4.2.2015 n:o 3
TERVEYSKESKUKSEN AJANVARAUSTIEDOTE
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 mahdollisimman pian takaisin.
PÄIVYSTYS JA ENSIAPU (puhelin: 040 521 0028)
Päivystys arkisin klo 8:00–15:30 poliklinikka
Sallan terveyskeskuksen päivystys toimii iltaisin, viikonloppuisin ja
arkipyhinä Sairaala Lapponiassa, yhteydenotot suoraan
Sairaala Lapponiaan. Puhelin: 020 690 870.
Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
EI-KIIREELLINEN HOIDONTARVE (puhelin: 040 521 0028)
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
4–5 viikkoa (tilanne 30.1.2015). Hoidontarpeenarvioon hoitajan
vastaanotolle jonotilanne on 2–3 päivää. Jonotilanne vuosikontrolleihin 3-4 kk.
Reseptiasiat, potilasasiakirjat ja lausuntopyynnöt
(puhelin: 040 521 0028)
Soittoaika arkisin klo 13:30–15:00
------------------------------------------------------------------------------------

FYSIOTERAPIA TIEDOTTAA
Ohjattua allasvoimistelua
Terveyskeskus järjestää ohjattua allasvoimistelua Sallan Revontulikylpylässä erityisryhmille (neurologiset sairaudet, vaikeat tuki- ja
liikuntaelinsairaudet, reuma ym). Osallistuja maksaa itse allasmaksun.
Ilmoittautumiset vain torstaina 5.2. ja maanantaina 9.2.
klo 8.00–9.00 välisenä aikana fysioterapiaan, puh. 040 520 8624.
Lääkäri tekee valinnan ja vain valituille ilmoitetaan, allasryhmä
alkaa viikolla 8.
-----------------------------------------------------------------------------------Sallan kunnan tekninen toimisto/kiinteistöhuolto julistaa
haettavaksi

SIIVOOJAN TOIMEN
Toimen kelpoisuusehtona on laitoshuoltajan tutkinto.
Työaika on 38,25/vko, yleistyöaika. Palkkaus määräytyy KVTES:n
hinnoittelukohdan 08S11012 mukaan.
Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tointa täytettäessä
noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 13.2.2015 klo 12.00 mennessä Sallan kunta, tekninen lautakunta, Postipolku 3, 98900 Salla,
merkillä ”siivooja”.
Lisätietoja siivoustyönohjaaja Eija Junttila, puh. 0400 138 324 ja
tekninen johtaja Olli Aatsinki, puh. 040 564 2435.
Salla 22.1.2015
Tekninen lautakunta
------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN KEILAHALLIN AVAJAISET
Keilahalli avataan perjantaina 13.2.2015 klo 12:00–18:00.
Avajaispäivänä kahvitarjoilu sekä mahdollisuus kokeilla keilaamista maksutta. Osoite: Teollisuustie 4. Lisätietoja: Petteri Salmijärvi
040 556 7252. Tervetuloa!
------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN LUKION
WANHOJEN TANSSIT
tanssitaan perjantaina 13.2.2015.
Aloitamme illan kahvitilaisuudella
koulukeskuksen ruokalassa klo 18.30.
Tanssiesitys alkaa kahvitilaisuuden jälkeen
klo 19.00 koulun juhlasalissa. Tervetuloa!
------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
SALLAN KUNNAN
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

RUUHIJOEN POLUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA
Urheilukenttä - Kotus ja Pulukka

julistaa haettavaksi 20.2.2015 klo 15.00 mennessä:

Sallan kunnan tekninen lautakunta on 9.10.2014 §:ssä 70 päättänyt Ruuhijoen polun ulkoilureitin laatimisen aloittamisesta. Suunnittelija Vesa Haataja on 3.11.2014 laatinut Ruuhijoen polun ulkoilureittisuunnitelman. Suunnitelman vahvistaa Lapin ELY-keskus

