SIMOLAINEN
JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA

KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA
Valtuustokausi on vaihtunut. 4,5 vuotta toiminut valtuusto piti viimeisen kokouksensa 29.5., jossa hyväksyi
uuden hallintosäännön ja valitsi uudeksi hallintojohtajaksi Maria Vaittisen. Lämpimät kiitokset valtuutetuille
hyvästä yhteistyöstä simolaisten parhaaksi. Uusi valtuusto kokoontuu 12.6. ja valitsee mm. puheenjohtajiston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet.
Länsi-Pohjan sote-projektin yhteisyrityskilpailutus on
edennyt ja tulee Meri-Lapin valtuustojen päätettäväksi
28.6. Saman aikaisesti neuvotellaan maakuntatasolla
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien välisestä
työnjaosta. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Eduskunnan päätöksiä odotetaan
vielä kesän aikana, hieman alkuperäistä aikataulua
myöhemmin.
Nousulohi ja Metsähallitus ovat päässeet sopimukseen
Simojoen kalastuksen yhteisluvasta ja kalastuslupien
osto helpottuu. Luvan voi jatkossa ostaa myös mobiilisti. Toivottavasti lohi nousee jokeen edellisten vuosien malliin ja kalastajat löytävät enenevässä määrin
Simojoen.
Aurinkoista kesää toivottaen,

KESÄKUU 2017

Simon kunnanvirasto on suljettuna kesällä
10.7.-30.7.2017, jolloin kunnan virallinen ilmoitustaulu nähtävillä Simon pääkirjastossa.

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄ
SIMON KUNTA, keskus 016 269 111
avoinna 8.00 – 11.30 ja 12.15 – 15.15

infopiste avoinna ma, ke ja pe

TERVEYSASEMA PÄIVYSTYS arkisin klo 8-16
p. 08 5875 6900, kiireettömät klo 10 jälk.
ELÄINLÄÄKÄRI klo 8-9 kiireettömät 050 388 1824
keskitetty päivystys 0600 19030

KIRJASTO 040 354 3326
ONKALON JÄTEASEMA , Huoltotie 3,
AVOINNA PE klo 15-18
Lisätietoja Oulun jätehuolto; urakoitsija T:mi Toivo Kerola
0400 290 903 tai jätehuoltoneuvoja 044 7033 977
NUOHOOJA Markku Roudasmaa 040 7627 168
VESIHUOLTO Ilkka Soukka 0400 691 616,
asentaja 040 562 4009, päivystys työajan ulkopuolella
045 142 1411
RANTAKAIRAN SÄHKÖ 010 231 99 20
YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO,
tielinja 0200 2100
RAKENNUSVALVONTA, KUNNAN KIINTEISTÖJEN
JA LIIKUNATAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO,
KUNNALLISTEKNIIKKA, JÄTEHUOLTO,
TEIDEN KUNNOSSAPITO I. Soukka 0400 691 616
KIINTEISTÖNHOITAJAT, päivystys 040 526 9250
LAPIN PELASTUSLAITOS
Martti Kalmakoski 0400 395 530

PÄIVÄHOITO KESÄLLÄ
Simon ja Maksniemen päiväkodit suljettu 3.-30.7.2017
Päivähoitotoimisto suljettu 3.-7.7.2017
ja 17.-28.7.2017.
Esiopetus: syyslukukausi 2017: 21.8.-20.12.2017
kevätlukukausi 2018: 8.1.-31.5.2018
Loma-ajat koulun lomien mukaan.
Varhaiskasvatuksen väki kiittää ja
toivoo aurinkoisia kesäpäiviä!

OULUNKAARI TIEDOTTAA
SIMON SENIOREIDEN VIRIKETOIMINTAA
KYLILLÄ
8.6. &
8.6. &
12.6.
12.6.
15.6.
15.6.

