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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

FYSIOTERAPIA TIEDOTTAA

SALLAN KANSALAISOPISTO

Ohjattua allasvoimistelua

Käden taidot, taiteet ja yhteiskunnalliset aineet

Terveyskeskus järjestää ohjattua allasvoimistelua Sallan
Revontulikylpylässä erityisryhmille (neurologiset sairaudet,
vaikeat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, reuma ym). Osallistuja maksaa itse allasmaksun.

www.salla.fi/kansalaisopistopalvelut

Ilmoittautumiset vain perjantaina 17.10. ja maanantaina
20.10. klo 8.00 - 9.00 välisenä aikana fysioterapiaan,
puh. 040 – 520 8624.

Alk. ti 4.11. klo 17.30 Sallan kirjastolla.
Materiaalimaksu 6 e, materiaalit opettajalta.
Lisätietoja Pirjo/puh. 040 8352057.

Lääkäri tekee valinnan ja vain valituille ilmoitetaan.
Ryhmän koko 20 henkilöä.

Saijan käsityöt

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

IDEAKILPAILU KIRKONKYLÄN, HAUTAJÄRVEN, KURSUN JA KELLOSELÄN ENTISTEN
KOULUKIINTEISTÖJEN TULEVASTA KÄYTÖSTÄ

Hardanger-enkeli (8 t, 16 eur)

Alk. to 23.10. klo 17.30 Saijan koululla.

Saijan käsityöt
Alk ma 20.10. klo 17. Naruskan retkeilymajalla.
Lisätietoja Pirjo/puh. 040 8352057.

Sallan kunta järjestää kaikille avoimen ideakilpailun
Kirkonkylän, Hautajärven, Kursun ja Kelloselän entisten
koulukiinteistöjen tulevasta käytöstä. Kilpailulla pyritään
löytämään uusia käyttötarkoituksia kiinteistöille kunnan
omassa tai mielellään kunnan ulkopuolisessa omistuksessa. Kirjalliset esitykset yhteystietoineen kiinteistöjen
tulevaksi käytöksi tai muut ideat kiinteistöjen kehittämiseksi tulee lähettää Sallan kunnalle 28.11.2014 mennessä
os. Postipolku 3, 98900 Salla. Kuoreen merkintä ”Ideakilpailu”. Parhaimmille ehdotuksille tullaan myöntämään
rahapalkinto. Lähempiä tietoja kiinteistöistä löytyy Sallan
kunnan kotisivulta www.salla.fi / Tontit ja kiinteistöt /
Myytävät kiinteistöt.

Kuolajärven lapinpuvun valmistuskurssi

Sallassa 09.10.2014

14. – 16.11. Sallan koulukeskus. Korukurssi, jonka materiaalina käytetään poronsarvea. Ilm. 7.11. mennessä JA

SALLAN KUNNANHALLITUS
---------------------------------------------------------------------------

TOIMINTAKESKUS kahvila, myymälä ja
terveyskeskuksen kanttiini suljettu ke 15.10 pe 17.10.14.

Alkaa la 25.10. klo 11.00 Sallan koulukeskuksen tekstiilityön luokka. Lisätietoja Pirjo/puh. 040 8352057.

Kutomo tiedottaa:
Kangaspuilla kudonta 6 e/viikko. Jos haluat kutoa vain
vähän, niin kangaspuissa on myös valmiina olevia loimia.
Varaa loimi ja sovi kudonta-aikasi tai rakenna loimi itsellesi alusta alkaen. Lisätietoja Pirjo Santala,
puh. 040 8352057

110402 Poronsarvista koruiksi (24 t, 48 e)

110403 Poronkynsistä koruiksi (24 t, 48 e)
28. – 30.11. Sallan koulukeskus. Korukurssi, jonka materiaalina käytetään poron kyn-siä. Ilm. 21.11. mennessä JA

