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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

SALLAN KUNNANVIRASTO
suljettu ajalla 21.07. – 03.08.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sosiaalitoimistossa puhelinpäivystys
lastensuojeluasioissa puh. 040 8205067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan kunnan keskustan vanhaan koulurakennukseen ja
Nuorten Sallatex- työpaja kiinteistöihin on kohdistunut ilkivaltaa. Kunta lisää valvontaa kaikissa kunnan omistamissa
kiinteistöissä. Toivomme, että vanhemmat kiinnittävät huo-

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Teemanäyttely: Istu pulpettiin - koulumuistot eläviksi 1950-luvun koululuokassa.
Avajaiset pe 11.7. klo 10.30. Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan opetustaulu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN KULTTUURITOIMI
Teatteri Pensas esittää lastennäytelmän Ahmatti
ma 14.7. klo 13 Museon ulkonäyttämöllä. Sateen sattuessa varapaikkana on
Vapaa-aikatalo Sallansuu. Liput 5 eur.
Pikkupirtistä Sallan koulukeskukseen – Sallan koululaitos 120v. näyttelynavajaiset
ke 16.7. klo 15 Sallan kunnanvirasto.
Ilmainen Peräkonttikirppis pe 11.7. klo 19 Ent. Sallan kansantalon tontilla.

miota nuorten vapaa-ajan viettoon.

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

Sallan kunta

SALLAN KANSALAISOPISTO

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

Biisinikkarikurssi (15 t, 50 eur.) Sallan Rajakievarissa 15 – 17.8.2014. Kurssilla opetetaan tekniikkaa, nuottien perusymmärtämistä, aiheen pelkistämistä ja
lopuksi tehdään laulu.
Ohjaaja Vexi Salmi. Ilm. 8.8. mennessä kansalaisopisto@salla.fi tai
puh. 040 6804019.
Kirjoittamisen yleisöluento: Vexi Salmi Sallan Rajakievarissa la 16.8.
klo 18. Luentomaksu 5 eur. Ilm. 8.8. mennessä kansalaisopisto@salla.fi tai
puh. 040 6804019

HAMMASHOITOLA
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 hammashoitolaan viipymättä
aukioloaikoina.

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

YHTEYDENOTOT AJANVARAUSAIKOINA NUMEROON
040 5198945 KAIKKI YHTEYDENOTOT AINA TÄHÄN NUMEROON!

Vireille tulo

Aloitamme vastaanoton klo 8:00.
Toivomme, että puhelinsoitot eivät häiritse toimenpiteitä
Kiireellistä ensiapua saa viikonloppuisin ja arkipyhinä soittamalla
Lapin läänin yhteispäivystykseen klo 9:30-12:00 numeroon 0106338330
-----------------Hammashoitolan puhelunohjausjärjestelmä poistuu käytöstä.
Ajanvarausajat ja –numerot säilyvät ennallaan.
Pyydämme teitä soittamaan kuten aikaisemminkin:
Särkytapaukset: 7:15 – 8:00
Ajanvaraus: tiistaina ja torstaina klo 13:00-14:00
-----------------Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle saa aikoja hoitotakuun
määrittelemässä ajassa
• särkytapauksille on varattu aikoja päivittäin
• lohkeamat ym saavat ajan kolmen viikon sisällä
• kokonaishoitoon saa aikoja kuukauden sisällä
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN TOIMINTAKESKUS
Toimintakeskuksen käsitöitä myynnissä kesän ajan
4H-yhdistyksen myymälässä toimitalo Kempurassa.
Toimitalo sijaitsee torin ja vapaa-aikatalo Sallansuun välissä.
Tervetuloa ostoksille!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallatunturin asemakaavan korttelin 32 muutos
Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa hotellirakennuksen rakentaminen.
Kunnanhallitus on 12.5.2014 päättänyt käynnistää uudelleen vuonna 2008 aloitetun ja noin 5 vuotta pysähdyksissä olleen asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutoksen vireille tulo saatetaan kuntalaisten ja osallisten tiedoksi tällä kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§), jossa
esitetään kaavoitettavan alueen rajaus, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävillä teknisessä toimistossa
10.7.2014 alkaen.

Sallan kirkonkylän asemakaavan muutokset
Suunnitteluvaiheen kuuleminen
Seuraavat Arkkitehti SAFA Eva Persson-Puurulan, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
laatimat asemakaavan muutosluonnokset asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti ns.
suunnitteluvaiheen kuulemista varten nähtäville teknisessä toimistossa
10.7 – 25.8.2014 väliseksi ajaksi:
Korttelit 112-114, 116 ja 119

Tavoitteena mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Kuusamontien varteen sekä senioriasumiseen soveltuvan
alueen ja asuinrivitalojen rakentaminen.
Korttelit 100, 101 ja 103

Tavoitteena mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen.
Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla, www.salla.fi, kunnan
palvelut, tekniset palvelut, kaavoitus.
Mielipiteitä hankkeista voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla koko
hankkeen ajan. Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta,
Postipolku 3, 98900 Salla, rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh 0400 245 296
tai mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä 040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi. Kunnanvirasto suljettu 21.7-3.8.2014.
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