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SALLAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Ruuhenrannan aikuisvastaanotto

pidetään maanantaina 27.3.2017 alkaen klo 17.00
Paikka: Sallan kunnanvirasto, Valtuustosali

toimii jatkossa ilman ajanvarausta kuukauden 2. ja 4. tiistai
klo 10.00 – 11.00 Ruuhenrannan kerhohuoneella.

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali
3. Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen
		 asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli
4. Sallan kunnan teollisuustonttien hintojen ja muiden kauppaehtojen tarkistaminen
Muut mahdolliset asiat
Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston
yleisessä toimistossa torstaina 30.3.2017 virka-aikana.
Sallassa 21.3.2017
				
				

Merk. KARI DAVIDSAINEN
Kari Davidsainen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo 7 vuotta
1.4.2017 klo 10.00 – 17.00
klo 10–12 Seminaari valtuustosalissa ”Elämää rajan pinnassa”
		
- Erkki Hautala: Ruotusopimuksesta isoon jakoon – isojaon vaiheita Kuolajärvellä
		 - Niko Rytilahti: Ohrapellon leikkuussa ja riistanpyynnissä – entisajan elinkeinoja Sallassa
klo 12–17
		
		
		
		

Tapahtuma jatkuu museolla
- Kahvia ja kampanisuja
- Uusi Hiihtohistoria-näyttely
- Sata kuvaa Sallasta -näyttelyn avajaiset
- Tarjouksia museokaupassa’

Tervetuloa mukaan!

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, Savukoskentie 12, 98900 SALLA
puh. 040 579 0762 museo@salla.fi www.salla.fi/museo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon
ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista ja niissä
avustamista. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Lapsiperheellä on oikeus
saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei
ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 5198911, Lapsiperhetyöntekijä puh. 040 5382744
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Sallan terveyskeskus tiedottaa

TERVEYSKESKUKSEN AJANVARAUS
Sallan terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotto käyttää puhelunohjausjärjestelmää.
Palvelun avulla puheluruuhkia saadaan tasattua, jolloin kaikki asiakkaat tulevat palvelluiksi
paremmin ja tehokkaammin.
HUOM! Kuuntele puhelunohjausjärjestelmän antama viesti loppuun.

Puhelun lopettaminen kesken äänitteen ja uudelleen soittaminen ruuhkauttavat järjestelmää.
Puhelinvastaajaviestissä kysytään, haluatko jatkaa jonotusta vai jättää soittopyynnön. Järjestelmä
poimii numerosi automaattisesti, kun valitset numeron 1. Saat viestin ”Soittopyyntönne on vastaanotettu”. Jos puhelinnumerosi on salainen, voit jatkaa jonottamista.
Suosittelemme jättämään soittopyynnön, jolloin terveyskeskuksesta soitetaan

Teille pian takaisin.

PÄIVYSTYS JA ENSIAPU
Sallan terveyskeskus: arkisin klo 8:00-16:00 ajanvaraus puh. 040 521 0028
Sairaala Lapponia, Kemijärvi: ma-pe klo 16:00-21:00,viikonloppuisin ja

arkipyhinä ajanvaraus puh. 020 690 870
Lapin keskussairaala: ma-su yöpäivystys klo 21.00-8:00 puh. 016 322 4800

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

EI-KIIREELLINEN HOIDONTARVE
(puhelin: 0405210028)
Ajanvaraus arkisin klo 9:00–11:00
• lääkäreiden ajanvarausvastaanotto
• sairaanhoitajan vastaanotto
• astmahoitajan vastaanotto
Kun hoidontarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tällä hetkellä
Sallan terveyskeskuksessa lääkärien kiireettömän ajanvarausvastaanoton hoitotakuu-jonotilanne
on 4 viikkoa (tilanne 17.3.2017) Hoidontarpeenarvioon hoitajan vastaanotolle jonotilanne on 2-3
päivää.
Reseptiasiat, potilasasiakirjat ja lausuntopyynnöt

(puhelin: 040 521 0028) Soittoaika arkisin klo 13:30–15:00
Ajokorttitarkastukset: heti Trafin kirjeen saatuanne, ottakaa yhteys terveyskeskukseen

kiireettömän ajanvarauksen järjestämiseksi.

