SIMOLAINEN
JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA

KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA
Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistumassa. Kokonaisuutena tulos on 988.000 euroa ylijäämäinen. Suurin
talousarviosäästö toteutui erikoissairaanhoidossa ja
sote-kustannuksissa, yhteensä noin 515.000 euroa.
Lainaa ei ole ollut tarpeen nostaa viime vuonna. Suurin
investointi oli yläkoulun liikuntasalin peruskorjaus, joka
valmistuu kevään aikana.
Meri-Lapin soten eli Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n siirtymisprojekti on käynnissä. Simosta siirtyy erikoissairaanhoito ja kuntoutus, mutta kaikki muut toiminnot
jatkuvat normaalisti Oulunkaaren järjestämänä. Tavoitteena on, että siirtyvät toiminnot alkaisivat 1.6.2018
uuden yhtiön alaisuudessa. Markkinaoikeuteen on
valitettu kilpailutusprosessista, mutta toistaiseksi ei
päätöksiä ole vielä tullut.
Viime syksynä on Simojoelle Leader-hankkeessa rakennettu talkootyöllä neljä uutta laavua tulipaikkoineen, puuvarastoineen ja vessoineen palvelemaan
kalastajia ja myös kaikkia paikallisia luonnossa viihtyviä
simolaisia. Laavut ovat meidän yhteisessä ja toivottavasti vastuullisessa käytössä. Laavuilla voi tulistella
myös näin keväällä. Uudet laavut sijaitsevat IsoPetäjässä, Vähä-Petäjässä, Mertakoskella ja Maliinissa.
Valoisaa kevättä!

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA

MAALISKUU 2018

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄ
SIMON KUNTA, keskus 016 269 111
avoinna 8.00 – 11.30 ja 12.15 – 15.15
TERVEYSASEMA PÄIVYSTYS arkisin klo 8-16
p. 08 5875 6900, kiireettömät klo 10 jälk.
SIMON HAMMASHOITOLA
p. 08 5875 6882 klo 7.30-15.00 arkipäivisin
särkytapauksissa kannattaa soittaa heti aamusta klo 7.30
Iltapäivällä klo 15-16 särkytapauksissa p. 08 5875 6537
Hammashoidon päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä, sekä arkisin virka-ajan ulkopuolella:
Oulun ja ympäristökuntien terveyskeskusten hammashuollon yhteispäivystys on viikonloppuisin ja arkipyhinä
Oulussa osoitteessa Aapistie 3 klo 10.00-16.00, p. 044
703 6426. Muina aikoina yhteys L-PKS:n lääkäripäivystykseen Kauppakatu 25, Kemi, p.040 149 1340
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

Kevään seniorikerhopäivät:
Maksniemi 9.00-11.30: 19.3., 16.4., 14.5., 28.5.,
11.6.
Alaniemi 12.30-15.00: 19.3., 16.4., 14.5., 28.5.,
11.6.
Simo asema 9.00-11.30 : 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.,
17.5., 31.5., 14.6.
Simoniemi 12.30-15.00: 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.,
17.5., 31.5., 14.6.
Malini 9.00-11.30: 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6.
Hamari 12.30-15.00: 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.,
4.6.
Ylikärppä 9.00-11.30: 29.3., 12.4., 26.4., 24.5., 7.6.
Simonkylä 12.30-15.00: 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,
24.5., 7.6.
Aurinkoista keväänalkua, ja tervetuloa kerhoilemaan!
Terveisin: Tiina Ryynänen p. 040 1842 439

Asiointikuljetukset 1.6.2017-31.5.2018
Keskiviikkona 9.00 Simon Asema-pp-Alaniemi-Ylikärppäep-Simo Asema 10.30.
12.00 Simon Asema-pp-Alaniemi-Ylikärppä-ep-Simo Asema
13.30.
Perjantaina 9.00 Simon Asema-Viantie-SimoniemiHepolanperä-Simon Asema 9.50.
12.00 Simon Asema-Viantie-Simoniemi-Hepolanperä-Simon
Asema 12.50.
Kuljetus tilataan edellisenä päivänä numerosta
0400 691 728 ennen klo 15.00.

