SAVUKOSKEN KUNTA
TIEDOTTAA 7.9.2017
Julistetaan haettavaksi 18.9.2017 - 27.5.2018 ajalle
KOULUKESKUKSEN LIIKUNTASALIVUOROT
syyslukukaudeksi 2017 - kevätlukukaudeksi 2018
perjantai 15.9.2017 mennessä.
1) Yhdistykset, seurat, järjestöt,...viikolla
2) Yksityishenkilöille ja perheille vuorot viikonloppuisin.

Salivuoron hinnat lukukaudelta
1½ tunnin vuoro 30,-(60,-/vuosi)
2 tunnin vuoro 50,-(100,-/vuosi)
Mikäli salin puolittaa toisen hakijan kanssa, puolittuu myös hinta.
Alkuillan vuorot suunnataan ensin lapsi-/nuorisoryhmille.
Hakemuksia saa kirjastosta, koululta ja kunnanvirastolta, joihin
ne voi myös jättää.
Opetustoimi

Kunnanvirasto pidetään suljettuna ke 13.9.2017
Meidän KorvatunturinMaa –hanke tiedottaa

KOULUTUSTA TARJOLLA
Mikä ihmeen Facebook ja Instagram?

Haluatko päästä perille sosiaalisen median saloista, luoda oman
käyttäjätilin itselle tai yhdistykselle, mutta taito puuttuu? Maksuton muutaman tunnin alkeiskurssi vasta-alkajille suunnitteilla.
Alustavat ilmoittautumiset tarpeen kartoittamiseksi hanketyöntekijälle ma 11.9. klo 9-16 puh. 040 661 5568. K-13, yläikärajaa
osallistumiselle ei ole.

Vaikuttavat kuvat, huiput some-julkaisut

Niksejä sosiaalisen median sisällöntuotantoon, kuvien ja videoiden käsittelyyn, oikeiden tunnisteiden löytämiseen. Maksuton koulutus suunnitteilla, kartoitamme kuntalaisten toiveita
ja tarpeita kurssin sisällöksi. Laita toiveesi hanketyöntekijälle
sähköpostilla susanna.schwartz@savukoski.fi tai tekstiviestillä/
whatsapilla puh. 040 661 5568 viimeistään ma 11.9.2017.

Instagram valokuvakilpailu

SYYSKUU SAVUKOSKELLA
Lataa instagramiin hetki saulaista
elämänmenoa tai maisemaa,

voita LOGOHUPPARI!
Kilpailun säännöt:
Kilpailun järjestää Meidän KorvatunturinMaa –hanke ja Savukosken kunnan elinkeinotoimi, joiden tunniste Instagramissa on
@visit_savukoski_korvatunturi
Julkaise valokuva teemasta SYYSKUU SAVUKOSKELLA
30.9.2017 klo 21 mennessä. Kuvista tulee löytyä
#vkk_savukoskikorvatunturi #syyskuusavukoskella ja
#visitsavukoskikorvatunturi -tunnisteet. Osallistujan Instagram-tilin tulee olla julkinen, jotta kuvat näkyvät.
Kilpailuun voi osallistua niin monella kuvalla kuin haluaa.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailukuvia.
Kilpailu päättyy lauantaina 30.9.2017 klo 21. Voittajat julkaistaan
viimeistään maanantaina 2.10.2017. Voittaja on se kuva, jolla on
eniten tyk-kääjiä. Jos kahdella tai useammalla kuvalla on yhtä
paljon tykkääjiä, voittaja valitaan arvalla. Toinen huppari arvotaan
kaikkien osallistuneiden kesken. Yhden palkinnon arvo on 75,00 e.
Voittajien kuviin järjestäjä @visit_savukoski_korvatunturi lähettää kommenttina tiedon voitosta ja pyytää ottamaan yhteyttä
toimistoon yhteystie-tojen lähettämistä varten. Palkinto on
noudettavissa Savukosken kunnanvirastolta tai se postitetaan
voittajalle kotiin. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima.

YMPÄRISTÖTALKOOT
Kylien ympäristötalkoiden talkootyölistoja saatavana hanketoimistolta. Talkoot kerryttävät hankkeen yksityisrahoitusosuutta
15 e/ tunti yli 15 v. talkoolaisten osalta. Muistakaa palauttaa listat
hanketoimistolle. Korvatunturin vaellusreitin tonttukiekkojen ripustustalkoot suunnitteilla la 23.9., säävaraus. Seuraa ilmoittelua
hankkeen Facebook-sivuilla.

NUORTENILTA Vaparilla 7.9. klo 17 alk.
Maalaamme talkoilla tonttukiekkoja Korvatunturin reitille ja kuulemme nuorten toiveita kylän viihtyisyyden lisäämiseksi. Tarjolla
pientä purtavaa.

Savukosken kunta
Kauppakuja 2 A1, 98800 SAVUKOSKI
Puh. 040 738 4130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@savukoski.fi
www.savukoski.fi

