SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

14.12.2017 n:o 25

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN KORTTELIEN 35-39 JA
153 MUUTOS
Vireilletulo
Sallan kunnanhallitus on 5.6.2017 § 123 päättänyt käynnistää hankkeen kaavamuutoksen. Tavoitteena on tarkastella Keselmäjärven hotelli- ja siihen välittömästi liittyvien alueiden kaavatilanne nykytilannetta vastaavaksi ja tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvaksi. Kaavan laatii Jarmo
Lokio, Sito Oy.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettavan alueen rajaukset, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus
osallistua kaavoitukseen on nähtävillä teknisessä toimistossa 14.12.2017 alkaen.
Mielipiteitä hankkeesta voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla koko hankkeen ajan.

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava
Nähtäville asettaminen
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksan tuulivoimalan rakentaminen
Sallan Portin alueelle lähelle Kemijärven kunnanrajaa. Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n
mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Arkkitehti Janne Tolppasen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laatima 27.11.2017 päivätty
osayleiskaavaehdotus asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville teknisessä toimistossa
14.12.2017 – 29.1.2018 väliseksi ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta
Sallan kunnanhallitukselle 29.1.2018 mennessä.
Molempien kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla,
www.salla.fi/kunnan palvelut/tekniset palvelut/kaavoitus
Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta, Postipolku 3, 98900 Salla,
rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh. 0400 245 296, mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä puh.
040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi ja Portin kaavan osalta myös Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi
Salla 14.12.2017

Kunnanhallitus

SALLAN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Kausi-influenssa rokotuksia saa neuvolassa

SALLAN KUNNAN TYÖSUOJELUORGANISAATION
VAALITOIMIKUNTA

on kokouksessaan 28.11.2017 jakanut työsuojelutoimikunnan jäsenten ja työsuojeluvaltuutettujen paikat eri ammattiyhdistysten kesken. Ammattiyhdistykset ovat keskuudessaan nimenneet
ehdokkaiksi seuraavat henkilöt kunnan työsuojeluorganisaatioon vuosiksi 2018 - 2021:
TYÖNTEKIJÄT
Työsuojeluvaltuutettu / jäsen			
I varavaltuutettu / jäsen			
II varavaltuutettu / varajäsen			

Merja Eteläaho JYTY
Tarmo Laine JHL
Pirkko Sivonen JHL

TYÖNTEKIJÄT
Työsuojeluvaltuutettu / jäsen		
I varavaltuutettu / jäsen			
II varavaltuutettu / varajäsen			

Sari Leinonen Super
Asko Viitanen KTN
Tuija Vuorela Talentia

TOIMIHENKILÖT
Työsuojeluvaltuutettu / jäsen			
I varavaltuutettu / jäsen			
II varavaltuutettu / varajäsen			

Rauni Mikkola Tehy
Tiina Kallio OAJ
Miia Kivelä STHL

Mahdolliset uudet suostuneet ehdokkaat tulee kirjallisesti ilmoittaa vaalitoimikunnan
puheenjohtaja Rauni Mikkolalle sähköpostiosoitteeseen; rauni.mikkola@salla.fi 29.12.2017
klo 15.00 mennessä.
Vaalitoimikunta kokoontuu 8.1.2018 klo 8.00
Sallassa 28.11.2017

Työsuojelupäällikkö Ismo Seppälä

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Museo on avoinna joulun ja vuodenvaihteen aikaan:
23.12. klo 10–16, 27.–29.12. klo 10–17, 2.-4.1. klo 10–17 ja 5.1. klo 10–16.
Viikosta 2 lähtien jälleen normaalisti tiistaista lauantaihin klo 10–17.
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!

MAANANTAINA 18.12.17 klo 8-13.
KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN SAAVAT MAKSUTTA

Sallan kirjasto palvelee:

•
•
•
•
•
•
•

Joulun välipäivinä ke 27. – pe 29.12. klo 10 – 17.
(Omatoimiaukiolo 9 – 10, lehtisali 8 – 21)
Tervetuloa kirjastoon nauttimaan glögistä ja
tutustumaan Sata kuvaa Sallasta näyttelyyn!

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
raskaana olevat naiset
kaikki 65-vuotta täyttäneet
kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

SALLAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään ma 18.12.2017 klo 12.00 kunnanviraston valtuustosalissa, Postipolku 3
Kokouskutsu / asialista on nähtävillä kunnan verkkosivulla www.salla.fi sekä
kunnan ilmoitustaululla. Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja, johon on
liitetty valitusosoitus, julkaistaan kunnan verkkosivulla www.salla.fi 21.12.2017.
Sallassa 14.12.2017
Petteri Salmijärvi kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!
Sallan kansalaisopiston kevätlukukausi
käynnistyy 8.1.2018. Ilmoittautuminen kevään kursseille on avoinna.
Tutustu kurssitarjontaan: https://opistopalvelut.fi/salla/
Sallan kansalaisopisto-opistopalvelut.fi ILMOITTAUTUESSASI MENETTELE
SEURAAVASTI: Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-sivuilla tai kotiin
jaetusta opinto-ohjelmastaja ja ilmoittaudu.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta – kiitos kuluneesta vuodesta opettajille ja opiskelijoille!
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