22.6. 9.00-11.30 Ylikärppä
22.6. 12.30-15.00 Simonkylä
9.00-11.30 Maksniemi
12.30-15.00 Alaniemi
9.00-11.30 Simon asema
12.30-15.00 Mäkimattila

26.6. Simon Pirtillä yhteinen kokoontuminen kaikkien
kylän kerholaisten kesken klo 14.00 alkaen. Tervetuloa!
Heinäkuun ajan kerhot ovat kesälomalla, mutta jatketaan heti elokuussa. Mukavaa ja aurinkoista kesää!
Terveisin, Tiina Ryynänen 040 184 2439.

ASIOINTILIIKENNE 1.6.2017-31.5.2018

MAKSNIEMEN PÄIVÄKOTI 10 VUOTTA

Keskiviikkoisin:
9.00 Simon Asema – pp – Alaniemi- Ylikärppä – ep Simo Asema 10.30
12.00 Simon Asema – pp – Alaniemi –Ylikärppä- ep Simo Asema 13.30
Perjantaisin:
9.00 Simon Asema – Viantie - Simoniemi – Hepolanperä - Simon Asema 9.50
12.00 Simon Asema - Viantie – Simoniemi – Hepolanperä - Simo Asema 12.50

Maksniemeen rakennettiin 21 -paikkainen päiväkoti,
jonka ovet avattiin kesäkuussa 2007. Samaan rakennukseen siirrettiin myös perhepäivähoidossa toteutuva
vuorohoitotoiminta. Päiväkodin rakennusvaiheessa
varhaiskasvatuksen työntekijät saivat vaikuttaa rakennuksen pohja- ja sisustusratkaisuihin. Päiväkoti rakennettiin tarpeeseen, sillä uuden varhaiskasvatuslain
myötä 24 –paikkaiseksi muuttuneessa päiväkodissa
riittää edelleen lapsia jonoksi asti.

Asiakas tilaa kuljetuksen liikennöitsijältä edellisenä
päivänä ennen klo 15.00. Kuljetus tilataan numerosta
0400 691 728. Reitti ajetaan vain siltä osin, kun asiakas on kuljetuksen tilannut. Asiakkaan maksama hinta
on linja-autotaksan suuruinen. Asiointikuljetusta ei
ajeta juhlapäivinä. Paluukuljetuksen aikataulu voidaan
sopia asiakkaiden kanssa heille sopivaksi.

Juhlavuoden kunniaksi isovanhemmat osallistuivat
lapsenlapsen hoito- tai esikoulupäivään 4.5. Tapahtuma keräsi paikalle 22 isovanhempaa.
Lapset esittivät isovanhemmille lauluja ja leikkejä.
Lisäksi isovanhemmat saivat tutustua päiväkodin pienryhmätoimintaan. Osa sai osallistua Nalle Matikkaan,
osa kirjojen lukemiseen, vesileikkiin, kotileikkiin sekä
pelailuun lasten kanssa. Yhtenä aiheena oli yhteisen
kädenjälkimaalauksen tekeminen.

Romunkeräyskampanja
29.5. – 16.6.2017
VASTAANOTETTAVAT MATERIAALIT
• Pelti- ja rautaromu, paistinpannut, purkit ja kattilat
• Polkupyörät, kaapelit, metalliastiat
• Liedet ja pesukoneet
• Lyijyakut, ym. metalliromu
• Kylmälaitteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet

KERÄYKSEEN EIVÄT KUULU
• JÄTEÖLJYT, MAALIT, LIUOTTIMET
• PARISTOT, LOISTEPUTKET, KAASUPULLOT
• HUONEKALUT
• KOTITALOUSJÄTE, SEKAJÄTE, RAKENNUSJÄTE

Keräyspaikat:
Alaniemi, vanha urheilukenttä
Ylikärppä, vanha sikala
Aseman seutu, Työmiehenkuja (Simon kiri)
Maksniemi, urheilukentän reuna
Viantie, vanha koulu (Palohovintie 17)
Alajokikylän urheilukenttä, Pohjoispuolentie n. 13,5 km
Simosta
Ranuantie 141 (Haapaniemen Sepon halli)

Tavaroiden noutaminen keräyspaikoilta ei ole
luvallista.
YHTEYSHENKILÖT
Esa Kallio 020 781 7642, Kuusakoski Oy
Anniina Sunnari-Pietikäinen 0400 424 058, Simon 4Hyhdistys

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Esikoululainen Mianna maalaamassa Markku-papan
kättä taideteosta varten.