3 lähihoitajan tointa toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana
Kotihoito
2 lähihoitajan tointa toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana
Kotikulta
2 hoitoapulaisen tointa toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana
Kotikulta
2 lähihoitajan tointa toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana
Sallan Palvelukoti
5 lähihoitajan tointa toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana
Hopeaharju
1 lähihoitajan toimi (varahenkilö) toistaiseksi, jaksotyö, alkusijoituspaikkana Hopeaharju
2 yövalvoja/vahtimestarin määräaikaista tointa ajalle 1.1.201531.12.2015 Hoitokoti Hillaan, yötyö
1 lähihoitajan toimi toistaiseksi, jaksotyö, 2-vuorotyö, alkusijoituspaikkana hoitokoti Hilla
1 laitosapulaisen toimi toistaiseksi, muodollinen jaksotyö, alkusijoituspaikkana hoitokoti Hilla sekä toimintakeskus
1 mielenterveyshoitajan toimi toistaiseksi, jaksotyö, 2-vuorotyö,
alkusijoituspaikkana hoitokoti Hilla
1 lähihoitajan osa-aikainen 50%:n toimi siihen saakka kunnes
vakinainen toimenhaltija palaa kokoaikatyöhön tai irtisanoutuu
toimesta, jaksotyö, alkusijoituspaikkana terveyskeskuksen vuodeosasto
1 välinehuoltajan toimi toistaiseksi, muodollinen jaksotyö, alkusijoituspaikkana terveyskeskuksen välinehuolto sekä hammashoitola
Pätevyysvaatimuksina:
Lähihoitajan ja mielenterveyshoitajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on tehtäviin soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (Sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki 272/2005/8§).
Hoitoapulaisen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva
ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus tai riittävä työkokemus. (Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki 272/2005/11§).
Yövalvoja/vahtimestarin kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään
soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus tai riittävä
työkokemus.
Välinehuoltajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto.
Laitosapulaisen toimen kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva laitoshuoltajan koulutus tai tutkinto.
Lisätietoja toimista antavat:
Kotihoito Aila Raatikka-Metsänen puh. 0400 127 268
aila.raatikka-metsanen@salla.fi
Kotikulta Helena Niemelä tai Seija Kunnari puh. 040 180 1473
seija.kunnari@salla.fi, helena.niemela@salla.fi
Sallan palvelukoti Annukka Marjala puh. 040 6473436
annukka.marjala@salla.fi
Hopeaharju Riikka Aska puh. 040 525 1278 riikka.aska@salla.fi
Hoitokoti Hilla Anna-Maija Särkelä puh. 040 630 6683
anna-maija.sarkela@salla.fi
Vuodeosasto Merja Kunnari puh. 040 519 9470
merja.kunnari@salla.fi
Välinehuolto/pkl Mervi Virkkula puh. 040 674 3593
mervi.virkkula@salla.fi tai hammaslääkäri Maarit Tervo
puh. 040 519 9337 maarit.tervo@salla.fi
Tehtävien palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät
KVTES:n mukaan. Hakemus, johon liitetään todistusjäljennökset
kelpoisuudesta, CV tai oma yhteenveto todistusjäljennöksistä
opinto- ja työtodistuksista osoitteeseen Sallan sosiaali- ja terveystoimisto, Postipolku 3, 98900 SALLA. Mainitse hakemuksessa
ensisijaiset hakukohteet. Toimiin valittujen tulee ennen toimen
vastaanottamista esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärinlausunto sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Toimissa
noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Salla on savuton kunta.
Sallassa 27.1.2015 Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta
---------------------------------------------------------------------------------

SALLAN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
Taitoluistelun alkeet Sallan jäähallissa la 14.2.2015
klo 10–12. Ohjaajana Ronja. Hinta 5 €/ hlö.
Tervetuloa nauttimaan luistelun riemusta ja oppimisen ilosta!
Ilm. pe 13.2. mennessä Petteri Salmijärvi,
puh. 040 556 7252 tai petteri.salmijarvi@salla.fi
Huomioithan, että jäähalli on kyseisenä ajankohtana
avoinna vain kurssilaisille.
------------------------------------------------------------------------------------

