Välipäivänterveisiä kunnanvirastolta!

Simossa 27.12.2017

Pakkanen saavutti Meri-Lapin joulunaikaan, mikä suorastaan kehotti meitä nauttimaan läheisten ja
Joulunajan lämmöstä. Runsaasta lumentulosta olemmekin saaneet nauttia jo pitkin alkutalvea.
Vuosi 2017 on ollut Suomi 100 v juhlaa. Ainutkertainen juhlavuosi, joka on mielestäni yhdistänyt meitä
suomalaisia aivan uudella tavalla. Olemme löytäneet ilon ja yhdessä tekemisen meiningin takaisin.
Itsenäisyyspäivä yhdisti erityisen hienolla tavalla. Meillä Simossa havuseppeletalkoot 108 sankarivainajan
kunnioittamiseksi ansaitsee kyllä erityiskiitoksen. Uskon, että kaikki talkoissa mukana olleet jakavat
kanssani tuntemuksen herkistyneestä mielestä siitä syvästä kiitollisuudesta heille, jotka tämän maan
itsenäisyyttä puolustivat ja mahdollistivat myös tämän Suomi 100 v juhlan.
Erityisellä lämmöllä muistelen myös marraskuista Koko Simo kiittää – tapahtumaa Simon Pirtillä. Juhlan
päätavoitteena oli kiittää niitä ikäpolvia, jotka ovat tätä Suomea meille pyyteettömästi rakentaneet.
Samalla se oli hyvä hetki kerrata eri vuosikymmenten tunnelmia ja ajankuvia. Kehitys on ollut huimaa eikä
loppua näy. Digitalisaatio tuo aivan uusia ulottuvaisuuksia, mutta myös haasteita, jotta tekniikan vuoksi ei
kukaan syrjäytyisi tai asiat jäisi hoitamatta. Itse huomaan kaipaavani 70-luvun huolettomia ja seesteisiä
päiviä ja viikonloppuja perheen kesken, jolloin suurin huoli oli se, että näkyykö tv:stä Pertsan ja Kilun
seikkailut. Osaammeko enää samalla tavalla rauhoittua ja keskittyä hetkeen ja läheisiimme, kun
älypuhelimet ja some tunkevat viikonloppuumme ulkopuolisina häiritsemään? Uskon, että juuri Joulunaika
on meille kaikille ollut sellainen rauhoittumisen aika, jota olisi hyvä jatkaa tulevinakin viikonloppuina.
Simo-päivä 28.10. osui lauantaille ja koleasta säästä huolimatta juhlimme lämminhenkisesti kuuman
lohisopan voimin kuntamme omaa juhlaa tässä kunnanviraston piha-alueella runsaslukuisen
nimipäiväjuhlajoukon kanssa. Olemme kovin iloisia, että juhlakutsumme tavoitti Teidät.
Vuoden 2017 tapahtumista Simossa päällimmäisiksi nousevat 27 tuulivoimalan tuulipuiston valmistuminen
ja Meri-Lapin sote sekä yhteisyritys. Tuulivoiman osalta saimme merkittävän edunvalvonnallisen voiton,
kun eduskunta vahvisti lakimuutoksen, jolla tuulipuistot saadaan voimalaitosverotuksen piiriin. Vuoden
2018 talousarvion laadinnassa asia konkretisoitui, sillä tuulivoiman kiinteistöverotuloja arvioidaan saatavan
lähes 900 000 euroa, mikä vastaa noin 1,9 kunnallisveroprosenttia ja tuplaa kiinteistöverotulomme.
Valitettavasti epäoikeudenmukainen valtionosuusjärjestelmä on romahduttanut kuntamme valtionosuudet
ja vuoden 2018 talousarvio jäi tiukasta punakynästä huolimatta kokonaisuutena 112 000 euroa
alijäämäiseksi.
Meri-Lapin sote ja yhteisyritys on kieltämättä vienyt hurjasti voimia ja energiaa koko seutukunnassa.
Kariutuneet sairaaloiden työnjakoneuvottelut ja kiristynyt uusi päivystysasetus eivät jättäneet meille
vaihtoehtoja sen lisäksi, että maakunnan selvityshenkilöiden Lex Lappi esitys tyrmättiin 22.12. hallituksen
taholta. Simo on mukana Mehiläinen Länsi-Pohja Oy yhteisyrityksessä, johon siirtyy Simosta vain kuntoutus
ja erikoissairaanhoito. Mehiläinen Länsi-Pohja ryhtyy 1.6.2018 alkaen tuottamaan erikoissairaanhoidon
palveluita kaikille Länskän omistajakunnille. Tällä ratkaisulla pyrimme turvaamaan Meri-Lapin
erikoissairaanhoidon palveluita sekä myös elinvoimaisuutta ja työpaikkoja.
Kohta vuosi vaihtuu ja Uusi Vuosi 2018 otetaan riemuisasti vastaan. Varmasti kohtaamme uusia haasteita,
mutta myös uusia mahdollisuuksia. Yhdessä on hyvä jatkaa luottavaisena Uuteen Vuoteen!
Kiitän kaikkia kuluneesta vaiherikkaasta vuodesta, hyvästä yhteistyöstä ja Simo ja Meri-Lappi –hengestä!
Oikein Onnellista Uutta Vuotta 2018!
Vivi Marttila, kunnanjohtaja

