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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

VALTIO ON MYÖNTÄNYT VUODELLE 2018 MÄÄRÄRAHAA
RINTAMAVETERAANIEN KOTONA ASUMISTA TUKEVIIN PALVELUIHIN
Määrärahaa voidaan käyttää kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotona asumista
tukevina palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivouspalvelu,
polttopuiden pilkonta, lumen auraus, nurmikon leikkuu sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu.
Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla: Sallassa vakituisesti
asuva, vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.
Hakuaika päättyy 23.3.2018. Hakemuksia saa kunnantoimistolta sekä Hopeaharjusta. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Aila Raatikka-Metsänen, Kotihoidon palveluvastaava, p. 0400 127 268

SALLAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA ON HAETTAVANA
07.03.2018 klo 15.00 mennessä:
Fysioterapeutin työloman määräaikainen sijaisuus ajalle 20.4.2018-1.3.2019 terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa. Yhteystiedot: fysioterapeutit p. 040 5208624, vs. osastonhoitaja Tuija Laurila p. 040 1823086.
Lähihoitajan toimi kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Kotikullassa. Toimi on toistaiseksi voimassa oleva
siihen saakka kunnes vakituinen työntekijä palaa työhön tai siirtyy kokoaikaeläkkeelle. Yhteystiedot: vastaava
sairaanhoitaja Anniina Tolppanen-Olsen p. 040 1801473, vs. hoitotyön johtaja Tuija Vähäsaari p. 0400 142864.
S.postit: etunimi.sukunimi@salla.fi
Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi Hopeaharjussa. Yhteystiedot: vastaava sairaanhoitaja Riikka
Aska p. 040 5251278, vs. hoitotyön johtaja Tuija Vähäsaari p. 0400 142864.
S.postit: etunimi.sukunimi@salla.fi
Täydelliset hakuilmoitukset: https://www.kuntarekry.fi/fi ja www.mol.fi

UNELMA JÄÄMERESTÄ – Petsamo kartoissa
Unelma Jäämerestä - Petsamo kartoissa –näyttely esittelee monipuolisen valikoiman Petsamon karttoja laadukkaina kopioina. Esillä on kymmeniä karttoja, joukossa myös ennen julkaisemattomia.
Ensimmäiset maininnat Petsamosta ja Suonikylästä löytyvät jo 1600-luvun kartoista. Unelma Jäämerestä on
elänyt suomalaisten keskuudessa vuosisadat. Unelma tuli todeksi kuin lahjana vasta itsenäistyneelle Suomelle.
Rajaviiva Neuvostoliiton kanssa vedettiin viivoittimella halki kylien ja erämaiden. Suomalaiset tutkivat ja kartoittivat Petsamoa 1920- ja 1930-luvuilla, sillä uusi alue haluttiin ottaa haltuun ja tehdä siitä kiinteä osa Suomea.
Näyttely esittelee karttojen kautta Petsamon historiaa osana Suomen historiaa. Keskeisiä näkökulmia ovat rajat
ja niiden muutokset, kartoitus, kulkuväylien historia ja kolttasaamelaiset alueen alkuperäisenä väestönä.
Erkki Liljan Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolle lahjoittama kartta-aineisto on näyttelyn keskeinen
osio. Karttoja, tekstejä ja kuvia on myös lukuisilta Petsamo- ja kartta-asiantuntijoilta, Maanmittauslaitokselta,
Kansallisarkistosta, Mobilialta, Oulun maakunta-arkistosta, Lapin maakuntamuseosta, Suomen Kuvalehdeltä,
Suomen maantieteelliseltä yhdistykseltä sekä kirjoista ja lehdistä. Vanhimmat esillä olevat kartat ovat Rovaniemen kaupunginkirjaston omista kokoelmista.
Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osaston toteuttama näyttely on saanut Lapin aluehallintoviraston hankeavustusta.
Näyttely on esillä Sallan Rajakievarissa ajalla 5.3 - 1.4 maanantaista perjantaihin klo. 10-15. Näyttelyyn
on vapaa pääsy.
Järjestäjä Sallan kulttuuripalvelut
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