KARSIKKONIEMEN KAAVOITUS ETENEE
Simon Karsikkoniemen kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.3.
asettaa osayleiskaavaehdotuksen nähtäville, ja niinpä
osalliset voivat nyt antaa kaavasta palautetta. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle
kirjallisesti.
Karsikkoniemen kehittäminen on Simon kunnan elinkeinopolitiikan kärkihankkeita. Laadittavassa osayleiskaavassa on sovitettu yhteen mm. olemassa oleva
loma-asutus, alueen luontoarvot ja maakuntakaavan
mukainen teollisuus- ja energiantuotantotoiminta.
Kaavan laivaväylä-, satama- ja voimajohtovaraukset
mahdollistavat Karsikon alueen monipuolisen kehittämisen.
Nähtäville asetettavassa osayleiskaavaehdotuksessa
Karsikkojärven eteläpuolinen alue on varattu ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen
alueeksi (TT-1), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TT-1-alueen pinta-ala on noin 97 hehtaaria.
Suurin osa kaava-alueesta, kuten Karsikkoniemen ranta-alueet, on osoitettu nykytilanteen mukaisesti maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), jolla sijaitsee
loma-asutusta. Laadittavana oleva osayleiskaava on
yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä eikä sen
perusteella voida suoraan myöntää rakennuslupia.
Kuten Suomen ranta-alueilla yleensäkin, Karsikkoniemen uuden loma-asutusrakentamisen sijoittuminen ja
määrä tulee ratkaista erillisellä suoraan rakentamista
ohjaavalla kaavalla. Ilman tarkempaa kaavoitustakin
olemassa olevia rakennuksia saa kuitenkin korjata ja
vähäisesti laajentaa sekä olemassa oleviin pihapiireihin
rakentaa talousrakennuksia kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.

MAAKUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU KÄYNNISSÄ
Maakuntavaalit
on
suunniteltu
toimitettavaksi
28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun (www.vaalit.fi).
Myös Simossa pohditaan kuumeisesti ehdokkaiden
asettamista maakuntavaaleihin. Keskustan Maritta
Rissanen kertoo Simon kiintiön olevan keskustalta
kaksi ehdokasta. Vasemmistoliiton Eero Haltun mukaan asiasta kokoustetaan vielä, mutta voi olla, että
ryhmältä ei ehkä lähde yhtään simolaisehdokasta mukaan vaaleihin. Perussuomalaisten Terho Korpikoski
kertoi Lapin piirihallituksen päättävän ehdokkaat ja
kiintiö olisi 2-3 ehdokasta Simon perussuomalaisille.
Kokoomuksen Leena Hiltula kertoo kokoomuksen
suunnittelevan yhden ehdokkaan nimeämistä, mutta
asiasta keskustellaan vielä. SDP:n Sari Toivasen mukaan heiltä ei todennäköisesti tule omaa ehdokasta.
Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä
vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kes täisi toukokuun 2021 loppuun.

8102302 Hygieniapassikoulutus Simon yläkoululla ke 25.4. klo 17-21. Ohjaa Eija Kanto. Opiston
kurssimaksu 55 €. Testimaksu 35 € maksetaan
opettajalle. Henkilöllisyystodistus mukaan. Voit
opiskella
etukäteen
netistä
osoitteissa:
www.evira.fi/hygieniaosaaminen,www.edu.fi/purtav
aapuhtaasti ja www.lupakokata.fi. Ilm. 15.4.
mennessä.

Karsikkoniemellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa
yleiskaavaa. Ydinvoimalaitoshanketta varten alueelle
on
aikaisemmin
laadittu
vaihemaakuntakaava,
osayleiskaava ja asemakaava, joista kuitenkin ainoastaan seudullisesti merkittäviä asioita käsittelevä, yleispiirteinen maakuntakaava ehti tulla lainvoimaiseksi
ennen kuin ydinvoimalaitos päätettiin sijoittaa Simon
sijasta Pyhäjoelle. Maakuntakaavasta on sittemmin
kumottu ydinvoimaa koskeva sisältö.

