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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
SALLAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSESSA
SIIRRYTÄÄN LOKAKUUSSA 2019
AKSELI ITSEILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄÄN
(käytössä esimerkiksi myös LKS:ssa)

Akselilla ilmoittautuminen varatulle ajalle tai
vuoronumerolle tapahtuu itseilmoittautumisautomaatilla.
Automaatti tulostaa käyntinumeron sekä tarvittavan
ohjeistuksen kuitille.
Infonäytöillä näkyy sisäänkutsut käyntinumeroittain.
Kun oma käyntinumerosi näkyy näytöllä, siirry
kutsuttavaan huoneeseen.
Tiedotamme asiasta myöhemmin lisää kuntatiedotteessa, Sallan kunnan internetsivuilla,
sote:n facebookissa ja Instagramissa.

TERVETULOA PIRTTIIN (Kuusamontie 45,
Salla)
Pirtti on nyt auki ma-to klo 10-16 ja pe klo 1015 (muutokset aukioloajoissa mahdollisia).
Pirtti on Sallan asukkaiden yhteinen olohuone, jonne
voi tulla yksin tai yhdessä koko perheen voimin juttelemaan ja tapaamaan meitä ja muita tai vaikka ihan
muuten vaan.

Lisätietoja hakuihin liittyen
Kotihoito: Kotihoidon palveluvastaava Aila Raatikka Metsänen puh. 0400 127 268
Hoitokoti Hilla: vastaava ohjaaja Airi Mäkinen - Vaarala puh. 040 518 4503
Kinttalakoti: vastaava sairaanhoitaja Ulla Aho
puh. 040 631 1566
Akuutti- ja kuntoutusosasto: osastonhoitaja Merja
Kunnari puh. 040 519 9470
Vastaanottopalvelut: osastonhoitaja Tuija Vähäsaari
puh. 0400 142 864
Kaikille s.posti etunimi.sukunimi@salla.fi

Pirtin toiminnasta ja tapahtumista ilmoitellaan mm.
Pirtin ikkunassa ja facebook-sivuilla. Facebook-sivut
Täydelliset hakuilmoitukset:
löytyvät nimellä ”Sallan kunnan Pirtti”.
https://www.kuntarekry.fi/fi ja www.mol.fi
Tällä hetkellä Pirtillä on seuraavaa yhteistä toimintaa
tarjolla:
KOTISAIRAALA KÄYNNISTYY
• Maanantaisin klo 16-17 ulkoillaan yhdessä
(säävaraus).
• Tiistaisin Pirtissä on avoin toimintaryhmä klo 10-14. Kotisairaalan henkilökunta järjestää kuntalaisille esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 8.10. klo 14 –
Ryhmään osallistujat tekevät Pirtiltä myös esim.
17.30 Pirtissä (Kuusamontie 45, Salla).
retkiä, jolloin Pirtin ovet voivat olla kiinni.
• Torstaisin klo 14-15.30 Pirtillä pidetään läksykerhoa Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
1-6 lk:n oppilaille, myös lasten vanhemmat voivat
olla mukana.
Pirtin toiminnasta vastaavat
Sallan kunnan eri toimijat.

SALLAN KUNNAN OPINTO- JA OSAAMISRAHASTOSTA MYÖNNETTÄVÄT STIPENDIT

Sallan kunta julistaa haettavaksi Sallan kunnan opinto- ja osaamisrahaston stipendit. Stipendin saajan tulee olla Sallan kunnan asukas.

Stipendi voidaan myöntää kolmeen eri tarkoitukseen,
kuhunkin erikseen:
1. Kansainvälisiin opintoihin, kansainväliseen tutkimukseen ja kansainväliseen työelämään tutustumiseen
2. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville alle
SALLAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS18-vuotiaille
PALVELUIDEN TOIMIALA TIEDOTTAA:
3. Ruotsalaiseen kulttuuriin tutustumiseen ja
opiskeluun Ruotsissa.
Sallan sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa on haettavana RÖNTGENHOITAJAN toistaiseksi
voimassa oleva toimi. Hakuaika päättyy 11.10.2019 Stipendin voi sama henkilö saada kustakin rahastosta
vain kerran opiskeluaikanaan. Stipendin myöntää Salklo 15.
lan kunnan opinto- ja osaamisrahasto.
Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 31.10.2019
Lisätietoja: vastaanottopalveluiden osastonhoitaja
klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Tuija Vähäsaari puh. 0400 142 864,
Sallan kunta, Sallan kunnan opinto- ja osaamisrahasto,
tuija.vahasaari@salla.fi
Postipolku 3, 98900 Salla
Haemme terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilai- Lisätietoja: va. talous- ja kehittämisjohtaja Tanja Aska,
sia sijaisiksi Sallan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelui- puh. 0400 271 286 tai s-posti: tanja.aska@salla.fi
hin. Eripituisia sijaisuuksia on tarjolla asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa ja akuutti- ja kuntoutusosastol- Sallassa 27.9.2019
Sallan kunnan opinto- ja osaamisrahaston hoitokunta
la/vastaanottopalveluissa.
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