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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

VUODEN 2016 KORJAUS- JA ENERGIAAVUSTUKSET HAETTAVANA SALLAN KUNNASSA
24.3.2016 klo 13.00 mennessä

Sallan kunta / Tekninen toimi myy
tarjousten perusteella seuraavat
käytöstä poistetut ajoneuvot:

Valtion varoista myönnetään avustuksia ympärivuotisessa asuinkäytössä
olevaan asuntoon, jossa asutaan pysyvästi. Avustuksen saajan on oltava
kohteen omistaja tai se, jolle kunnossapito- ja korjausvastuu on siirretty
pysyvästi ja pitkäaikaisesti. Korjaustoimenpidettä ei saa aloittaa ennen kuin
avustuspäätös on annettu.

Kuorma-auto Volvo LKV-691vm -89
- LTJ-mallimerkintä: N10-6x2
- vetojärjestelmä 6x2
- lavan laidat 690mm
- etuväli 65cm, jossa HIAB 050V nosturi
- aurausvarustus
- hydraulinen takalaita
- edessä renkaat 12R22,5, jolloin etuakselimassa 7450kg
- tieliikenne käytöstä poistettu 5.1.2016
- määräaikaiskatsastuksen aikaväli
31.07.2015 – 01.02.2016
Traktori Valmet 502 493-LO vm -79
- etukuormain
- linko ( revennyt työntövarren kiinnitys )
- kettingit
Henkilöauto Mitsubishi L200
GAL-462 vm - 91
- lavakate
- ajoaikaa 10.01.2017 asti
Lisäksi myydään kaksi ( 2 ) kappaletta auton
jarruttomia peräkärryjä.

Korjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntoihin
Ensisijaisesti toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen
kotioloissa selviytymisessä. Edellytys, että ruokakunnassa on ainakin yksi
yli 65 v tai vammainen, sekä tulo- ja varallisuusrajojen alittuminen. Hakulomake ARA 35 + ARA35L.
Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi
myönnettävä
kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin
asuinrakennuksiin. Avustus VNA 128/2006 §:ssä 15 mainittujen kohteiden
yksityiskohtaista tutkimusta varten korjaustoimenpiteen täsmentämiseksi,
lisäksi terveystarkastajan toteama terveyshaitta. Hakulomake ARA 36a.
Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
(enintään 2 asuinhuoneistoa)
Avustus laite- ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan energiataloutta ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä, sekä lisätään
uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Tulorajat samat kuin korjausavustuksissa, mutta varallisuudella ei ole vaikutusta. Hakulomake ARA 36d.

Ohjeet ja lomakkeet: teknisestä toimistosta toimistosihteeri/korjausavustusneuvoja Mervi Soukka p. 040 5070 136, tekninen neuvonta rakennusmestari
Ismo Seppälä p. 0400 245 279. Sähköpostit: etunimi.sukunimi<at>salla.fi,
sekä netissä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta:
www.ara.fi >Rahoitus > Avustukset > Kuntien myöntämät korjaus- ja
energia-avustukset. Tarkempi ilmoitus on kunnan ilmoitustaululla ja netissä.

Kaupattavat kohteet myydään siinä kunnossa
kuin ne kaupanteon hetkellä ovat.
Kohteisiin voi tutustua 19.02.2016 klo 12-13
välisenä aikana vesilaitoksen pihalla.
Myyjä varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Lisätietoja antaa rakennusmestari Ari Kivelä
puh. 0400-391521
Tarjoukset, josta ilmenee tarjouksen kohde ja
hinta ALV 0%:a, tulee antaa tekniselle toimelle
osoitetussa suljetussa kirjekuoressa 29.02.2016
klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä tarjottavasta kohteesta.
Sallassa 08.02.2016
Ismo Seppälä
		
vs. tekninen johtaja
-------------------------------------------------------------

Sallassa 10.2.2016 		
SALLAN KUNNANHALLITUS
----------------------------------------------------------------------------------------------

SALLAN HIIHTOKESKUS
TIEDOTTAA

Avustukset, joissa on jatkuva haku, jotka ARA myöntää, mutta haetaan
kunnan kautta
Hissiavustus ja Esteettömyysavustus.
Hakulomake ARA 36c.
Hakemukset osoitteella: Sallan kunta, Mervi Soukka,
Postipolku 3, 98900 Salla

RUUHENRANNAN KERHOHUONEESSA
16.2. Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto klo 9-10 ja
”Ukkokerho” klo 10-11
23.2. Niina Hänninen klo 9-11
1.3. Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto klo 9-10 ja
kotihoidon fysioterapeutti esittäytyy. Tervetuloa!
------------------------------------------------------------------------------------------------

Luisteluhiihdon tekniikkakoulut
tiistaina 16.2 ja torstaina 18.2 klo 17.30-19.00
Osallistumismaksu: 10e/kerta. Mahdollisuus
vuokrata välineet, välinevuokra 10e.
Ilmoittautumiset Sallan hiihtokeskukseen
maanantaihin 15.2 mennessä.
Puh. 016-837 711, email: ski@salla.fi
Kausikortti loppukaudeksi
• aikuiset 290e
• nuoret (12-17v) 250e
• lapset (6-11v) 195e
------------------------------------------------------------

Valtion vuoden 2016 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 18.03.2016. Hakemuksia saa kunnantoimistolta ja Hopeaharjusta Aila Raatikka- Metsäseltä (p. 0400-127268).
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Salla 11.2.2016
Kotipalvelu/tukipalvelut
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan kirjastossa viikon ajan

15. - 19.2.

*Linnunpönttönäyttely
*Piirrustuskilpailu lapsille
”piirrä pöntön asukas”

* Luontoaiheista askartelua
* Luontoteema esillä kirjastossa
* Luontovalokuvia
* Vaihtotori kirjaston lehtisalissa
Voit tuoda tarpeettoman tavaran kuten astian, kirjan, lelun,
sisustustavaraa, urheiluvälineen tms. Tavaran tulee olla ehjä ja
puhdas. Kun tuot tavaran, voit viedä mukanasi itsellesi sopivan ja
tarpeellisen tavaran. Mitään ei myydä, kaikki ilmaista ja vaihtaa

omistajaa. Jäljelle jääneet tavarat viedään kierrätykseen.
Tervetuloa vaihtamaan tavaraa kirjaston lehtisaliin.

Tapahtumassa mukana:
Sallan 4h yhdistys ry, Luontoa elämään! hanke