Simon toimipisteen kevätnäyttely Simon virastotalolla su 22.4. klo 12-17. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Simon toimipiste p. 040 593 6489 kivaloopisto@simo.fi tai 040 748 3672.

Nyt nähtäville asetettu Karsikkoniemen osayleiskaavoitus on tullut vireille 2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä
syksyllä 2016, jolloin siitä pyydettiin palautetta viranomaisilta ja osallisilta. Tuolloin kunnalle tullut palaute
on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaratkaisua on muutettu siten, että kaavan toteuttamisen vaikutukset luontoarvoihin, olemassa olevaan loma-asutukseen ja muuhun ympäristöön jäävät mahdollisimman pieniksi. Kaavaa laatii konsulttityönä Ramboll Finland Oy.

Simon 4H yhdistys/Nuorisopyörä -hanke järjestää
kakkukurssiin 7.4. Kurssilla harjoitellaan täytekakkujen koristelua kondiittorin johdolla. Ilmoittautuminen 2.4. mennessä simo4h@4h.fi tai 0400 424
058 Ritva.

SIMON 4H-YHDISTYS

Toukokuussa tulossa yrittäjäkurssi, aikataulu tarkentuu myöhemmin. Tule juttelemaan myös kesätyömahdollisuuksista!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Meri-Lapin jousikvartetti
Ylikärpän koululla 24.04. klo 19.00
Vapaa pääsy! Väliajalla kahvit!

Yökahvilat
06.04. klo 18.30-22.30 4H
13.04. klo 18.30-22.30 kunta &seurakunta
18.05. klo 18.30-22.30 vanhempainyhdistys

Nuorisotilatoiminta
Keskiviikkona klo 14.00 - 20.00
Torstaina klo 14.00 - 20.00
Ohjaajana vapaa-aikaohjaaja Milja Martimo

MOPOMEET
19.5. klo 12-14.30 Kesätorilla, järj. kunta, srk, 4H,
liikenneturva

Tulossa 19.6. kesän PowerPark- retki!
23.5. ilmoittautumiset seurakunnan nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemelle

Tärkeä tiedote Simon Asemakylän kuntosalin käyttäjille!
Kuntosalin kulunvalvonta muuttuu 3.4.2018 alkaen.
Otamme käyttöömme toiminnanohjausjärjestelmän,
joka hoitaa myös kuntosalin käyttäjien laskutuksen.
Kuntosalin avaimet palautetaan kuntaan, vapaa-aikatoimistoon 19.-29.3. välisenä aikana
päivisin klo 8-16 sekä 21.3. ja 28.-29.3. myös
klo 16-20 nuorisotiloille (kunnantalon alakerta
Ratatie 6). Käyttäjille palautetaan avainpantit
(25 €), mikäli ei ole maksamattomia laskuja
rästissä! Toki tämän jälkeenkin voi avaimia palauttaa mutta salille ei pääse 4.4. lähtien enää
avaimella.
Jokainen kuntosalin käyttäjä rekisteröityy henkilökohtaisesti osoitteessa http://wp.simo.fitnessbooker.fi.
Myös yhdistykset, seurat yms. valitsevat henkilön, joka
käy rekisteröitymässä ohjelmaan. Rekisteröitymisen
yhteydessä valitsette käyttömaksun ja lunastatte
omaksi 10 € avainlätkän, jonka haette rekisteröitymisen jälkeen vapaa-aikatoimistosta. Vaikka maksaisit Epassilla, Tyky-seteleillä, Smartum-seteleillä, rekisteröinti tehdään tuossa ohjelmassa mutta maksu suoritetaan vapaa-aikatoimistoon.
Ystävällisin terveisin ja lisätietoja:
vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala (040 758 4465)
ja vapaa-aikaohjaaja Milja Martimo (040 663 3031).

