18.2.2015 n:o 4
TUKIPALVELUA VETERAANEILLE
Valtion vuoden 2015 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa
oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu, polttopuiden pilkonta, lumen auraus tai nurmikon leikkuu.
Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee
olla Sallassa vakituisesti asuva, vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamaveteraanitunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.
Hakuaika päättyy 16.3.2015. Hakemuksia saa kunnantoimistolta
ja Hopeaharjusta Aila Raatikka-Metsäseltä (puh. 0400-127 268).
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Sallassa 18.2.2015 KOTIPALVELU / TUKIPALVELUT
-----------------------------------------------------------------------------------Sallan kunnassa on haettavana vakituinen
MAATALOUSLOMITTAJAN OSA-AIKAINEN (78,43 %) TOIMI
Lomituspalveluiden Sallan paikallisyksikön toimialueeseen kuuluvat Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat sekä Kemijärven
kaupunki. Pätevyysvaatimuksena maatalouslomittajan toimeen on
maatalousalan koulutus ja/tai hyvä käytännön kokemus sekä suomen kielen taito. Työaika on 30 h/vk. Toimen hoitaminen edellyttää
oman auton käyttöä. Toimialueena on koko paikallisyksikön alue.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja toimen osalta noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.
Hakemusasiakirjat, joihin tulee liittää ansioluettelo, tulee toimittaa
Sallan kunnanhallitukselle osoitettuna perjantaihin 6.3.2015 klo
15.00 mennessä osoitteeseen: Sallan kunta, Postipolku 3, 98900
SALLA.
Lisätietoja antaa lomituspäällikkö Tanja Aska, puh. 040-508 1563.
Sallassa 13.2.2015 SALLAN KUNNANHALLITUS
------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
Rajakievarissa leivotaan torttuja eli kampanisuja

SALLAN KIRJASTOSSA

tiistaisin 17.2. ja 24.2. klo 18.00 sekä rieskaa torstaisin 19.2. ja
26.2. klo 18.00 paikallisen osaajan ohjauksessa. Ilmoittautumiset
edelliseen päivään klo 14 mennessä puh. 0400 256 711 tai sähköpostilla: maria.tennila@salla.fi. Max. 6 hlöä mahtuu leipomaan.
Materiaalimaksu 10 €.

Sähköiset Palvelut -tapahtuma
tiistaina 24.2.2015 klo 10.00–13.00
Verkkopalvelujaan esittelevät mm. Jaanan Kenkä, Osuuspankki,
kunta ja kirjasto. Tervetuloa! Kahvitarjoilu!
-----------------------------------------------------------------------------------

Museolla "Tyhyjänkävelykierrokset" keskiviikkoisin 18.2.,
25.2. ja 4.3. klo 13. Opastettu museokierros lähtee liikkeelle Rajakievarista. Hinta 5 € / hlö.

Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutos

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo / Rajakievari
Puh. 040 579 0762 museo@salla.fi www.salla.fi/museo
-----------------------------------------------------------------------------------

Osayleiskaavan tarkistuksen tavoitteena on tutkia pysyvän asutuksen edellytyksiä ja tarkentaa aluevarauksien rajoja Pyhäjärven ja
Keselmäjärven alueilla.

KUULUTUS

Arkkitehti SAFA Eva Persson-Puurulan, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laatima 19.1.2015 päivätty osayleiskaavan muutosluonnos
asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti ns. valmisteluvaiheen kuulemista
varten nähtäville teknisessä toimistossa 18.2.–20.3.2015 väliseksi
ajaksi.

MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN VIREILLÄ OLOSTA
Maa-aineslaki 13 §
Hakija: Koneyhtymä Reijo Tolppanen & kumppanit, Jungintie 7,
98900 Salla, puh. 0400 927 896.
Kiinteistö ja alue: Märkäjärven kylä, Soramonttu RN:o 29:13 tila,
Mato-ojan sora-alue, joka kuuluu vanhaan maa-ainesten ottoalueeseen.
Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava, kaavamerkintä M.
Toimenpide: Lupaa haetaan soran ottamiseen ja murskaukseen
lähialueiden maanrakennuskohteisiin. Ottamisaika 10 vuotta,
ottomäärä yhteensä 80.000 m³.
Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla teknisessä toimistossa
virka-aikana 18.2.–20.3.2015. Toimenpidettä koskevat muistutukset on tehtävä 20.3.2015 mennessä, osoite: Postipolku 3, 98900
Salla.
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Lahja Alajeesiö, puh. 040 820 5454
tai rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296,
sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi
Sallassa 18.2.2015 Tekninen lautakunta
------------------------------------------------------------------------------------

IDEOI Sallan kunnan sivistystoimen tulevaisuutta

kirjastolla – kirjoita ehdotuksesi/ideasi päivähoidolle, esiopetukselle, peruskoululle, lukiolle, kansalaisopistolle, kirjasto- ja kulttuuripalveluille sekä nuoriso- ja liikuntatoimelle.
Tervetuloa tutustumaan!
-----------------------------------------------------------------------------------

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Sallatunturin asemakaavan korttelin 32 muutos
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa hotellirakennuksen rakentaminen. Kunnanhallitus on 12.5.2014 päättänyt käynnistää
uudelleen vuonna 2008 aloitetun asemakaavan muutoksen.
Arkkitehti Jarmo Lokion, Sito Oy laatima 14.11.2014 päivätty asemakaavan muutosluonnos asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti ns.
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville teknisessä toimistossa 18.2.–20.3.2015 väliseksi ajaksi.
----------------------------Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla
www.salla.fi, kunnan palvelut, tekniset palvelut, kaavoitus.
Mielipiteitä hankkeista voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai
sähköpostilla 20.3.2015 mennessä. Yhteystiedot: Sallan kunta,
Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta, Postipolku 3, 98900 Salla,
rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh. 0400245 296 tai mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä puh. 040 703 5813 sähköposti: etunimi.
sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi.
Sallassa 18.2.2015 Kaavatoimikunta
-----------------------------------------------------------------------------------Sallan Kunta • Postipolku 3 • FI-98900 SALLA
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