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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

SALLAN KUNNAN SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA
KOULUTYÖ ALKAA KESKIVIIKKONA 9.8.2017 SEURAAVASTI:
Kirkonkylän koulu (alakoulu) alkaa klo 8.30
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Birgitta Ikäläinen puh. 040 5953 430
Sallatunturin koulu (yläkoulu) alkaa klo 8.30
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Outi Kettunen puh. 0400 292 794
Sallan lukio alkaa klo 10.00
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Leena Hautajärvi puh. 0400 292 796

Koulukuljetukset

Koulunkuljetuksista antavat tietoja koulunjohtajat. Kuljetuksessa olevien tulee aina ilmoittaa kuljettajalle elleivät käytä
koulukuljetusta vaan kulkevat esim. vanhempiensa kanssa tai ovat pois koulusta.
Kirkonkylän koulun ja Sallatunturin koulun oppilaat, joiden koulumatka on 3-5 kilometriä voivat kulkea aikaisemman
käytännön mukaisesti linja-autossa aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetuksessa olevien oppilaille ja ja 1-2-luokkalaisille, joiden
koulumatka on yli 3 km järjestetään kuljetus. Sivistystoimenjohtaja päättää terveydellisin perustein tai matkan vaikeuden
ja vaarallisuuden perusteella olevat koulukuljetukset.

Aamu-ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta 1-2-luokan oppilaille alkaa ma 14.8. alkaen. Yhteydenotto aamu- ja iltapäivätoiminnasta
vastaavaan koulunjohtaja Birgitta Ikäläiseen.

Koulukeskuksen tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö säännölliseen harrastetoimintaan

Tilojen varaamiseksi harrastetoimintaan (liikunta, musiikki ja yms.) tulee tehdä kirjallinen anomus ma 21.8. mennessä
koulunjohtajille. Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Koulukeskuksen ilta- ja viikonloppukäyttö erilaisiin yksittäisiin tilaisuuksiin

Tilojen varaamiseksi tulee aina tehdä kirjallinen anomus koulunjohtajalle. Koulun tiloja ei saa käyttää omatoimisesti
ilman lupaa.

Tärkeä tiedote koulukeskukseen tuleville oppilaille ja heidän huoltajilleen

Oppilaiden oma kuljetus Toimintakeskuksen risteyksen kautta koululle ja koululta pois. Linja-autoliikenne, taksit ja
henkilöstö kulkevat koulun risteyksen kautta koululle.
Lisätietoja antavat koulunjohtajat ja sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas puh. 040 848 8519.
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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 040 519 8945
KAIKKI YHTEYDENOTOT AINA TÄHÄN NUMEROON
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 010 633 8330.
Meillä on mahdollisuus myös hammasteknikon palveluihin, ajanvaraus suoraan teknikolta numerosta 050 544 0431.
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KAUNIS KIITOS KAIKILLE Salla-päivään osallistuneille, niin järjestelyissä mukana olleille,
kuin vieraillekin. Teitte päivästä unohtumattoman muiston.
Salla-päivän järjestelytoimikunta.

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

Sallan kansalaisopiston kurssit ovat valmisteilla ensi lukuvuodelle.

Elokuussa pääset katsomaan niitä osoitteessa https://opistopalvelut.fi/salla/index.php Ilmoitamme kursseista myös
Koti-Lappi -lehden Kunta tiedottaa -palstalla. Hyvää kesän jatkoa!

