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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

Presidentin vaalien äänestysajat ja-paikat Sallan kunnassa
Ennakkoäänestys Sallan kunnan pääkirjastossa, Postipolku 5, 98900 Salla,
puh. 040 5351053
Ke - Pe 17. 01.2018 - 19.01.2018 klo 09:00 - 17:00
La - Su 20.01.2018 - 21.01.2018 klo 10:00 - 14:00
Ma - Ti 22.01.2018 - 23.01.2018 klo 09:00 - 18:00
mahdollisen toisen vaalin
ennakkoäänestys 31.01.- 06.02.2018
Ke - Pe 31. 01.2018 - 02.02.2018 klo 09:00 - 17:00
La - Su 03.02.2018 - 04.02.2018 klo 10:00 - 14:00
Ma - Ti 05.02.2018 - 06.02.2018 klo 09:00 - 18:00
Ennakkoäänestys vaaliautossa puh. 040 8212876
Torstai, 18.01.2018 ja 		
mahdollinen 		
toinen vaali Torstai 01.02.2018:
Kursu, Kursun koulun tienhaara		
Salmenkankaantie 1 klo 09.00 - 10.00

Perjantai 19.01.2018 ja
mahdollinen
toinen vaali Perjantai 02.02.2018
Pahkakumpu, entinen posti,
Sulavantie 1 klo 10.00-10.30

Paloperä,entinen koulu
Paloperäntie 104 klo 11.00 - 11.30

Ahvenseläntie 364 klo 11.00 - 11.30

Karhujärvi, tukikohta,		
Karhujärventie 340 klo 12.00 - 12.30

Kotalankylä, entinen koulu,
Rantakuja 14 B klo 12.45 -13.45

Hirvasvaara, entinen kauppa,		
Taipaleen tienhaara, 		
Karhujärventie 216 klo 13.00 - 13.30

Saija, entinen kauppa,
Saijanlenkki 6 klo 14.15 - 15.15

Aholanvaara, entinen kauppa,		
Karhujärventie 166 B klo 14.00 - 14.30
Hautajärvi, Seutula,		
Karhujärventie 3 klo 15.00 - 16.30 		

Naruska, Sipolan Jarkon talo,
Naruskantie185 klo 16.15 - 16.45
Pulkkaviita, kirjastoautopysäkki,
Pulkkaviidantie 47 klo 17.15 - 17.45

Onkamojärvi, Hossoaavan tienhaara,
Onkamontie 100 klo 17.15 -17.45
Varsinainen vaalipäivä 		
28.01.2018 klo 09.00 - 20.00
sekä mahdollisen toisen vaalin varsinainen vaalipäivä
			
11.02.2018 klo 09.00 - 20.00
001 Kirkonkylä
Pääkirjasto, Postipolku 5
Lisätietoja www.salla.fi/etusivu
Sallassa 11.01.2018
Keskusvaalilautakunta

SALLAN AKTIIVIMALLI

Avoin kutsu keskustelutilaisuuteen
Vapaa-ajantalo Sallansuuhun pe 12.1.2018 klo 11.00
Vuoden alusta voimaan tulleen työttömien aktiivimallin käytännön toteuttamisesta. Ilman vahvaa yhteistyötä kunnan, yrittäjien ja yhdistysten sekä työttömien kesken aktiivisuusehdon täyttäminen on hyvin vaikeaa, pääosalle työttömistä miltei mahdotonta. Sallan kunta on varannut
talousarvioon vuodelle 2018 merkittävästi taloudellisia ja toiminnallisia resursseja kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kunnan elinvoiman vahvistamiseen, työllistämiseen ja työllisyyden edellytysten luomiseen. Yhdistämällä kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen resurssit niin toiminnalliset kuin taloudelliset voidaan saada oikeasti tuloksia aikaan.
Työttömiä koskeva aktiivimalli, sen haasteet ja tuloksellinen toteuttaminen tarjoavat oivan
mahdollisuuden lähteä viemään tätä yhteistyötä käytäntöön.
Sallan kunta, Erkki Parkkinen kunnanjohtaja

