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Sallan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi

KAKSI KIINTEISTÖNHOITAJAN TOINTA
Kiinteistönhoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on kiinteistönhoitajan perustutkinto.
Tehtävän osalta arvostamme hyvää kiinteistöalan osaamista,
hyviä vuorovaikutustaitoja, huolellista työskentelyotetta, joustavuutta ja kykyä tehdä työtä sekä itsenäisesti että ryhmässä.
Koeaika on 4 kuukautta ja palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ( TS ) mukaan. Tehtävään valitulla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti ja oman
auton käyttömahdollisuus.
Ennen työsuhteen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi
rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote
viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.
Sallan kunta on savuton kunta.
Yhteystiedot
Lisätietoja antaa tekninen johtaja
		
Olli Aatsinki puh. 040-5642435 tai
		
kiinteistötyönjohtaja Asko Viitanen
		puh. 040-5643247
Työpaikan osoite
98900 SALLA
Palkkaus		
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja 		
		
työehtosopimus ( TS )
Työ alkaa
01.08.2014
Työaika		
kokoaikatyö 38,25h/vko
Työn kesto
toistaiseksi voimassaoleva
Haku päättyy
23.05.2014 klo 12.00
Hakemukset tulee lähettää osoitteella Sallan kunta, tekninen
lautakunta, Postipolku 3, 98900 Salla. Hakemukseen tulee liittää
ansioluettelo, kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista ja työtodistuksista. Kuoreen merkintä: ” kiinteistönhoitaja”
Sallassa 5.5.2014		
Tekninen lautakunta
_________________________________________________
Sallan kunnan sivistystoimessa julistetaan
haettavaksi

1. LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMI TOISTAISEKSI
1.8.2014 ALKAEN
Liikunnanohjaaja ohjaa liikuntaryhmiä noin 20 tuntia viikossa ja
työskentelee muun työajan liikuntakeskuksessa ja liikuntatapahtumissa. Työ on iltapainotteista ja vaatii hyvän osaamisen lisäksi
hyvää organisointikykyä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

2. PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN VIRKA 1.8.2014 ALKAEN VELVOLLISUUDELLA OPETTAA MUSIIKIA JA LIIKUNTAA
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Toimeen/virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti osoitteeseen sivtsto@
salla.fi. tai osoitteeseen Sivistyslautakunta Postipolku 3, 98900
Salla 28.5.2014 klo 15.15 mennessä. Hakemukseen tulee liittää
ansioluettelo, kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista ja työtodistuksista.
Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas, matkapuhelin 040 848 8519 ja sposti: marja.myllykangas@salla.fi
Sallassa 15.5.2014		
Sivistyslautakunta
_______________________________________________

Etelä-Sallan alueen
kylätalonmiespalvelu
päättyy 31.5.2014.
Sallan kunta, Työllisyysyksikkö
_______________________________________________

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
Sallan kunnan sivistystoimessa julistetaan
haettavaksi seuraavat avoinna olevat virat:

1. KOULUPSYKOLOGIN VIRKA TOISTAISEKSI
1.8.2014 ALKAEN
Koulupsykologi työskentelee päiväkodissa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Lisäksi hän työskentelee sosiaali- ja
terveystoimen palveluilla sovittavalla tavalla. Koulupsykologin
työssä painottuvat oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntiedellytysten turvaaminen, psykososiaalisen tuen tarjoaminen oppilaille ja
heidän perheilleen sekä moniammatillinen verkostotyö opetushenkilöstön ja koulujen sidosryhmien kanssa.
Sallan kunnan oppilashuollon käsikirjaan on koottu oppilashuollollisen työskentelymme nykyiset toimintatavat. Olemme käynnistäneet oppilashuoltotyön kehittämisprosessin, joka pohjautuu
uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Hakijoilta edellytämme
kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten parissa tehtävään oppilashuoltotyöhön, halua työskennellä osana kouluyhteisöä, kehittävää työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Koulumaailman tuntemus ja työkokemus katsotaan hakijalle
eduksi. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kollegiaalisen tuen,
työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään.
Koulupsykologin kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin
pätevyys. Kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat, jolloin tehtävä täytetään muulla
oppilashuoltohenkilöstön nimikkeellä määräaikaisena. Palkkaus
määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

