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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

SALLAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA ON HAETTAVANA:
Terveydenhoitajan toimi vastaanottopalveluissa ja Sairaanhoitajan toimi
mielenterveystoimistossa. Hakuaika päättyy 20.11.2017 klo 15.00. Yhteystiedot: vs. osastonhoitaja Tuija Laurila puh. 040 1823086,s-posti: tuija.laurila@salla.fi tai vs. hoitotyön johtaja Tuija
Vähäsaari puh. 0400 142864, s-posti: tuija.vahasaari@salla.fi
Lähihoitajan varahenkilöntoimi Hopeaharjun palveluasunnoilla ja intervalliyksikössä. Hakuaika päättyy 20.11.2017 klo 15.00. Yhteystiedot: vastaava sairaanhoitaja Riikka Aska
puh. 040 5251278, s.posti: riikka.aska@salla.fi tai vs. hoitotyön johtaja Tuija Vähäsaari puh. 0400
142864, s-posti: tuija.vahasaari@salla.fi

Haemme myös terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisia
sijaisiksi. Eripituisia sijaisuuksia on tarjolla asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa ja akuuttija kuntoutusosastolla. Voit hakea sijaiseksi, jos olet alan opiskelija. Lisätietoja sijaisuuksiin liittyen
Kotihoito: Kotihoidon palveluvastaava Aila Raatikka-Metsänen puh. 0400 127268
Hopeaharju: vastaava sairaanhoitaja Riikka Aska puh. 040 5251278
Palvelukoti: vastaava sairaanhoitaja Sari Tiikkaja puh. 040 6473436
Hoitokoti Kotikulta: vastaava sairaanhoitaja Anniina Tolppanen-Olsen puh. 040 1801473
Hoitokoti Hilla: vastaava ohjaaja Mirja Saaristo puh. 040 6306683
Akuutti- ja kuntoutusosasto: vs. osastonhoitaja Helena Hänninen puh. 040 5199470
vs. hoitotyön johtaja Tuija Vähäsaari puh. 0400 142864. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@salla.fi

Lähihoitajan sijaisuus

suun terveydenhuoltoon. Hakuaika päättyy 27.11.2017 klo
15.00. Yhteystiedot: vs. osastonhoitaja Tuija Laurila puh. 040 1823086, s.posti: tuija.laurila@salla.fi tai vs. hoitotyön johtaja Tuija Vähäsaari puh. 0400 142864, s-posti: tuija.vahasaari@salla.fi
Täydelliset hakuilmoitukset: https://www.kuntarekry.fi/fi ja www.mol.fi

Lyhtyjen keskellä –konsertti ti 21.11. klo 18
Sallan kirjasto Memmu Jussila ja Petra Pereira Freitas
Lippu 5 eur sis. glögin
Järj. kulttuuripalvelut

Taiteilija Kari Holma esittelee teostaan Pohjois-Suomalaisia kirkkoja to 30.11.
klo 12 Sallan kirjasto Kahvitarjoilu.
Järj. kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava
Valmisteluvaiheen kuuleminen

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Sallan ja Kemijärven alueelle yhteensä 15-17
tuulivoimalan rakentaminen, joista 2-3 voimalaa Sallan kunnan alueelle ja niihin liittyvien
huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan
MRL:n 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaava laaditaan erikseen Kemijärven ja Sallan kunnan alueelle.
FM Jarkko Kukkolan, Sito Oy laatima 6.11.2017 päivätty osayleiskaavaluonnos ja laaditut
selvitykset asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten
nähtäville teknisessä toimistossa 16.11 – 18.12.2017 väliseksi ajaksi. Asiakirjat ovat
nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla, www.salla.fi / kunnan palvelut / tekniset palvelut
/ kaavoitus.
Mielipiteitä hankkeesta voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla 18.12.2017
mennessä. Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta, Postipolku 3,
98900 Salla, rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh. 0400 245 296, mittaustyönjohtaja
Jouko Piisilä puh. 040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi, tai Jarkko Kukkola,
Sito Oy, puh. 040 150 8315, sähköposti: etunimi.sukunimi@sito.fi.
Yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeen YVA ja osayleiskaavaluonnos pidetään ti
21.11.2017 klo 17.00 alkaen Kursun koululla (Salmenkankaantie 4).
16.11.2017
Elinvoimajaosto

Sallan joulunavaus perjantaina 1.12. sekä joulumyyjäiset kahvion kera klo
10-16 Sallan rajakievarilla. Jouluavausohjelmassa Joulupukin porokulkue ja vallaton laulava
tonttujoukko, Joulupukin vastaanotto, mahtava joulunäytelmä, pienten ja suurten arpajaisvoittojen arvonta, poroajelua, tulistelua, tonttuista askartelua ja muuta täydentyvää ohjelmaa.
Tervetuloa kaikille!

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Museo juhlistaa itsenäisyyspäivää olemalla avoinna 6.12. klo 12–16. Itsenäisyyspäivänä
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon on vapaa pääsy!Itsenäisyyspäivän aattona
5.12. museo on avoinna klo 10–16. Museokauppaan on saapunut jouluisia uutuuksia – tule
hakemaan museolta ihanat joululahjat ja -koristeet!