Sallan kunnan palveluseteli – kotipalvelujen tukipalvelut
Sallan kunnassa on käytössä palveluseteli, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista.
Asiakas, jolle palveluseteli on myönnetty, voi ostaa kotipalvelujen tukipalveluja (mm. siivous-, vaatehuolto- ja kiinteistönhoitotyöpalvelut) niiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta.
Palvelusetelin kohderyhmänä ovat Sallan kunnassa itsenäisesti asuvat ja kunnassa kirjoilla olevat ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Palveluseteli voidaan myöntää myös talouteen, jossa tarvitaan
tilapäistä kotiapua esimerkiksi äkillisen sairastumisen, perheenjäsenen kuoleman tai muun äkillisen
muutoksen kohdatessa perhettä.
Palveluseteli on tulosidonnainen: yksinasuvalla bruttotuloraja 1400 e/kk ja kahden tai useamman
hengen taloudessa 2400 e/kk.
Palvelusetelin arvo on 20 e/kpl ja sitä voidaan myöntää enintään 2 kpl/kk/talous. Palveluseteleitä
voi käyttää enintään kaksi kappaletta kuukaudessa ja yhtä työtuntia kohden voi käyttää vain yhden
setelin. Asiakas maksaa palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen palveluntuottajalle. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan perimän hinnan mukaan. Mikäli asiakas ostaa
yritykseltä palvelua enemmän, kuin mitä palvelusetelin arvo on, maksaa asiakas itse setelin arvon ja
palveluhinnan välisen erotuksen.
Palveluseteliesite ja palvelusetelihakemuksia on saatavilla Vanhainkoti Hopeaharjusta kotihoidon palveluvastaavalta, kunnanviraston neuvonnasta ja sosiaalitoimistosta. Palveluseteliesite ja lomakkeet
löytyvät myös Sallan kunnan kotisivuilta osoitteesta www.salla.fi/Palveluseteli. Palveluntuottajat,
joilta palvelusetelillä voi ostaa palvelua, löytyy palveluseteliesitteestä. Palveluntuottajarekisteriä päivitetään, mikäli muutoksia tai tarkennuksia tulee tai jos uusia palveluntuottajia hyväksytään palveluntuottajarekisteriin. Päivitetyn esitteen voi pyytää tarvittaessa sosiaalitoimistosta tai lukea kunnan
kotisivuilta yllä olevasta osoitteesta.
Lisätietoja palvelusetelistä ja sen myöntämiseen liittyvistä asioista voi tiedustella Sallan kotihoidosta
kotihoidon palveluvastaavalta puh. 0400 127 268.
Sallassa 11.01.2018
HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA
Sallan kirjastoauto ei liikennöi tammikuussa 2018

HAMMASHOITOLA TIEDOTTAA
Sallan hammashoitola avoinna arkipäivisin klo 7:15-15:00
Ajanvarausaika tiistaina ja torstaina klo 13:00-14:00
Särkyvastaanotolle ajanvaraus aamulla klo 7:15-8:00
(Kova särky, kuume, turvotus tms. jolloin aika välttämätön samalle päivälle.)
Hammastapaturmissa yhteys viipymättä hammashoitolaan aukioloaikoina.
YHTEYDENOTOT AJANVARAUSAIKOINA
NUMEROON 040 5198945
KAIKKI YHTEYDENOTOT AINA TÄHÄN NUMEROON
Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle saa aikoja
hoitotakuun määrittämässä ajassa.
- särkytapauksille on varattu aikoja päivittäin
- kokonaishoitoon saa aikoja 1-2 kuukauden sisällä
Kiireellistä ensiapua saa viikonloppuisin ja arkipyhinä soittamalla
Lapin läänin yhteispäivystykseen klo 9:30-12:00
numeroon 0106338330
POIKKEUS AUKIOLOAJOISSA:
HAMMASHOITOLA SULJETAAN TORSTAINA 25.1. KLO 12:00 JA ON SULJETTUNA PERJANTAIN 26.1.
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo on avoinna ti-la klo 10-17.
Poikkeuksellisesti lauantaina 20.1. olemme suljettuna.
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sallan.kunta@salla.fi • www.salla.fi