2. LUKION JA PERUSOPETUKSEN BIOLOGIAN
JA MAANTIETEEN LEHTORIN VIRKA TOISTAISEKSI 1.8.2014 ALKAEN VELVOLLISUUDELLA
OPETTAA TERVEYSTIETOA JA PSYKOLOGIAA
Sallan lukio on kansainvälisesti toimiva pieni lukio. Henkilöstömme on osaavaa ja aktiivisesti työtänsä ja lukion toimintaa kehittävää. Lukio toimii perusopetuksen kanssa yhteisissä tiloissa ja
tekee yhteistyötä myös kansalaisopiston kanssa. Lukiossamme
on noin 20 venäläistä opiskelijaa.
Haettavana olevan viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Virkoihin valittujen on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään
30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä
nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti osoitteeseen sivtsto@
salla.fi. tai osoitteeseen Sivistyslautakunta, Postipolku 3, 98900
Salla 28.5.2014 mennessä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista ja
työtodistuksista.
Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas, matkapuhelin 040 848 8519 ja sposti: marja.myllykangas@salla.fi
Sallassa 29.4.2014			
Sivistyslautakunta
________________________________________________
Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta julistaa haettavaksi 5.6.2014
klo 15.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMEN TOISTAISEKSI
Toimen kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (272/2005). Työn hoitaminen edellyttää
ajokorttia ja mahdollisesti myös oman auton käyttöä.
Palkkaus ja muut ehdot KVTES:n mukaan.
Työmuoto on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää. Hakijan edellytetään olevan vastuullinen ja yhteistyötaitoinen.
Työ on jaksotyötä (pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroja). Toimipaikkana on aluksi kotihoito.
Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärinlausunto sekä alkuperäiset
opinto- ja työtodistukset.
Hakemus, johon liitetään todistusjäljennökset kelpoisuudesta,
sekä nimikirjaote tai oma yhteenveto opinto- ja työtodistuksista,
lähetetään osoitteella Sallan sosiaali- ja terveystoimisto, Postipolku 3, 98900 Salla.
Lisätietoja antaa: johtava kodinhoitaja Aila Raatikka-Metsänen,
puh. 0400-127268
Sallassa 12.5.2014 		
Sosiaali- ja terveyslautakunta
________________________________________________

SALLAN SOTA- JA
JÄLLEENRAKENNUSAJAN
MUSEO
Museolla avoimet ovet
Valtakunnallisen museoviikon kunniaksi la 17.5.
klo 10 – 17. Tervetuloa!

Museo suljettu ajalla 19. – 25.5. huoltotöiden vuoksi.
Avoinna jälleen ti 27.5. klo 10 – 17.
__________________________________________________

SALLAN KUNNANKIRJASTO

Kirjasto suljettu ti 20.5. henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.
Sallan kirjastoauto ei liikennöi ti 20.5.2014
__________________________________________________

SALLAN KANSALAISOPISTO

Käden taidot, taiteet ja yhteiskunnalliset aineet: www.salla.
fi/kansalaisopistopalvelut Nina Sipola puh. 040 559 6035,
Suvi Seppälä puh. 040 6804019

Karaoketanssit

Keskiviikkona 21.5. klo 17.00 – 19.30 Vapaa-aikatalo Sallansuussa.
Laulattamassa Tane ja karaokeharrastajat.

Metsästäjätutkintokoulutus

(12 t, 24 eur.)

21.- 22.5. ja 27. - 28.5. klo 18.00 alkaen Sallan kunnanviraston
valtuustosalissa. Ilmoittautumiset 19.5. mennessä.
Opettajat: Klaus Loisa, Matti Tolvanen ja Kari Hänninen.
__________________________________________________

LAUDUS-KUORO RY.
Uuden lappilaisen musiikin

KONSERTTI
Sallan kirkossa 25.05.2014
klo: 18.00
Säveltäjät:
Jouko Tekoniemi, Olli Vermas, Timo Leskelä
Laulusolistit:
Tarja Yli-Tepsa-Hietala, Tiina Ylimäki
Esa Junno, Matti Eteläaho
Soitinsolistit:
Terhi Heikkilä, urut
Heli Koivukangas, sello
Alueellinen projektikuoro, Lapin lauluraito
ja soitinyhtye
Johtaja: Jorma Kelloniemi
Järj: Sallan kulttuuritoimi,
Koillis-Lapin Musiikkiopisto
Lapin Lauluraito

Ohjelma: 10,00 €
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