Isovanhemmat kertoivat myös omia kokemuksiaan
siitä, miten päivähoito oli järjestetty heidän lapsuudessaan. Esimerkiksi Hillan, Hertan ja Henrikin mummo
Tuula Kivimäki kertoi, kuinka hänen lapsuudessaan
lastenhoito järjestettiin vanhempien ollessa töissä.
Silloin 7- ja 9-vuotiaat sisarukset hoitivat häntä, hänen
ollessa 5-vuotias. Naapuria oli pyydetty pitämään lapsia silmällä. "Tyynysota alkoi saman tien, kun silmä
vältti", kertoi Tuula Kivimäki. 11-vuotiaana hän itse on
ollut hoitamassa neljää lasta, joista yksi oli vaipoilla.
Ajat olivat erilaiset tuolloin.
Maksniemen päiväkodin väki lähettää lämpimät kiitokset mukana olleille isovanhemmille!

************************

Siivoustiimi p. 040 770 0662
Muut palvelut p. 040 749 7693
**************************

KIRJASTON KUULUMISIA
Simon kirjasto liittyy Lapin kirjastoihin ja vaihtaa kirjastojärjestelmää
Simon kirjasto liittyy elokuussa 2017 osaksi Lapin kirjastoja ja ottaa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän.
Vuoden 2017 aikana kaikki Lapin läänin kirjastot ottavat käyttöön saman kirjastojärjestelmän ja muodostavat Lapin kirjastot -kimpan. Koha on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta
vastaavat kirjastot itse. Se on käytössä mm. Joensuun,
Kouvolan, Mikkelin ja Oulun seuduilla.
Simon kirjasto on elokuussa kaksi viikkoa kiinni vaihdoksen vuoksi. Sulun aikana Ranuan kirjastoauto ei
käy Ylikärpän pysäkeillä eikä verkkokirjasto ole käytettävissä. Palautuksia ei tänä aikana oteta vastaan kirjastoissa, eikä niitä voi jättää palautuslaatikkoon. Kiinnioloaika tarkentuulähiaikoina ja siitä ilmoitetaan kirjaston kotisivuilla ja Facebookissa sekä ilmoitustauluilla.
Aineiston laina-aikaa on pidennetty siten, ettei kiinnioloajalle tule eräpäiviä. Asiakkaat voivat tauon ajaksi
lainata etukäteen riittävästi luettavaa, kuunneltavaa ja
katseltavaa tarvitsematta pelätä laina-ajan umpeutumista. E-kirjat ovat käytettävissä osoitteessa:
https://www.ellibslibrary.com/lappi
Järjestelmänvaihdos ei edellytä asiakkaalta mitään
toimenpiteitä, ja vanha kirjastokortti ja tunnusluku
toimivat uudessa kirjastojärjestelmässä.
Yhtä aikaa Simon kirjaston kanssa Kohaan siirtyvät
myös Ranuan ja Tervolan kirjastot. Lisätietoja kirjastojärjestelmän vaihdoksesta ja järjestelmän ominaisuuksista saat, kun käyt kirjastolla, numerosta 040 354
3326 tai 040 354 4695.

