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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

SALLAN TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA
Kausi-influenssarokotteiden rokotuspäivät :
AIKUISVÄESTÖLLE
Perjantaina 7.11.2014 klo 8-13 neuvolassa, Jungintie 3
Maanantaina 10.11.2014 klo 8-17 neuvolassa, Jungintie 3
Maanantaina 24.11.2014 klo 10-12 Vapaa-aikatalo
SallanSuussa
Keskiviikkona 26.11.2014 klo 10-12 Vapaa-aikatalo
SallanSuussa
Lisätiedot: puh. 0400 158563, 0400 142864 , 0400 158569
TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAILLE
Perjantaina 21.11.2014 klo 12-16 työterveyshuollon tiloissa,
Jungintie 3
Tiistaina 9.12.2014 klo 12 -16 työterveyshuollon tiloissa,
Jungintie 3
Lisätiedot: puh. 040 8360822
LASTENNEUVOLAN ASIAKKAILLE
Tiistaina 18.11.2014 klo 14-17 neuvolassa, Jungintie 3
Lisätiedot: puh. 040 5350619
Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotikäynneillä
Koululaiset ja opiskelijat rokottaa kouluterveydenhoitaja
Lisätiedot ja ajanvaraus puh. 040 5251270
KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEEN SAAVAT MAKSUTTA
• 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
---------------------------------------------------------------------------

Haemme Sallan kuntaan
SUUHYGIENISTIÄ
1.1.2015 alkaen. Toimi täytetään toistaiseksi.
Tarjoamme sinulle antoisan, itsenäisen ja monipuolisen työn.
Käytössämme on ajanmukaiset tilat ja koneet. Effica - hoitotietojärjestelmä.
Palkkaus KVTES:n mukainen.
Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määrätty laillistus tai sitä vastaava
aikaisempi rekisteröinti.
Tehtävään valitulla on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme
4 kk:n koeaikaa.
Vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset, todistus laillistamisesta, työtodistukset sekä CV, tulee toimittaa viimeistään
28.11.2014 klo15 mennessä osoitteeseen Sallan hammashoitola, Maarit Tervo, Jungintie 3, 98900 Salla.

Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri Maarit Tervo,
puh. 040-5198945 tai sähköpostitse maarit.tervo@salla.fi.
Salla 23.10.2014
Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta
-------------------------------------------------------------------------------

VASTAAVAA SAIRAANHOITAJAA
vakinaiseen virkaan
kehitysvamma- ja mielenterveysasumispalveluyksiköihin
1.1.2015 lähtien. Hakemus liitteineen tulee toimittaa sosiaalija terveyslautakunnalle 7.11.2014 klo 15 mennessä osoitteella Sallan kunta, Sosiaali- ja terveystoimisto, Postipolku 3,
98900 SALLA.
Lisätietoja vanhustyönjohtaja Terttu Hannula
puh. 040- 525 1279 tai Seija Kunnari, puh. 040-180 1473.
Hakuilmoitus lisätietoineen luettavana www.salla.fi/ avoimet
työpaikat tai mol.fi- sivuilla.
Salla 16.10.2014
Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta
-------------------------------------------------------------------------------

HAMMASHOITOLA TIEDOTTAA
Sallan hammashoitola avoinna arkipäivisin klo 7.15 – 15.00
Ajanvarausaika tiistaina ja torstaina klo 13.00 – 14.00
Särkyvastaanotolle ajanvaraus aamulla klo 7.15 – 8.00
(kova särky, kuume, turvotus tms., jolloin aika välttämätön
samalle päivälle)
Hammastapaturmissa yhteys hammashoitolaan viipymättä
aukioloaikoina.
YHTEYDENOTOT AJANVARAUSAIKOINA NUMEROON
040 5198945
KAIKKI YHTEYDENOTOT AINA TÄHÄN NUMEROON !
Aloitamme vastaanoton klo 8.00.
Toivomme, että puhelinsoitot eivät häiritse toimenpiteitä
Kiireellistä ensiapua saa viikonloppuisin ja arkipyhinä
soittamalla Lapin läänin yhteispäivystykseen klo 9.30-12.00
numeroon 0106338330
------------------------------------------------------------------------------Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle
saa aikoja hoitotakuun määrittelemässä ajassa
• särkytapauksille on varattu aikoja päivittäin
• lohkeamat ym saavat ajan kolmen viikon sisällä
• kokonaishoitoon saa aikoja kuukauden sisällä
-------------------------------------------------------------------------------

Sallan kulttuuritoimi järjestää matkan
Hectorin konserttiin Lappi Areenalle
perjantaina 14.11.2014
Jokainen varaa ja maksaa lipun itse, kuljetuksen tarjoaa
kulttuuritoimi. Sitovat ilmoittautumiset Maria Tennilälle kulttuuritoimeen puh. 0400-256711 to 6.11. mennessä. Bussiin
sopii vielä.

