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Itä-Lapin sote- selvityksen eteneminen/tilaisuus 5.4.2018
Henkilöstötilaisuus
Tilaisuudessa käsitellään selvityksen laadintaa, sote- ja maakuntauudistuksen tilannetta sekä henkilöstön asemaa
mahdollisessa muutoksessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon
henkilöstö sekä asiasta kunnassanne kiinnostuneet.
Torstai 5.4 Salla klo 12.00 - 14.00, Valtuustosali
Kuntalaisilla ja yhteistyökumppaneilla mahdollisuus arvioida muutoksen vaikutuksia
Kuntalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneille on palveluiden siirron vaikutusten arvioimiseksi
avattu kyselylinkki. Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun saakka ja sen tuloksia hyödynnetään selvitystyön
laadinnassa.
https://www.webropolsurveys.com/S/67CFC5E4C801C81D.par
Sallan kunnanhallitus

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 viipymättä hammashoitolaan aukioloaikoina.
YHTEYDENOTOT AJANVARAUSAIKOINA
NUMEROON 040 5198945
KAIKKI YHTEYDENOTOT AINA TÄHÄN NUMEROON
Hammashoitolassa on automaattinen puhelunohjausjärjestelmä.
Soittaessanne hammashoitolaan, kuunnelkaa vastaajan viesti loppuun asti ja valitkaa joko
kiireellinen tai kiireetön ajanvaraus. Silloin numeronne jää näkyviin ja voimme soittaa teille
takaisin. Jos katkaisette puhelun ilman valintaa, soittajasta ei jää tietoa järjestelmään emmekä
voi ottaa teihin yhteyttä.
Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle saa aikoja
hoitotakuun määrittämässä ajassa.
- särkytapauksille on varattu aikoja päivittäin
- kokonaishoitoon saa aikoja 1-2 kuukauden sisällä
Kiireellistä ensiapua saa viikonloppuisin ja arkipyhinä soittamalla
Lapin läänin yhteispäivystykseen klo 9:30-12:00 numeroon 0106338330
Mahdollisuus myös hammasteknikon palveluihin,
ajanvaraus suoraan teknikolta numerosta 0505440431
Sallan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on haettavana 28.03.2018 klo 14.00 mennessä

Sosiaaliohjaajan/lapsiperhetyöntekijän määräaikainen toimi 10.2.2019
saakka.
Yhteystiedot: johtava sosiaalityöntekijä Anne Kurvinen puh. 040 5198911
s-posti etunimi.sukunimi@salla.fi
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi
Sallassa 14.3.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo 8 vuotta
su 1.4 klo 11.00- 16.00, museo avoinna klo 12.00 – 16.00
klo 11.00 Erkki Lilja ja Topi Kunnari esittelemässä Unelma jäämerestä – Petsamo kartoissa – näyttelyä Sallan
rajakievarissa
klo 11.00 – 13.00 4H järjestää ohjelmaa lapsille sisällä ja ulkona (säävaraus)
klo 13.00 Kiskojen kertomaa – historiaa Sallan radalta - näyttely avautuu museolla
- Erkki Lilja kertomassa näyttelyssä jäämerenradan historiasta
Sallainen herkku myy kaikille sopivia leivonnaisia rajakievarissa klo 11.00 – 15.00
Sallan Vesaiset myymässä makkaraa ja lättyjä ulkona
Tervetuloa mukaan!
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, Savukoskentie 12, 98900 SALLA puh. 040 579 0762 museo@salla.fi
www.salla.fi/museo

Pääsiäiskonsertti sunnuntaina 1.4 klo 19.00 Sallan kirkossa, Tennontie 5.
Jouni Somero, piano
Raija Kilpeläinen-Somero, lausunta
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5e

Sallan kunnanvaltuuston kokous
pidetään maanantaina 26.3.2018 klo 18.00 alkaen 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 29.03.2018
Sallassa 22.3.2018
Petteri Salmijärvi
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