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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

Kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille
Sallan kunta julistaa haettavaksi sallalaisten koululaisten ja opiskelijoiden sekä Sallan lukiossa opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kesätyöpaikat vuodelle 2018. Hakijoiden tulee olla 31.12.2017 ja työn aikana Sallan väestörekisteriin
merkittyinä tai olla opiskelijoina Sallan lukiossa kevätlukukaudella 2018.
Kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 1998–2002 syntyneet henkilöt. Kesätyöjärjestelyt eivät koske keväällä 2018
ammattiin valmistuvia opiskelijoita. Huom! Uutena asiana vuoden 2018 Sallan kunnan kesätyössä nyt oppisopimusmahdollisuus.
Täydellinen hakuilmoitus, lisätietoa ja ohjeet osoitteessa www.salla.fi tai www.mol.fi -> ”Avoimet työpaikat”.
Kesätyöpaikkahakemus tulee palauttaa viimeistään 03.04.2018 Sallan kunnan taloustoimistoon osoitteella: Postipolku 3, 98900 Salla. Kuoreen merkintä: ”kesätyö”.

Sallalaiset yritykset, yhdistykset, kylätoimikunnat ja yksityistaloudet
Vuoden 2018 koulujen kesäloma-aikana on mahdollista saada v. 1998–2002 syntyneitä koululaisia ja opiskelijoita
kesätöihin. Huom! Uutena asiana vuoden 2018 Sallan kunnan kesätyössä nyt oppisopimusmahdollisuus.
Täydellinen hakuilmoitus ja ohjeet osoitteessa www.salla.fi -> ”Avoimet työpaikat”.
Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 03.04.2018 Sallan kunnan taloustoimistoon osoitteella: Postipolku 3,
98900 Salla. Kuoreen merkintä: ”kesätyö”.
Lisätietoja:
Sallan kunta, Seija Jokela puh. 040 507 7234 tai Aini Iivari puh. 040 652 7231 tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@
salla.fi)
Sallassa 26.02.2018
Kunnanhallitus

Sivistyspalvelut tiedottaa
Peruskoulunsa syksyllä 2018 aloittavien sallalaisten lasten
kouluun ilmoittautuminen ke 21.3.2018 klo 15.30 - 17.30.
Ilmoittautuminen osoitteessa Kirkonkylän koulu, Kuusamontie 65, 98900 Salla.
Lisätietoja koulunjohtaja Jenni Tervo p. 040 595 3430.
Esiopetuksensa syksyllä 2018 aloittavien sallalaisten lasten
esiopetukseen ilmoittautuminen ke 21.3.2018 klo 15.30 - 17.30.
Ilmoittautuminen osoitteessa Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskus, Kinttalanharju 3, 98900 Salla
Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluiden johtaja Jarna Pennanen p. 040 519 2689.

Mistä lahjakkuus syntyy ja miten sitä voi kehittää? (2 t, 5 eur)
Ti 13.3. klo 18:30 – 20 Sallan poropuisto, auditorio. Älykkyyden lisäksi on monia erityislahjakkuuksia, joiden
tunnistaminen voi tuottaa elämään iloa ja helpottaa sopivan ammatin löytämistä. Luennoitsijana kasvatustieteen
emeritusprofessori Kari Uusikylä.

Hyvä kuolema -luento (2 t, 5 eur) (2 t, 5 eur)
To 15.3. klo 17:30 – 19 Sallan kirjasto. Ihmisen viimeinen ja vaikein luopuminen on luopuminen omasta elämästä.
Millainen on ”kuolemisen polku” ja miten voimme tukea kuolevaa ja hänen läheisiään? Luennoitsijana pastori Tuija
Storbacka.
Sallan kansalaisopisto
Ilm. https://opistopalvelut.fi/salla, kansalaisopisto@salla.fi tai 040 5596035
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