Teatteri Rollo esittää musiikkinäytelmän
Hukkareissu
Koulukeskuksessa ke 29.10. klo 19. Liput 10€,
järj. kulttuuritoimi.

SALLAN KANSALAISOPISTO
Käden taidot, taiteet ja yhteiskunnalliset aineet
Kursseille ilm.www.salla.fi/kansalaisopistopalvelut,
puh. 040 5596035 tai kansalaisopisto@salla.fi
Puu- ja metallityö
Syksyn kurssi (15 t, 30 €): Maanantaisin alk. 3.11.
klo 18 – 20.15 Sallan koulukeskus, teknisten töiden luokka.
Kevään kurssi (21 t, 42 €). Ilm. 31.10. mennessä
Nina puh. 040 5596035 tai kansalaisopisto@salla.fi .
Opettaja Hannu Korhonen.
320501 Järjestyksenvalvoja (32 t, 70 €)
Kurssimaksun lisäksi korttimaksu. Koulutuspäivät: pe 31.10.,
la 1.11., su 2.11. (voimankäyttöpäivä) ja su 9.11. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Nina/040 5596035 tai kansalaisopisto@
salla.fi.
810201 Hapanlimpun valmistus (8 t, 16 €)
Pe 14.11. klo 15.15 – 16 ja su 15.11. klo 9-14 Sallan koulukeskus, kotitalousluokka. Perustetaankos Sallaan ruisleipätalkoot? Perjantaina teemme taikinajuuren ja lauantaina leivomme limput. Hapanruislimppu säilyy hyvin ja on hyvä myös
ruokalahjana. Kurssilaiset saavat taikinajuuren mukaansa,
joten leipomista voi jatkaa vielä kotona. Kurssimaksun lisäksi
materiaalimaksu suoraan opettajalle. Ilm. 3.11. mennessä.
Opettaja Saimi Leinonen.
810203 Piparkakkutalon valmistus (6 t, 12 €)
Pe 14.11. klo 16 – 20.30 Sallan koulukeskus, kotitalousluokka. Kurssilla valmistamme lasten jouluisen kestosuosikin
piparkakkutalon. Talot valmistetaan opettajan muottien sekä
kaavojen avulla ja koristellaan karkein sekä kuorrutuksin.
Jokainen saa oman piparkakkutalonsa kotiin vietäväksi, joten
varaathan kuljetuslaatikon tai -alustan mukaasi. Kurssi on
tarkoitettua aikuiselle ja kouluikäiselle lapselle yhdessä. Vain
aikuinen ilmoittautuu ja maksaa kurssimaksun. Ryhmäkoko
max 7 aikuista ja 7 lasta. Ilm. 3.11. mennessä.
Joulun ruokalahjat (8 t, 16 €)
La 29.11. klo 9 – 14.30 Sallan koulukeskus, kotitalousluokka.
Tehdään yhdessä maukkaita ruokalahjoja mm. joulusinappia,
sitruunatahnaa, paholaisen hilloa, pikkuleipiä ja joulukarkkia.
Lahjoja joita on ilo antaa ystäville. Ota mukaan omat valmiiksi puhdistetut pienet purkit ja rasiat. Kurssimaksun lisäksi
materiaalimaksu suoraan opettajalle. Ilm. 14.11. mennessä.
Opettaja Saimi Leinonen.
810204 Suolaiset piirakat (6 t, 12 €)
Pe 28.11. klo 16 – 20.30 Sallan koulukeskus, kotitalousluokka. Suolaisista piirakoista saat tarjottavia joko illanistujaisiin, kahvipöytään tai vaikka tuleviin pikkujouluihin. Saat
vaihtelua vierastarjottaviisi ja ne sopivat mukavakasti vaikka
lounaaksi työpaikalle. Kurssilla saat aimo annoksen ideoita
piirakkapohjiin sekä - täytteisiin ja muita vinkkejä maukkaan
piirakan onnistumiseksi. Ilm. 14.11. mennessä.

SALLAN KIRJASTO
Pirkko Hyvönen esittelee kirjaa Vuotos to 30.10. klo 17.30.
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