SIMOJOEN YHTEISLUPA-ALUE
Simojoelle on muodostettu yhteislupa-alue. Sen mukaisesti viehekalastusta voi harrastaa tulevana kesänä
yhdellä luvalla koko jokialueella pois lukien muutamat
pienet kalastus- ja osakaskunnat. Yhteislupa-alue kattaa 97 % kalastettavan alueen vesipinta-alasta Simojoen suulta Ranuan rajalle. Simojoen Nousulohi ry sai
päätettäväkseen kalastusjärjestelyistä viehekalastusoikeuksien osalta Simojoella Metsähallituksen kanssa
käytyjen neuvottelujen myötä.
- Saavutettu yhteislupasopimus parantaa huomattavasti Simojoen vetovoimaa ja yleistä tunnettavuutta. Erityisesti perhokalastajille ja kalastusmatkailua harjoittaville yrityksille yhteislupasopimus on kauan odotettu
positiivinen viesti ja lisää Simojoen kiinnostavuutta
samalla kun jokeen nousevien lohien määrä saavuttaa
uusia ennätyksiä, kertoo Simojoen Nousulohi ry:n puheenjohtaja Tapani Kuusela.

Myös lupien ostaminen helpottuu, sillä yhteislupasopimus kattaa myös kalastuslupien myynnin.
Lisääntyvän kalastajien määrän palvelutarpeisiin vastaamiseksi Metsähallituksen kanssa on sovittu, että he
omalta osaltaan huoltavat ja ylläpitävät yhteislupaalueen yläosassa laavuja jatkossakin. Toisaalla huoltotoiminnoista vastaa Simojoen Nousulohi ry.
Simojoen kehittämiseksi on käynnistetty kunnassa
kehittämishanke, jonka yhteyshenkilönä toimii elinkeinokoordinaattori Jari Juusola. Hankkeessa on tarkoitus
uudistaa simojoki.com -tiedotussivustot ja rakentaa
jokivarteen uutta palveluvarustusta, kuten laavuja,
liitereitä ja tulipaikkoja. Samalla uudistetaan opastuksia ja viitoituksia ohjaamalla kalastusta sallituille paikoille ja yhteisesti hyväksytyille reiteille.
Yhteislupasopimus ja nousulohien lisääntynyt määrä
joessa sekä vaikeutuneet kalastusmahdollisuudet YläLapissa tuovat varmasti jo tulevana kesänä runsaasti
uusia kalastajia, vierailijoita ja samalla myös perhematkailijoita Simojoelle. Uutta yritystoimintaa esim.
majoitus- ja ohjelmapalveluja kalastusmatkailun ympärille suunnittelevien kannattaakin olla yhteydessä Jari
Juusolaan.
- Simojoki on vuosisatoja ollut simolaisille merkittävä
monella tapaa. Tulevaisuudessa Simojoesta voi, niin
halutessamme, muodostua merkittävä vetovoimatekijä
ja myös tulonlähde monelle simolaiselle. Toivotetaan
tulevat vierailijat tervetulleiksi ja edesautetaan kaikki
osaltamme yhteiselon toteutumista jokivarressa, Kuusela muistuttaa.

SIMOJOEN YHTEISLUPA/KALASTUSLUVAT
Yhteislupa-alueelle myydään vain vuorokausi- tai kausilupia. Päivälupa 15 €/vrk ja kausilupa 70 €, alle 18v 50%, perheluvat x 2.
Myyntipisteet: Helmin Lounas-Kahvila p. 016 266 104
ja Simojoen Lohiranta p. 0400 691 351 ja Eräluvat.fi
verkkokauppa, mobiili: suora numero 060 055 1640
vuorokausi ja 0600 55 1643 vuorokausi alle 18v ja
puhelinpalvelunumero 020 692 424. Lupakoodi: SIMOJOKI 2581 (Simojoen alaosan yhteislupa)
Lisätiedot: Simojoen Nousulohi ry pj. Tapani Kuusela,
040 705 2241, tapani.kuusela@pp2.inet.fi. Ajantasaista
tietoa ja kalastusrajoitukset: www.Simojoki.com.

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Simon kunnanviraston kiinnioloaikana kiireellisissä
tapauksissa ota yhteyttä Ilkka Soukkaan Puh. 0400691 616.

ILMAINEN PUHTAIDEN
PUUTARHAROSKIEN VASTAANOTTO
Simon Malinin kaatopaikalla la 10.6.2017 klo 10.00–
14.00 välisenä aikana. Muita jätteitä sisältäviä kuormia ei oteta vastaan.

