapauksissa soita aina yleiseen 
hätänumeroon 112.

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

sen numeroon: 040 489 5100
• Viikonloppuisin ja arkipyhinä Lapin 

hammaslääkäripäivystys  
(klo 9.30–10.30): 010 633 8330

Sosiaalipalvelut
• Neuvontapuhelin auttaa kaikissa 

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

• Kriisitilanteessa ota yhteys sosiaali-
päivystykseen:

• Virka-aikana kello 8–16: 040 489 5347
• Virka-ajan ulkopuolella: 040 726 6965

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

Rakennusvalvonta
• Rakentamiseen liittyvissä asioissa saat 

neuvoja ja ohjeita rakennustarkasta-
jalta, p. 040 089 1773

Liikuntapalvelut
• Latujen kunnossapidosta vastaa Tun-

turi-Lapin reitit oy, p. 040 640 2034
• Kolarin koulun ja lukion salien vara-

ukset, p. 040 489 5034
• Äkäslompolon liikuntahallin varauk-

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