TYÖTTÖMILLE MAKSUTON KUNTOSALIVUORO

TERVETULOA OPISKELEMAAN MERI-LAPIN
MUSIIKKIOPISTOON!
Meri-Lapin musiikkiopistossa voivat opiskella Kemissä,
Torniossa, Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa
kirjoilla olevat henkilöt. Meri-Lapin musiikkiopisto tarjoaa pääasiassa lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.
HUOM! Ei enää pääsykokeita
Tarjoamme vuosina 2010-2012 syntyneille lapsille ja
nuorille paikkaa soitinvalmennuksessa jossain toivomassaan soittimessa (3 kpl toiveita). Soittimet, joista
voi valita soitinvalmennuksessa: alttoviulu, viulu, sello,
huilu, klarinetti, trumpetti/kornetti, käyrätorvi, pasuuna, kitara, kannel, piano, sähkökitara ja rummut. Valmennusjakson jälkeen voi mahdollisuuksien mukaan
päästä opiston varsinaiseksi oppilaaksi.
Tätä ikäluokkaa vanhemmat lapset ja nuoret otetaan musiikkiopistoon sisään ilmoittautumisjärjestyksessä tuntiresurssien puitteissa. Soitinvalikoima on
laaja käsittäen kaikki orkesterisoittimet, pianon, kitaran, kanteleen, bändisoittimet sekä pop/jazz- ja klassisen laulun. Yläikäraja soittimiin on pääsääntöisesti 18
v. Pop/jazz-lauluun ikäraja 13-40 v. ja klassiseen lauluun 16-40 v. Pop/jazz-lauluun hakijat varaavat henkilökohtaisen haastatteluajan hakeutuessaan opintoihin.
Ilmoittautuminen opintoihin 16.4.-11.5.18 osoitteessa mlmo.eepos.fi.
Lisätietoja opinnoista ja Meri-Lapin musiikkiopistosta
osoitteessa www.kemi.fi/musiikki.

VUOSIAVUSTUKSET HAETTAVISSA
Simon kunnan vapaa-aikatoimen nuoriso-, liikunta- ja
kulttuuritoimien vuosiavustukset 2018 on julistettu
haettavaksi 31.3.2018 mennessä. Hakukaavakkeita
vapaa-aikatoimistosta tai www.simo.fi/lomakkeet.
Talviriehassa 18.3. Kesätorilla vieraili n.150 kävijää.
Nappulahiihdoissa oli 21 osallistujaa ja kaikki palkittiin.
Tapahtumassa oli lisäksi mäenlaskua, Simon VPK:n
kalustoesittelyä, Simon moottorikerholaisten kelkkoja,
vanhempainyhdistyksen pulkat olivat ahkerassa käytössä ja arpojakin äidit myivät reippaasti. Simon yrittäjien kahvion lätyt, kahvit ja makkarat maistuivat ja
Simon 4h:n nuoret tekivät kasvomaalauksia. Sadekuuroista huolimatta paikalla oli iloista ja nauravaista porukkaa!

SIMON KUNTA
pyytää remontoidulle vanhalle kirjastotalolle
nimi- ja väriehdotuksia.
Ehdotukset 13.4.2018 mennessä:
soile.vakkala@simo.fi.

keskiviikkoisin klo 13-15
SIMON NUORISOSEURA RY
SIMON PÄIVÄKODIN LASTEN JA
ESIKOULULAISTEN
TAIDETTA ESILLÄ SIMON KIRJASTOSSA 26.3.13.4.2018

Liity jäseneksi NUORISOSEURAAN
Uutta harrastustoimintaa tulossa jäsenille!
Kerromme kotisivuillamme lisää.
www.simonkyla.fi/simonpirtti

