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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

Kansainvälistymisopintorahastosta
myönnettävä stipendi

Kunnanhallitus julistaa haettavaksi kansainvälistymisopintorahaston stipendin. Stipendin saajan
tulee olla Sallan kunnan asukas. Stipendi voidaan myöntää kansainvälisiin opintoihin, kansainväliseen tutkimukseen, kansainväliseen työelämään tutustumiseen.
Stipendin voi sama henkilö saada vain kerran. Stipendin myöntää kunnanhallitus.
Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 31.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Sallan kunta, Kunnanhallitus, Postipolku 3, 98900 Salla
Sallassa 6.4.2017 Kunnanhallitus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan kunnankirjasto on poikkeuksellisesti
suljettuna ajalla 14.4. - 1.5.2017

kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi. Lehtisali on avoinna 24.4. - 28.4.2017 klo 8:30 - 15:30.
Aineiston laina-aikaa on pidennetty siten, ettei kiinnioloajalle tule eräpäiviä. Seuraava eräpäivä
on vasta 15.5.2017.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista
sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea
lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen
sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista ja niissä avustamista. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa
selviytymisessä. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua,
jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 5198911 sekä lapsiperhetyöntekijä puh. 040 5382744.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-kirjat ovat käytettävissä. Järjestelmänvaihdos ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä,
ja vanha kirjastokortti ja tunnusluku toimivat uudessa kirjastojärjestelmässä.

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24
RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli
Kaavan hyväksyminen

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

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 § 3 hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

Sallan kunnan sosiaali- ja terveystoimessa on uudelleen haettavana:
LÄHIHOITAJAN 50 %- TOIMI toistaiseksi, aloituspaikkana Kotihoito. Yhteystiedot:

kotihoidon ohjaaja Aila Raatikka-Metsänen puh. 0400 127268 tai hoitotyön johtaja Riitta IivariRantanen puh. 040 6418762

LÄHIHOITAJAN VARAHENKILÖN 50%-TOIMI Hopeaharjun palveluasunnoilla

ja hoivaosastolla, kunnes vakituinen työntekijä palaa kokoaikatyöhön tai jää kokoaikaeläkkeelle.
Yhteystiedot: Hopeaharjun vastaava sairaanhoitaja Riikka Aska puh. 040 5251278 tai Palvelukodin
vastaava sairaanhoitaja Sari Tiikkaja puh. 040 6473436

SAIRAANHOITAJAN 50%-TOIMI toistaiseksi, kunnes vakituinen työntekijä palaa
kokoaikatyöhön tai jää kokoaikaeläkkeelle. Aloituspaikkana terveyskeskuksen Akuutti- ja kuntoutusosasto. Yhteystiedot: osastonhoitaja Merja Kunnari puh. 040 519 9470
Uudessa haussa huomioidaan jo aiemmin toimea hakeneet.
Lisätietoja toimista yhteystiedoissa mainituilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse,
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@salla.fi .
Täydelliset hakuilmoitukset: https://www.kuntarekry.fi/fi ja www.mol.fi .
Hakemukset toimiin pyydetään jättämään ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyy
12.04.2017 klo 14.00.

OSASTONHOITAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 02.05.2017 – 28.02.2018
Terveyskeskuksen Akuutti- ja kuntoutusosastolle.
Yhteystiedot: Hoitotyön johtaja Riitta Iivari- Rantanen
puh. 040 641 8762 ( 3.4.2017 lähtien) ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala
puh. 040 836 0821. Sähköpostitse:etunimi.sukunimi@salla.fi
Täydelliset hakuilmoitukset: https://www.kuntarekry.fi/fi ja www.mol.fi.
Hakemukset toimiin pyydetään jättämään ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.
Hakuaika päättyy 18.04.2017 klo 14.00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouksen pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 30.3.2017. Pöytäkirja on luettavissa myös
Internet-sivulla: salla.fi/Ilmoitukset ja päätökset/Esityslistat ja pöytäkirjat.
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta
os. Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu. Valituksen on oltava hallinto-oikeudessa viimeistään 2.5.2017.
Salla 6.4.2017

Kunnanhallitus

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

Sallan kunnan pitäjänmestaruushiihdot
Sallan liikuntapalvelut ja OSP järjestävät Seutulassa pitäjänmestaruushiihdot
sunnuntaina 9.4.2017 klo 13:00.
Tyyli on vapaa ja sarjat kaikille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN LIIKUNTAKESKUKSESSA
LA 22.4.2017 KLO 17:00 – 18:30, SU 23.4.2017 KLO 17:00 - 18:30

KINSTRETCH
LAJIIN TUTUSTUMISTA

KINSTRETCH®: Liikkumiskykyä edistävä menetelmä, joka kehittää maksimaalista kehonhallintaa,
notkeutta ja käytettävissä olevia liikeratoja. Soveltuu kaikille liikunnallisesta taustasta riippumatta.

Tunnilla opastamme kuinka käyt kehon
nivelet kokonaisuudessaan läpi päästä varpaisiin.
Tunnille mukaan: juomapullo ja mukavat vaatteet sekä jooga-matto, mikäli on. (Voit tuoda mukanasi myös joogatiilen tai lacrosse-/tennispallon.) Ohjaaja: Ilkka Aatsinki, tason I KINSTRETCH™ohjaaja. Osallistumismaksu 20 e. Ilmoittautumiset Liikuntakeskukseen p 0400 510310

