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Hakemuksille jätetyn määrätyn jättöpäivämäärän
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Lokakuun
maksatukseen avustuksen saajan on toimitettava
syyskuussa oppilaitoksen antama todistus opiskelun
pidetään maanantaina 12.02.2007
Sallan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2007 päätoimisuudesta ja verokortti.
alkaen klo 15.00
§:n 6 kohdalla päättänyt, että Sallan kunta liittyy Lapin Verokorttia ei lähetetä takaisin ellei sitä erikseen
kunnanviraston kunnanvaltuuston istuntosalissa.
Jätehuollon kuntayhtymään 1.4.2007 lähtien ja Sallan pyydetä.
kunta siirtää Lapin Jätehuollon kuntayhtymän vastatKäsiteltävät asiat:
tavaksi Sallan kunnan osalta 1.4.2007 alkaen Napapiirin KOTISEUTURAHAA VUODELLE 2007 HAETTAESSA
Kuljetus Oy:n ja Sallan kunnan välisen voimassaolevan TULEE TOIMITTAA VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
jätteiden kuljetussopimuksen ja kaatopaikan hoitosopi- LIITTEINEEN (kts kohta 4) viimeistään 28.2.2007
toteaminen
muksen.
KLO 16.00 MENNESSÄ SALLAN KUNNAN KOULUTOIMISTOON.
2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali
Sallan kunnanvaltuusto on 25.1.2007 §:n 6 kohdalla
hyväksynyt Lapin Jätehuollon kuntayhtymän 9.1.2007 HAKEMUS OSOITETAAN:
3. Eron myöntäminen Tuomo Hauruselle tarkastushyväksymän uuden muutetun perussopimuksen
SALLAN KUNNAN
lautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen ja
liitteineen. Uusi muutettu perussopimus on nähtävänä KOULUTOIMISTO/KOTISEUTURAHA
henkilökohtaisen varajäsenen vaali/varapuheenSallan kunnan teknisessä toimistossa ajalla 31.1.2007 Postipolku 3, 98900 SALLA
johtajan nimeäminen
-1.3.2007.
Sallassa 08.02.2007
4. Sallan kunnan ja Marita ja Toivo Häkkäsen omistamien Kunnanvaltuuston päätökseen voi hakea muutosta
Marja Myllykangas
kiinteistöjen maanvaihto / Sallan kunnan Märkäjärven Rovaniemen hallinto-oikeudelta osoite Valtakatu 17,
Sivistystoimenjohtaja
kylässä sijaitseva Teemakumpu RN:o 6:56 -niminen PL 8112, 96101 Rovaniemi 1.3.2007 mennessä.
tila/Sallatunturin asemakaava-alueen korttelin 77
rakennuspaikka n:o 1
Sallassa 31.1.2007
SALLAN KANSALAISOPISTO
KUNNANHALLITUS
5. Noin 400 m²:n suuruisen määräalan myyminen
VÄRIÄ ELÄMÄÄN; Värit ja valot sisustamisessa
Kari Koskimaalle Sallan kunnan Märkäjärven kylässä
kurssi La 24.2 klo 10.00-14.00 Sallatunturin koulu
sijaitsevasta Tunturi RN:o 66:71 -nimisestä tilasta
Torstaina 15.02.2007
Kurssi sisältää seuraavaa:
CASINO ROYALE K-15
6. Luonnosta eläminen Itä-Lapissa -selvitystyön
Tietoa värinäkemisestä
käynnistäminen
Klo 19.00 Kirkonkylän koululla
- miten todella näemme värit
(Sallan ala-asteella)
- värien valinta ja vaikutus eri elämäntilanteissa kotimme
7. Oulanka - Savina osayleiskaavoituksen aloittaminen Liput 4 €
sisustuksessa
Miten sisustamista tulisi suunnitella
8. Muut mahdolliset asiat
- tila ja värit
SALLALAISILLE OPISKELIJOILLE
- materiaalit ja värit
Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään
Ideoita värien ja valon käytöstä sisustamisessa
yleisesti nähtävänä kunnanviraston yleisessä
MYÖNNETTÄVÄ KOTISEUTURAHA
- miten yhdistelet värit ja materiaalit
toimistossa torstaina 15.02.2007 virka-aikana.
VUODELLE 2007
- valon oikea valinta
Luennon tauolla mahdollisuus tutkia alan
Sallassa 06.02.2007
SALLALAINEN OPISKELIJA!
kirjallisuutta.
Merk. ANTERO MIETTINEN
Kurssimaksu: 15€
Antero Miettinen
Ennakkoilmoittautumiset 16.2 mennessä p. 879 222.
kunnanvaltuuston
KOTISEUTURAHA HAETTAVANA
Luennon jälkeen klo 15.00 - 20.00 mahdollisuus osallistua
puheenjohtaja
meikkivärikurssille, hinta on 30€/hlö enintään 6hlö.
1. Sallassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva **************************************************************
tai lukion jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija on JOOGAKURSSI jatkuu Pe 9.2 klo 18.00TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTO
Sallatunturin koulu/peilisali.
oikeutettu 350 euron suuruiseen vuosittaiseen
Mukaan mahtuu uusia/vanhoja joogan harrastajia.
TIEDOTTAA
avustukseen.
**************************************************************
2. Opiskelun tulee olla päätoimista ja opiskelijan tulee JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI (24h)
Reseptien uusimiskäytäntö
olla oppilaitoksessa kirjoilla kotiseuturahaa hakiessa. Pe - Su 16.-18.2.2007 aloitus Pe klo 18.00Sallatunturin koulu/ L128
Haluamme muistuttaa asiakkaitamme tuomaan reseptit
Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos
Tutkintomaksu 35€ maksetaan kouluttajalle ennen
uusittavaksi hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista.
niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorit- tutkintoon osallistumista.
Mikäli haluatte reseptinne uusittavaksi saman päivän
taminen.
Kurssimaksu:15€
aikana, olisi reseptit toimitettava poliklinikalle aamulla
Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, Sitovat ilmoittautumiset Ke 14.2 mennessä p. 879 222.
ennen klo 10.00.
jos opintojen laajuus on vähintään kolme opintoviikkoa **************************************************************
opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ELÄKELÄISTEN PUUTYÖT
ole mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- Aloitus Ke 14.2 klo 18.00Sallan kunta pyytää tarjousta
ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai
Sallatunturin koulu /teknisentyön luokka.
opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista
IRTOELÄINTEN HOIDON
Kurssimaksu: 25€
vähintään 25 viikkotuntia.
Ennakkoilmoittautumiset 13.2 mennessä p. 879 222.
JÄRJESTÄMISESTÄ
Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja **************************************************************
Sallan kunnan alueella 01.03.2007 alkaen.
ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontakti- MINIRYIJY OMMELLEN (20h)
Aloitus Pe 23.2 klo 18.00-21.00 Kelloselän koulu
ohjausta tai -opetusta on vähemmän kuin yksi
Kunta järjestää kustannuksellaan yrittäjälle tarhan
-Ryijyn historiaa, materiaalitietoutta ja suunnittelua
yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.
koppeineen ja suorittaa tarhan ylläpidosta
Seuraavat osallistumisajat:
kulukorvauksen. Yrittäjällä on lisäksi oikeus periä
Pe 16.3 klo 18.00-21.00
3.
Avustuksen
saajan
kotikunnan
tulee
myös
tilastointimaksutaksan mukainen hoitomaksu irtoeläimen
La 17.3 klo 15.00-18.00
päivänä
olla
Sallan
kunta.
Kotikunta
määräytyy
kotiomistajalta. Maksut ja tarhan toiminnan säännöt
Su 18.3 klo 15.00-18.00
kuntalain 2 §:n, väestötietolain 18 §:n ja verotusmääritellään kunnan ja yrittäjän välisessä sopimuksessa,
Pe 20.4 klo 18.00-21.00
menettelystä
annetun
lain
5
§:n
mukaisesti.
Avustukjota voidaan yrittäjän kanssa vuosittain tarkentaa.
sen hakijan tulee olla 18 vuotta, mutta enintään
25 vuotta täyttänyt tilastointipäivänä. Tilastointi- KORUJA METALLILANGASTA (16h)
Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 23.02.2007 klo 15.00
La-Su 24.-25.2. klo 9.00-16.00
päivä on edellisen vuoden viimeinen päivä
mennessä os. Sallan kunta/Tekninen toimisto, PL 28,
Sallatunturin koulu/kuvataideluokka
31.12.2006.
98901 SALLA. Kuoreen merkintä “Irtoeläintarha”.
- Kurssilla valmistetaan metallilangasta ja erilaisista
helmistä punoen ja virkaten yksilöllisiä koruja. Materiaalina
4.
Avustusta
on
haettava
viimeistään
28.2.2007
menLisätietoja: Sallan kunnaneläinlääkäri Pirjo Korhonen
nessä. Avustus maksetaan vapaamuotoisten hake- voit käyttää myös käytöstä poistettujen korujen osia.
016-831110/ 040-8203093 tai ympäristö- ja
musten perusteella kahdesti vuodessa maalis- ja
terveystarkastaja Lahja Alajeesiö 016-879244/
Sitovat ilmoittautumiset Miniryijy- ja korukurssille
lokakuussa maksun ollessa 175 euroa/lukukausi,
040-8205454
edellytyksenä koko lukukauden kestävä opiskelu. 16.2 mennessä p. 879 222.
Lisätietoja Pirjo Tolonen 0400 456595.
Sallassa 08.02.2007
Hakemuksessa
tulee
ilmetä
opiskelun
päätoimisuus,
**************************************************************
Tekninen toimisto
joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla
KEKKOSEN VIKA näytelmän harjoitukset jatkuvat
todistuksella. Hakemuksen liitteenä on myös toimitettava La 17.2 klo 10.00- Maaruskassa.
hakijan verokortti.

SALLAN KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
SALLAN KUNNASSA 1.4.2007 LÄHTIEN

