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SALLAN KUNTA
Salla on 3800 asukkaan viihtyisä rajakunta. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut ja turvallisen asuin- ja harrastusympäristön.
Kuntamme alueella sijaitsevat myös Sallatunturin matkailukeskus, Tuntsan erämaa-alue ja Sallan kansainvälinen rajanylityspaikka.
Kunnanjohtajamme siirtyessä eläkkeelle julistamme uudelleen
haettavaksi

KUNNANJOHTAJAN VIRAN
toistaiseksi täytettävään virkaan.
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys
kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme aktiivista ja määrätietoista johtamista, elinkeinoelämän tuntemusta, hyviä yhteiskuntasuhteita ja neuvottelu-, vuorovaikutustaitoja.
Virka on vastaanotettavissa sopimuksen mukaisesti.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja
virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista.
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä.
Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen
(CV), opinto- ja työtodistuskopioineen ja palkkatoivomuksineen
tulee lähettää os. Sallan kunnanhallitus Postipolku 3, 98900
Salla 30.6.2014 klo 15.15 mennessä. Hakemusasiakirjoja ei
palauteta.
Lisätietoja antavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Olli Saariniemi puh. 040-5419242 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Veli Erkki Heikkilä puh. 040-7505457.
Sallassa 5.6.2014
SALLAN KUNNANHALLITUS
-------------------------------------------------------------------------------

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
sekä Sallan kirjasto
suljettu Juhannuksena 20. – 22.6.
Kirjastoauto on kesälomalla 16.6. – 3.8.2014

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
Sallatunturin asemakaavan laajennus,
Pyhäjärven alue, korttelit 357-359
Nähtäville asettaminen
Kaavoituksen tavoitteena on muodostaa neljä erillispientalojen tonttia ja kaksi loma-asuntojen tonttia sekä siirtää alueen
yksityisteiden hallinta Sallan kunnalle.
Arkkitehti SAFA Eva Persson-Puurulan, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy laatima 14.5.2014 päivätty Pyhäjärven alueen
kortteleiden 357-359 kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville teknisessä toimistossa 12.6 – 14.7.2014
väliseksi ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta Sallan kunnanhallitukselle 14.7.2014
mennessä.
Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta,
Postipolku 3, 98900 Salla, rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki
puh 0400 245 296 tai mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä 040 703
5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi.

SALLAN KUNNAN VUODEN 2014 KYLÄRAHAN
HAKEMINEN
Sallan kunnanhallitus julistaa Sallan kunnan kylärahan haettavaksi ajalle 12.6.-3.7.2014 klo 15.00 mennessä.
Kyläraha on tarkoitettu ensisijaisesti säännöissään kylien kehittämiseen sitoutuneille kyläyhdistyksille tai vastaavasti kyläasioiden hoitoon sitoutuneille yhdistyksille.
Hakemus tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1. kylätoimintaa harjoittavan yhdistyksen edellisen vuoden
toimintakertomus ja hakemusta koskevan vuoden talous- ja
toimintasuunnitelma
2. tieto mihin kylärahaa haetaan ja käytetään euromääräisesti
ilmoitettuna.
Hakemukset tulee toimittaa Sallan kunnanhallitukselle osoitteella: Sallan kunta, Postipolku 3, 98900 SALLA ja kuoreen merkintä
“kylärahahakemus”.

Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla;
www.salla.fi, kunnan palvelut, tekniset palvelut, kaavoitus.

Hakukuulutus kylärahasääntöineen sekä kylärahahakemuslomake löytyy osoitteesta www.salla.fi , kunnan palvelut, ajankohtaista. Lomakkeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta.

12.6.2014
Kunnanhallitus

Lisätietoja asiassa antaa maaseutupäällikkö Erkki Vuorela,
puh. 040-5951354 tai sähköpostilla erkki.vuorela@salla.fi

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

Sallassa 9.6.2014

Anka- yhtye esiintyy Hopeaharjussa

KUNNANHALLITUS

to 12.6. klo 9:30 - 10:30
Musiikkia ja runoja vuosien varrella koetuista ja haaveilluista
hetkistä.
Vapaa pääsy!
Järj. kulttuuritoimi.

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

MatkaHalsualle 27. - 28.6.2014
Sallan kunta järjestää kuljetuksen Halsualle
Evakot-muistomerkin paljastustilaisuuteen.
Lähtö perjantaina 27.6. iltapäivällä. Paluu lauantaina 28.6.2014
juhlatilaisuuden jälkeen. Sallan kunta tarjoaa kuljetuksen, muista kuluista vastaa lähtijä henkilökohtaisesti (majoitus, ruokailu).
Sitovat ilmoittautumiset toimistosihteeri Anne Jaakonsaarelle
puh. 040 8612147 tiistaihin 17.6.2014 kello 15.00 mennessä.
Sallan kunnanhallitus
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