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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
TERVEYSKESKUKSEN AJANVARAUSTIEDOTE 26.3.2018
Sallan terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotto käyttää puhelunohjausjärjestelmää. Palvelun
avulla puheluruuhkia saadaan tasattua, jolloin kaikki asiakkaat tulevat palvelluiksi paremmin ja
tehokkaammin.

IKÄIHMISTEN TURVAKURSSI SALLA
Ikäihmiselle suunnattu turvakurssi toteutetaan Sallan kunnan, Lapin Pelastuslaitoksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhteistyöllä. Kurssi pidetään Sallan kunnan valtuustosalissa
17.4.2018 klo 09.00 – 15.00.
Aika:
Tiistai 17.4.2018
Paikka:
Valtuustosali
Ilmoittautuminen: 12.4.2018 klo 12.00 mennessä
Kurssin hinta:
Kurssi on ilmainen. Kurssilaisille tarjotaan, aamu- ja päiväkahvi
sekä pientä suolaista välipalaa.
OHJELMA
Klo 9.00
Klo 9.30
Klo 9.45
Klo 11.45
Klo 12.15
Klo 13.15
Klo 15.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Kurssin avaus, tavoitteet ja MPK:n esittely
Henkeä pelastava ensiapu; Tavalliset sairauskohtaukset
Kodin turvallisuus, omatoiminen varautuminen
Kahvi + pientä suolaista
Paloturvallisuusluento ”Turvallisesti tulen kanssa”
Päätös

MPK/Sallan kunta
MPK
SPR:n kouluttaja
MPK:n kouluttaja
Sallan kunta
Pelastuslaitos
MPK

HUOM! Kuuntele puhelunohjausjärjestelmän antama viesti loppuun.
Puhelun lopettaminen kesken äänitteen ja uudelleen soittaminen ruuhkauttavat järjestelmää.
Ohessa kuvattuna puhelunohjausjärjestelmän toimintaperiaate.
Suosittelemme jättämään soittopyynnön, jolloin terveyskeskuksesta soitetaan Teille mahdollisimman pian takaisin.

PÄIVYSTYS JA ENSIAPU (puhelin: 0405210028)
Päivystys arkisin klo 8:00–16:00 poliklinikka

Sallan terveyskeskuksen päivystys toimii
iltaisin klo 16 -21,
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 Sairaala Lapponiassa Sairaalakatu 9 Kemijärvi, yhteydenotot suoraan Sairaala Lapponiaan
puhelin: 020690870
Sallan terveyskeskuksen päivystys on öisin klo 21-08 Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla, Ounasrinteentie 22 Rovaniemi
Yhteydenotot suoraan päivystyspoliklinikalle puhelin: 0163224800

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4 klo 12.00 soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 0405227058.

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Lisätietoja antavat:

EI-KIIREELLINEN HOIDONTARVE (puhelin: 0405210028)
Ajanvaraus arkisin klo 9:00–11:00

Pasi Ylitalo, puh. 0405227058, sp: pasi.ylitalo@mpk.fi

NEUVOLAN PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU TIEDOTTAA
Neuvolan perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä ja ne ovat toisiaan tukevia ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluita. Palvelu
on maksuton ja tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Neuvolan perhetyöstä
hoidetaan myös lapsiperheiden kotipalvelu toistaiseksi.
Lisätietoja:
Sallan terveyskeskus/neuvola
terveydenhoitaja Miia Kivelä p. 0405946037

Jätetyt kodit, tuhotut sillat – Lapin monta historiaa

Veikko Erkkilä ja Pekka Iivari luennoivat Sallan rajakievarissa 11.4 klo 18
Luentomaksu 5e, sis. kahvin.
Ilmoittautuminen ennakkoon Hellewissä tai paikan päällä.
järj. Sallan kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut
Sallan kunta julistaa haettavaksi

määräaikaisen projektipäällikön toimen Vetovoimaa ekologisuudesta hankkeelle.
Hakemukset Kuntarekry- palvelun kautta www.kuntarekry.fi 08.04.2018 klo 15.00 mennessä..
Täydellinen ilmoitus www.sallan.kunta /avoimet työpaikat; www.kuntarekry.fi ja www. mol.fi
Lisätietoja: talous- ja kehittämisjohtaja Kirsi Kangas puh. 0400271286, kirsi.kangas(@)salla.fi
Sallassa 23.3.2018
Kunnanhallitus

