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SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

SALLAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA
on haettavana:

FYSIOTERAPEUTIN TOIMI toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Kotihoito. Hakuaika päättyy 2.3.2017
klo 14. Yhteystiedot: kotihoidon ohjaaja Aila Raatikka-Metsänen puh. 0400 127 268 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@salla.fi. Täydellinen hakuilmoitus: www.kuntarekry.fi, www.mol.fi.
Hakemukset toimeen pyydetään jättämään ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLÄ OLOSTA
Maa-aineslaki 13 §
Hakija: Veljekset Karjalainen Oy Pyhäntie 2030 98530 Pyhätunturi
Kiinteistö ja alue: Märkäjärven kylä, Soraharju RN:o 4:58 Ruuhijoen sora-alue II joka kuuluu
vanhaan maa-ainesten ottoalueeseen.
Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Sallatunturin osayleiskaava, kaavamerkintä EO
Toimenpide: Lupaa haetaan soran ottamiseen ja murskaukseen lähialueiden
maanrakennuskohteisiin. Ottamisaika 10 vuotta, ottomäärä yhteensä 50 000 m³.
Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla teknisessä toimistossa virka-aikana 23.2.-27.3.2017.
Toimenpidettä koskevat muistutukset on tehtävä 27.3.2017 mennessä, osoite: Postipolku 3,
98900 Salla.
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Lahja Alajeesiö puh. 040 820 5454 tai
mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä puh. 040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi
Salla 23.2.2017 Tekninen lautakunta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KESÄTYÖPAIKKOJA KOULULAISILLE
JA OPISKELIJOILLE

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista
maksullista sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla
tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista ja niissä
avustamista. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Lapsiperheellä on oikeus
saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei
ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 519 8911, lapsiperhetyöntekijä puh. 040 538 2744.
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LIIKUNTAKESKUKSEN AUKIOLOAJAT
AJALLA 20.2. - 30.4.2017
ma
la

klo 14-20.30
klo 14-20.30

ti-pe klo 10-20.30
su suljettu

TERVETULOA! puh. 0400 510 310

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

KUNTONYRKKEILYN PERUSKURSSI (10X)
Harjoitusajat torstaisin klo 17:30 – 19:00 alkaen 2.3.2017, osoitteessa Tennontie 20.
Kuntonyrkkeily on erittäin monipuolinen kuntoilumuoto kuormittaen koko liikuntaelimistöä.
Kuntonyrkkeily on hyvin pitkälle kilpanyrkkeilijöiden harjoitteiden soveltamista kuntoilumuotoon.
Tunnille tarvitset sisäpelikengät, verkkarit tai shortsit, t-paidan ja juomapullon.
Osallistumismaksu 40 €. Ilmoittautumiset puh. 040 556 7252. Ohjaajana Petteri Salmijärvi.

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

Sallan kunta julistaa haettavaksi sallalaisten koululaisten ja opiskelijoiden sekä Sallan lukiossa opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kesätyöpaikat vuodelle 2017. Hakijoiden tulee olla
31.12.2016 ja työn aikana Sallan väestörekisteriin merkittyinä tai olla opiskelijoina Sallan lukiossa kevätlukukaudella 2017.
Kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 1997–2001 syntyneet henkilöt.
Kesätyöjärjestelyt eivät koske keväällä 2017 ammattiin valmistuvia opiskelijoita.
Täydellinen hakuilmoitus ja ohjeet osoitteessa www.salla.fi tai www.mol.fi -> ”Avoimet työpaikat”.
Kesätyöpaikkahakemus tulee palauttaa viimeistään 31.3.2017 Sallan kunnan taloustoimistoon
palkanlaskijalle osoitteella: Postipolku 3, 98900 Salla. Kuoreen merkintä: ”kesätyö”.

BODYBALANCE® Sallan Liikuntakeskuksessa

SALLALAISET YRITYKSET, YHDISTYKSET,
KYLÄTOIMIKUNNAT JA YKSITYISTALOUDET

Osallistumismaksu 6 €. Ilmoittautumiset puh. 0400 510 310.
Ohjaajana Katja Holm.

Vuoden 2017 koulujen kesäloma-aikana on mahdollista saada v. 1997–2001
syntyneitä koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin.
Täydellinen hakuilmoitus ja ohjeet osoitteessa www.salla.fi -> ”Avoimet työpaikat”.
Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 31.3.2017 Sallan kunnan taloustoimistoon
palkanlaskijalle osoitteella: Postipolku 3, 98900 Salla. Kuoreen merkintä: ”kesätyö”.
Lisätietoja: Sallan kunta, Teresa Heikkinen puh. 040 507 7234 tai Aini Iivari puh. 040 652 7231
tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@salla.fi)
Salla 23.2.2017

Kunnanhallitus

La 25.2.2017 klo 10-11

Bodybalance on lempeä yhdistelmä joogaa, tai chitä ja pilatesta. Tunti parantaa liikkuvuutta ja keskittymiskykyä sekä rauhoittaa mieltä. Keskittyminen,
hengitys ja miellyttävä musiikki rytmittävät liikesarjoja, jotka kehittävät toiminnallista voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta.
Tunnilla liikutaan paljain jaloin, mukaan voi ottaa jumppamaton ja loppurentoutusta varten lämmintä vaatetta esim. pitkähihainen paita ja sukat.
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KAKSI JULKAISUA PÄIVÄNVALOON KIRJASTOLLA
TI 28.2.2017 KLO 17.00
Sallan koululaitos - pikkupirtistä koulukeskukseen ja
Osaaminen sivistyspalveluissa.
Tarjolla Kursulaisen ruisleipää, Naruskan lohta ja Kyläpaakareiden laskiaispullaa kahvin kera.
Tervetuloa ! järj. kirjasto ja kulttuuritoimi.

