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SALLAN KUNNAN
SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

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

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
nessä koulunjohtajille. Lisätietoja antavat koulunjohtajat.
Hakemuspohjat on tulostettavissa koulujen ja kunnan nettisivuilla.

Koulutyö alkaa maanantaina 11.8.2014
seuraavasti:
Koulukeskuksen ilta- ja viikonloppukäytKoulukeskuksen koulut (Kirkonkylän koulu ja Sallantuntu- tö erilaisiin yksittäisiin tilaisuuksiin
rin koulu) alkavat klo 8.45. Lisätietoja alakoulusta antaa
koulunjohtaja Birgitta Ikäläinen puh. 040 5953 430 ja yläkoulusta koulunjohtaja Outi Kettunen,
puh. 0400 292 794.
Sallan lukio alkaa klo 10.00. Lisätietoja antaa koulunjohtaja Leena Hautajärvi puh. 0400 292 796

Koulukyyditykset
Koulukyydityksistä antavat tietoja koulunjohtajat.
Koulukyyditys kuuluu seuraaville oppilaille Perusopetuslain
32 § mukaan.
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin,
kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle
liian vaikeaksi, rasittavaksi ja vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä
avustus.
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 1.-2. luokkalaisille,
joiden koulumatka on yli 3 km, järjestetään kyyditys. Sivistyslautakunta käsittelee terveydellisin perustein tai matkan
vaikeuden ja vaarallisuuden perusteella anottuja koulukyyditysanomuksia elokuussa olevassa kokouksessaan.

Koulujen työaika ja lomat
Henkilöstön koulutuspäivä pe 8.8.2014 klo 8.45 alkaen
Syyslukukausi alkaa ma 11.8.2014
Lauantaityöpäivä 30.8.2014
Syysloma vko 42
Joulujuhla lauantaina 21.12.2014
Joululoma 22.12.2014 – 6.1.2015
Kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2015
Lauantaityöpäivä 10.1.2015
Talviloma vko 10
Vappu 1.5.2015 (perjantai) vapaa
Helatorstai 14.5.2015 (torstai) vapaa
Kevätjuhla 31.5.2015

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-2.luokan oppilaille alkaa
koulutyön mukaisesti 14.8. alkaen. Yhteydenotto aamuja iltapäivätoiminnasta vastaavaan koulunjohtaja Birgitta
Ikäläiseen.

Koulukeskuksen tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö säännölliseen harrastetoimintaan
Tilojen varaamiseksi harrastetoimintaa (liikunta, musiikki
ja yms.) tulee tehdä kirjallinen anomus ma 18.8. men-

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 antaa sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas,
puh. 040-848 8519 ja koulujen johtajat.
--------------------------------------------------------------------------Sallan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta julistaa haettavaksi 3.9.2014 klo 15.00 mennessä

Laboratoriohoitajan toimen
Laboratoriohoitajalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukaista
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai
aikaisempaa opistoasteen tutkintoa.
Työaikamuotona on muodollinen jaksotyö. Palkkaus on
KVTES:n mukainen. Toimeen valitun tulee ennen työn vastaanottamista esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärinlausunto sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.
Lisätietoja antaa osastonhoitaja Mervi Virkkula
puh. 040-5242815.
Hakemus, johon liitetään todistusjäljennökset kelpoisuudesta sekä CV tai oma yhteenveto opinto- ja työtodistuksista, lähetetään osoitteella Sallan sosiaali- ja terveystoimisto, Postipolku 3, 98900 SALLA.
Sallassa 14.7.2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta

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

VANHUSTEN- JA VAMMAISTEN ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET
ylimääräinen haku ajalla 11.08. - 13.10.2014
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen
ja asuinrakennusten korjauksiin myönnetään valtion varoista avustusta (Lait 1184/2005 ja 688/2001 ja asetus
128/2006). Avustuksen saajan on oltava kohteen omistaja tai se, jolle kunnossapito- ja korjausvastuu on siirretty pysyvästi ja pitkäaikaisesti lailla, yhtiöjärjestyksellä
tai kirjallisella sopimuksella. Korjaustoimenpidettä ei saa
aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu. Kunnilla ei
ole mahdollisuutta myöntää avustuksia hakuajan jälkeen
hakemuksensa jättäneille hakijoille.
Avustukset on tarkoitettu toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisessä
mm. peseytymistilat, rakennuksen lämmöneristyksen, LVISjärjestelmien ja esteettömyyden parantaminen.
Ruokakunnassa ainakin yhden henkilön pitää olla yli 65
v tai vammainen. Tulorajat brutto/kk: 1 hlö 1530€, 2 hlöä
2555€, 3 hlöä 3410€, 4 hlöä 4345€, yli 4hlöä enimmäismäärää korotetaan 875€/ lisählö. Rintamaveteraaneille tai

veteraanien leskille on käytössä korotetut tulorajat. Varallisuutta ei saa olla siinä määrin, että kykenee korjaamaan
asuntonsa ilman avustusta. Avustus on 40% hyväksytyistä
kustannuksista, poikkeustapauksissa 70%.
Hakulomake on ARA 35 + varallisuusselvitys ARA35L, sekä
tarvittavat liitteet.

ARAN MYÖNTÄMÄT jatkuva haku:
Hissiavustus Avustus 50%. Hakulomake ARA36c .
Esteettömyysavustus liikkumisesteen poistamiseen.
Avustus 50%. Hakulomake 36c.
Avustus terveyshaitan poistamiseen (viimesijainen).
Kosteus- tai homevaurioiden poistamiseen edellytys, että
ruokakunta on joutunut asuntonsa terveyshaittojen vuoksi
suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ilman omaa syytä. Korjaustoimenpiteet laajat, kustannuksiltaan vähintään 7000€.
Hakijan toimitettava asunnon terveyshaitan selvittämiseksi
asetuksen 1280/1994 §:n 17 mukainen terveystarkastajan
lausunto. Avustus 70%. Lomake ARA35.
Hakemukset jätetään osoitteella: Sallan kunta, Mervi Soukka, Postipolku 3, 98900 Salla
Ohjeet ja lomakkeet: toimistosihteeri, korjausavustusneuvoja Mervi Soukka puh. 040 5070 136 tai tekninen neuvonta rakennusmestari Ismo Seppälä puh. 0400 245 279,
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) salla.fi sekä netistä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta: www.ara.
fi >Rahoitus> Avustukset > Kuntien myöntämät korjaus- ja
energia-avustukset.
Salla 07.08.2014
SALLAN KUNNANHALLITUS
-----------------------------------------------------------------------------

SALLAN KUNTA OSTAA puhdistettuja
marjoja ravintohuoltoon
- puolukka n. 700kg
- mustikka n. 500kg
- mansikka n. 400kg
- hilla n. 110 kg
Laatuvaatimuksena hyväkuntoista ja tasokasta marjaa.
Ostopaikka: Koulukeskuksen keittiö puh: 040 – 519 30 95
Lisätietoja antaa Asta Kauttio puh. 040- 519 30 95 ja Oili
Hourula puh. 040-753 98 25.
Salla 04.08.2014
Tekninen toimi
-----------------------------------------------------------------------------

SALLAN KANSALAISOPISTO
www.salla.fi/kansalaisopistopalvelut Käden taidot, taiteet ja yhteiskunnalliset aineet:
Nina Sipola puh. 040 559 6035,
Suvi Seppälä puh. 040 6804019
Biisinikkarikurssi 15. – 17.8.2014 Sallan Rajakievarissa.
Ohjaajana, sanoittaja Vexi Salmi. Kurssimaksu 50 eur. sis.
15 oppituntia. Ilm. 8.8. mennessä kansalaisopisto@salla.fi
tai 040 6804019.
Vexi Salmen yleisöluento aiheena kirjoittaminen Sallan Rajakievarissa la 16.8. klo 18.
Luentomaksu 5€.
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