JÄTEVESINEUVONTAA
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa maksutonta
ja puolueetonta kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa
vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille Lapissa. Uudisrakennukset eivät kuulu neuvonnan piiriin.
Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa mm. ajantasaista tietoa lainsäädännöstä, kirjallisen arvion jätevesijärjestelmänsä tämän hetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta tehostamistarpeesta sekä ohjeita jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta. Neuvontakäynnillä
saatuja nimi- tai osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin.
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta edellyttää
jätevesijärjestelmän uudistamista 31.10.2019 mennessä. Yhteystiedot: Mikael Keränen puh: 0400 283 148,
info@kemijoenvsy.fi . Lisätietoja: www.kemijoenvsy.fi

Suomi100 vuoden tapahtumiin liittyvän Frisbeegolf- turnauksen Simon karsinnat lauantaina
10.6. klo 12.00 alkaen Malinissa. Lisätiedot LaNuTi- sivuilta!

VIANTIEJOEN XIII HISTORIASYMPOSIUMI
la 29. 7. 2017 10-16.00
Viantiejoen metsästysseuran talo (entinen Pömiön
koulu). Ajo-ohje: Vanhalta nelostieltä Viantiestä rautatien pohjoispuolelle Pömiö 18 –tietä noin 15 km.
 Kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Vivi Marttila
 Itsenäisyysajatuksen synty ja Suomen itsenäistyminen 1917, professori Matti Lackman
 ”Pitkään odotettuja rakkaita vieraita”– saksalaisten vastaanotto 1918, dosentti Marja-Liisa

Hentilä



VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
AVOIMET KYLÄT 10.6. SIMOSSA
Alaniemi: Alaniemi on hyväksytty mukaan Yhtä köyttä -hankkeen pilottikyläksi. Toimitalolla talkoot klo
10.00 alkaen. Tarjolla makkaraa ja kakkukahvit.

”Ennen oli rysk, nyt on tysk”– Saksalainen
Suomi 1918, emeritusprofessori Seppo Hentilä
 Suomen itsenäistyminen rahvaan riveissä –
näkökulmia Pohjois- ja Itä-Suomesta, FT Jouni



Kauhanen

Omakustanteinen lounas ja kahvit

Järjestäjät: Oulun Historiaseura, Simon kunta, Kivaloopisto, Viantiejoen metsästysseura, Oulu-opisto.

Simonkylä: Pahnilan museo ja navettakahvila avaavat
ovensa lauantaina 10.6. Esiintymässä ovat Vasja Kataja sekä Anka Ryhmä Sauvosta klo 17-18.00.
Pahnilan museo on avoinna 10.6-13.8.2017 lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 12-18.00.

NUORET YRITTÄJÄT:

Uimakoulutiedote:

Nuorten 4H -yritys avaa merikahvilan Simonkylän
Vasankarilla 14.6. alkaen. Tarjolla on runsas valikoima syötävää ja juotavaa.

Uimakoulut ovat alkaneet. Vesileikkiryhmä 1, merenneidot ja hylkeet aloittivat jo. Toisella viikolla 12.6.
ovat vesileikkiryhmä 2, merenneidot ja hylkeet. Osallistumismaksut peritään linja-autossa: Vesileikki 30 €,
Merenneidot 50 €, Hylkeet 50 €. Linja-auto lähtee Simon linja-autoasemalta klo 12.30.
Reitti: La-asema – Simonkyläntien varsi-SimoniemiViantie-Maksniemi vanha tie; pysäkeiltä, entiseltä
Mammutilta kyytiin. Mukaan uikkarit, peffletti, pyyhe
sekä juotavaa. Vesileikkiryhmäläisillä tulee olla huoltaja, mummo/pappa tai isosisko/-veli mukana.

Jo melkein perinteeksi muodostunut
Kesäkahvila Sumppi avaa ovensa Simon aseman
Kesätorilla 7.6. Kahvila on auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 10-16. Hox! vain käteinen.

Lisätietoja Lohipirtiltä p. 040 581 0827