Reittisuunnitelma-asiakirjat pidetään nähtävänä ulkoilulain 4 §:n
mukaisesti teknisessä toimistossa 4.–18.2.2015 välisenä aikana.
Suunnitelma-asiakirjoista ilmenee reitin linjaus ja selostus reitin
kulusta. Reitillä on sallittua patikointi, juoksu ja pyöräily. Talvella jokivarressa kulkevaa reittiä käytetään moottorikelkkailuun ja
reitille on perustettu aiemmin kuuden metrin levyinen rasite kelkkailua varten.
Ulkoilureittisuunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava
Lapin ELY-keskukselle, mutta toimitettava: Sallan kunta, Tekninen
lautakunta, Postipolku 3, 98900 Salla 20.3.2015 mennessä.
Lisätietoja reittisuunnitelman sisällöstä antaa suunnittelija Vesa
Haataja puh. 040 561 7459 ja reittisuunnitelman hyväksymismenettelystä ympäristösihteeri Lahja Alajeesiö puh. 040 820 5454 tai
rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh. 0400 245 294, sähköpostit: etunimi.sukunimi@salla.fi.
Sallassa 4.2.2015
Tekninen lautakunta
------------------------------------------------------------------------------------

VUOKRATTAVANA HALLITILAA
Sallan kunta tarjoaa vuokralle hallitilaa osoitteessa Käsmänkuja 1.
Vuokrattavan tilan pinta-ala on n. 242 m².
Tila vuokrataan tarjousten mukaan eniten tarjoavalle.
Pohjahinta vuokralle on 3.31€/m²/kk ALV 0%.
Tilaa ei vuokrata talliksi / koneiden huoltotilaksi lattiarakenteen ja
öljynerotusjärjestelmän puuttumisen johdosta.
Tila vapautuu 7 vrk:n kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Olli Aatsinki, puh. 040 564 2435.
Näytöstä ottakaa yhteyttä Asko Viitaseen, puh. 040 564 3247.
Tilaaja varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Tarjous tulee jättää 16.2.2015 klo 12.00 mennessä suljetussa
kirjekuoressa. Tarjous tulee osoittaa Olli Aatsingille ja kuoreen tulee laittaa merkki ”Halli”.
Salla 2.2.2015
Tekninen toimisto
-----------------------------------------------------------------------------------

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET 2015
Valtion varoista myönnetään avustuksia ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen ja asuinrakennusten korjauksiin. Avustuksen
saajan on oltava kohteen omistaja tai se, jolle kunnossapito- ja korjausvastuu on siirretty pysyvästi ja pitkäaikaisesti. Korjaustoimenpidettä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu.
HAKUAIKA PÄÄTTYY 26.3.2015
Korjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntoihin
Toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisessä. Edellytykset: ruokakunnassa ainakin yksi yli
65 v ja tulo- ja varallisuusrajat.
Kuntotutkimusavustus
Kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan asuinrakennukseen. Edellytykset: terveystarkastaja on todennut terveyshaitan
rakennuksessa.
Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Laite- ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan energiataloutta
ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä, otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa. Edellytykset edellä ja lisäksi
tulorajat. Varallisuudella ei vaikutusta avustukseen.
Avustukset, joissa on jatkuva haku, jotka ARA myöntää,
mutta haetaan kunnan kautta
Hissiavustus ja Esteettömyysavustus
Hakemukset osoitteella: Sallan kunta, Mervi Soukka, Postipolku 3,
98900 Salla.
Ohjeet ja lomakkeet: teknisestä toimistosta toimistosihteeri/
korjausavustusneuvoja Mervi Soukka, puh. 040 5070 136, tekninen neuvonta rakennusmestari Ismo Seppälä, puh. 0400 245 279.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@salla.fi, sekä www.ara.fi >Rahoitus
> Avustukset > Kuntien myöntämät korjaus- ja energia-avustukset.
Tarkempi ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja netissä.
Sallassa 4.2.2015 SALLAN KUNNANHALLITUS
-----------------------------------------------------------------------------------
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