110404 Poron sääriluusta koruksi (24 t, 48 e)

Paritanssin jatkoryhmä
20.10. – 1.12.2014
Maanantaisin klo 18.30 – 20.00 Koulukeskuksen liikuntasalissa.
Tanssikurssilla pääpaino on kaikkien tanssilajien tanssiminen ja eri tansseihin toiveiden mukaan. Tunneilla paneudutaan myös ryhtiin, vartalon liikkuvuuteen ja hallintaan.
Osallistumismaksu 28 euroa. Tervetuloa nauttimaan
liikunnan riemusta ja tanssin ilosta! Myös nuoret ovat
tervetulleita!
Ilmoittautuminen puh. 040 556 7252 tai
petteri.salmijarvi@salla.fi
--------------------------------------------------------------------------Sallan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta julistaa
haettavaksi 31.10.2014 klo 15:00 mennessä

2 SAIRAANHOITAJAN
TOIMEA toistaiseksi
Toimipaikkana on aluksi terveyskeskuksen vuodeosasto.
Sairaanhoitajilta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§ mukaista sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteen tutkintoa.
Työaikamuotona on jaksotyö, työ on 3-vuorotyötä. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Toimissa
noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja toimista antavat vuodeosaston vs. osastonhoitaja Merja Kunnari puh. 040 5199470

RÖNTGENHOITAJAN toimen
Röntgenhoitajalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukaista
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai
aikaisempaa opistoasteen tutkintoa.

Toimintakeskus avoinna ma – to klo 8-16 ja perjantaisin
klo 8-15.

5. – 7.12. Sallan koulukeskus. Korukurssi, jonka materiaalina käytetään poron sääriluuta. Ilm. 28.11. mennessä.
Kursseille ilm. kansalaisopisto@salla.fi tai
Nina/puh. 040 5596035. Lisätietoja opettajana
Arja Kustula puh. 0400 475 837.

Tervetuloa kahvilaan ja ostoksille!

Käsityökirjasto

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Mervi Virkkula puh. 040
5210028.

Tilaukset, puh. 040-5184 503

kokoontuu maanantaisin alk. 20.10. klo 12.00 Sallan
kirjastolla. Ensimmäisen kokoon-tumisen käsityöaihe isoäidinneliön virkkausvinkkejä. Opettaja Pirjo Santala.
Kokeilumateriaalia paikan päällä, ei kurssimaksua.

Hakemus, johon liitetään todistusjäljennökset kelpoisuudesta sekä CV tai oma yhteenveto opinto- ja työtodistuksista, lähetetään osoitteella Sallan sosiaali- ja terveystoimisto, Postipolku 3, 98900 SALLA.

110132 Karaokelaulantaa -Salla II (18 t, 36e)

Toimiin valittujen tulee ennen toimen vastaanottamista
esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärin lausunto
sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Muutoin toimimme edelleen entisessä osoitteessa Kuusamontie 71.

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

KAAVOJEN VOIMAANTULO
Sallan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.8.2014
hyväksynyt seuraavat kaavat:
§ 48 Saija-Pulkkaviita osayleiskaavan muutos, Soklin rata
§ 49 Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven
alueen korttelit 357-359
Päätökset ovat lainvoimaisia ja kaavat tulevat voimaan
tällä kuulutuksella.
Sallassa 15.10.2014
SALLAN KUNNANHALLITUS

Alk. ti 28.10. klo 18.45 – 21.00 Vapaa-aikatalo Sallansuu.
Ilm. netissä tai Nina/ puh. 040 5596035. Opettaja Tauno
Luukinen.

110114 Musiikkinäytelmä Ruottiinko
piti juuri lähtiä (30 t, 60e)
Tule tekemään musiikkinäytelmää ensivuoden Salla-päivän
teemaan liittyen. Aloitusinfo ti 4.11. klo 18.00 Sallan
koulukeskus, musiikkiluokka.
Opettajat: Veijo Kivelä ja Maria Tennilä.

Työaikamuotona on muodollinen jaksotyö. Palkkaus on
KVTES:n mukainen

Terveyskeskuksessa on tarjolla myös lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisuuksia
vuosilomien ajalle.
Opiskelijat ja lyhyetkin sijaisuudet
huomioidaan.
Sallassa 13.10.2014
Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta

Sallan Kunta • Postipolku 3 • FI-98900 SALLA
Tel +358 40 508 3301 • Fax +358 16 832 021
sallan.kunta@salla.fi • www.salla.fi