> lääkäreiden ajanvarausvastaanotto
> sairaanhoitajan vastaanotto
> astmahoitajan vastaanotto
Kun hoidontarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tällä hetkellä Sallan terveyskeskuksessa lääkärien kiireettömän ajanvarausvastaanoton hoitotakuujonotilanne on 3 viikkoa (tilanne 26.3.2018) Hoidontarpeenarvioon hoitajan vastaanotolle
jonotilanne on 2-3 päivää.

Puhelunohjausjärjestelmän toimintaperiaate Sallan terveyskeskuksessa
Asiakas soittaa Sallan terveyskeskukseen numeroon 0405210028
jolloin tulee tiedote:
”Soititte Sallan terveyskeskukseen. Nauhoitamme puhelut asiakaspalvelun parantamiseksi.Jos
asianne on kiireellinen painakaa yksi (1)”,
jolloin jäätte odottamaan että puheluunne vastataan sulkematta puhelinta. Mikäli sinulla on
salainen puhelinnumero niin silloin et voi jättää soittopyyntöä.
Tiedote jatkuu
”mikäli asianne koskee kiireetöntä ajanvarausta, todistus tai e-reseptiasioita painakaa kaksi (2),
jolloin puhelunne ohjautuu soittopyyntöjonoon ja teille soitetaan takaisin mahdollisimman pian”
Tämän jälkeen sulkekaa puhelin ja odottakaa soittoa.
Toivomme, että ette jätä useita soittopyyntöjä peräkkäin saman päivän aikana, koska se ruuhkauttaa puhelinjärjestelmää.
Soittopyynnön voi jättää arkipäivisin kello 8-14
Jos terveyskeskuksen numero ei toimi ollenkaan, silloin ilmoitetaan väliaikainen numero radiossa.

HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNNAN AVUSTUKSET AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA OPISKELEVILLE ALLE 18-VUOTIAILLE SALLALAISILLE NUORILLE
Sallan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala TIEDOTTAA
Muutoksia vastaanottotiloissa

Mielenterveystoimiston työntekijöiden vastaanottotilat ovat 6.4.18 alkaen osoitteessa Käsmänkuja 4 B 2.
Työntekijöiden yhteystiedot Sairaanhoitaja Ulla Ahtiainen, puh. 0400121842
puhelinaika ma-pe klo 12-13
Mielenterveyshoitaja Erja Konttaniemi, puh 0400241223
puhelinaika ma-pe 8-9 ja 11.30-12
Päihdetyöntekijä Meiju Soppela, vastaanotto kunnanvirastolla, puh 0406312318
tavoitettavissa arkisin 8-16

Hyvinvointipalvelulautakunta julistaa haettavaksi avustuksen opiskeluun seuraavin ehdoin:
- avustus voidaan myöntää ammatillisessa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleville alle
18-vuotiaille sallalaisille nuorille
- avustuksen voi saada vain kerran opiskeluaikanaan (aiemmin myönnetty nimellä stipendi)
- avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan yhteystiedot ja tilinumero kokonaisuudessaan
- hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus
Hakemukset tulee toimittaa 17.4.2018 klo 15.15 mennessä osoitteeseen Sallan kunta / sivistyspalvelut, Postipolku 3, 98900 SALLA tai sähköpostiin sivistystoimisto@salla.fi
Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas puh. 0408488519
HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA / SIVISTYSPALVELUT

Sallan Kunta • Postipolku 3 • FI-98900 SALLA
sallan.kunta@salla.fi • www.salla.fi