ELINKEINOTOIMESTA TIEDOKSI

SIMON FYSIOTERAPIA ON FYSIOKEMI

Yrittäjiltä kuvia kunnan nettisivuille

Fysiokemi muutti Simon Fysioterapian tiloihin tämän
vuoden alusta. Ilkka Aalto on jäänyt eläkkeelle ja kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan
vuosien varrelta. Ajanvaraus Fysiokemin Simon toimipisteeseen numerosta 044 980 2273. Fysiokemi toimii
tällä hetkellä Simon toimipisteessä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, mutta tarvittaessa myös
muina arkipäivinä.
Fysiokemin Simon toimipisteessä työskentelee pääasiassa simolaisille tuttu fysioterapeutti Jukka Salmela.

Simon kunnan nettisivut uudistuvat kevään aikana.
Sivustolla on tarkoitus tuoda kuvin esille simolaisia
yrityksiä. Pyydämme itse kutakin yrittäjää lähettämään
kuntaan yrityksen logon ja/tai valokuvan yrityksen
toiminnasta. Aineiston lähetys kesäkuun 12. päivään
mennessä sähköpostitse: jari.juusola@simo.fi . Kuvien
toimituksen myötä yrittäjä luovuttaa kunnalle kuvien
käyttöoikeuden sosiaalisen median kautta tapahtuvaan
kuntaviestintään.

Yritystulkki simolaisten käyttöön
Simon kunta on hankkinut käyttöoikeuden Yritystulkkinimiseen yrittäjyyden tietoaineistoon. Nettiperusteissa
tietoaineistossa kaikilla simolaisilla on mahdollisuus
saada ajantasaista ja paikallista tietoa yritystoiminnan
eri osa-alueilta vaivattomasti ja maksuttomasti ilman
salasanoja ja kirjautumisia. Kunnan yritystulkin osoite
on: http://www.yritystulkki.fi/fi/alue/simo/. Yritystulkki-linkki tulee löytymään myös Simon kunnan uudelta
nettisivustolta.

Leaderin ja Elyn asiantuntijat tavattavissa
Simossa
Leader Peräpohjolan (http://www.perapohjola.fi) ja
Ely-keskuksen
kautta
(http://www.elykeskus.fi/web/yritysten-kehittämisavustus) on haettavissa tukea yritystoiminnan kehittämiseen ja Leaderistä
myös kylien kehittämiseen.
Juha Kutuniva Leader Peräpohjolasta ja Anne Syväjärvi
Ely-keskuksesta ovat tavattavissa ajanvarauksella Simon kunnan tiloissa 10.4. (vain Leader-asiat), 8.5.,
12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11. Varaa tapaamisaika
vähintään viikkoa ennen ajankohtaa: Leader/ Juha
Kutuniva: 040 544 1164, Ely./.Anne Syväjärvi: 0295
037 578. Asiantuntijat pidättävät oikeuden aikataulun
muutoksiin. Valmistelu- ja taustatukea Leaderin ja Elyn
tukien hyödyntämiseen saat kunnan elinkeinokoordinaattorilta: 040 621 7115, jari.juusola@simo.fi.

KOULULAISTEN KESÄTYÖPAIKAT 2018
Kunnan kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 20002003 syntyneille 31.5.2018 15-vuotta täyttäneille nuorille. Hakemuslomakkeita saa kunnan nettisivuilta,
kohdasta lomakkeet. Hakulomakkeiden palautus kunnan postilaatikkoon tai koulun kansliaan 29.3. mennessä. Lisätietoja työsuunnittelija M. Lammassaari p.
040 354 7509.

HIPPO-hiihdot
Tervetuloa lauantaina 24.3. klo 11.00 seuraamaan OP:n perinteisiä Hippo-hiihtoja Malininkankaan toimintakeskukseen.
OP Kemin seudun perinteiset Hippo-hiihdot järjestetään tänä
vuonna Simossa. Tervetuloa kaikki simolaiset seuraamaan
iloista liikuntatapahtumaa!
Mehu- ja makkaratarjoilu. Myös Hippo Maliinissa mukana!

