
 

SIMOLAINEN 
   JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA                                  HELMIKUU 2021

 
KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
Vuosi 2021 on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Tammikuun 

kunnanhallituksen kokouksessa hyväksyttiin uusi Simon 
Leilisuon tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite. Suunnitel-

massa on 13 voimalaa ja se tulee nykyisten ja rakenteilla 
olevien Leipiön tuulipuistojen jatkoksi. Lisäksi kunnanhalli-

tus päätti linjata, että valmisteilla olevien tuulivoimahank-

keiden osalta asuinrakennusten suoja-alueen tulee olla vä-
hintään 3 km. 

 
Simojoen yleiskaava on hyväksytty hallituksessa ja etenee 

15.3.2021 kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. 
 

Seudullisen pandemiaryhmän suositusten ja AVI:n mää-

räysten mukaisesti myös Simossa rajoituksia on jatkettu 
ainakin 18.2.2021 saakka. Koronarokotukset on myös Si-

mossa aloitettu ja Oulunkaari tiedottaa, milloin yleiset ro-
kotukset alkavat. Tällä hetkellä esteenä on Suomeen saa-

tavien rokotusannosten vähäinen määrä. Rokotteet jae-

taan sairaanhoitopiireittäin.  
 

Simossa koronatilanne on pysynyt rauhallisena. Kiitos 
tästä kuuluu kaikille simolaisille, sillä olette toimineet vas-

tuullisesti ohjeita noudattaa. Kasvomaskin käyttö ja käsi-

hygienia sekä normaali varovaisuus ja turvaväleistä huo-
lehtiminen ovat edelleen avainasemassa. Varuillaan pitää 

vielä jaksaa olla. Haaparannan hurjien tartuntalukujen 
sekä muuntoviruksen leviämisuhkan vuoksi tulee rajanyli-

tykseen lisärajoitteita ja vain välttämätön työmatkalii-
kenne sallitaan. Sisua, sisua, sisua! 

 

 
Simojoen Hamarinkoski tammikuisessa asussa 

 

Tammikuussa paukkuivat pakkaset ja lumimyräkkää riitti. 
Helmikuussa onneksi päivät jo pitenevät. Nautitaan kau-

niista talvesta. Reipasta ja hyvää helmikuuta! Pysykää 
lämpiminä ja terveinä! 

 

 
#rakkauestaSimoon  

 

 
 
 

 

 
Kirjaston aukioloajat 
ma-ke 12-19  
to-pe 9-15 
 
Maksniemen Lukutupa  
ma-ti 9-16 
 
Ranuan kirjastoauto Kuukkeli 
p. 0400 398 775 
Tiistai 9.2. ja 23.2. 
 
Vuokratalot, Ranuantie 484, 12.30-13.00 
Ylikärpän yritys, 13.05-13.35 
 

TERVETULOA KIRJASTOON! 

HYVÄ TIETÄÄ 

       

SIMON KUNTA vaihde 016 269 111 

    kunnanvirasto avoinna ma ja ke 28.2.2021 asti,  

    asiakaspalvelua muulloin ajanvarauksella tai puhelimitse 

        

    OULUNKAARI vaihde 08 5875 6100 
TERVEYSASEMA 08 5875 6900  

    LPKS AKUUTTI 040 149 1340 

    SIMON HAMMASHOITO 08 5875 6882  

    Päivystys pyhinä klo 10 – 16 Oulu 044 703 6426,  

    muina aikoina LPKS akuutti 040 149 1340 

    SOSIAALITOIMI 08 5875 5010                        

    Kiireelliset päivystysasiat 08 5875 6888 tai 112 

    Toimintakeskus 050 439 2396 suljettu 

    ELÄINLÄÄKÄRI klo 8-9 kiireettömät 050 388 1824 

Keskitetty päivystys 0600 19030 

KIRJASTO  040 354 3326 

ONKALON JÄTEASEMA Huoltotie 3, avoinna pe 15-18 

0400 290 903 tai 044 703 3977 

    SIMON VESIHUOLTO 045 142 1411 

RANTAKAIRAN SÄHKÖ  010 231 9920 

YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO 0200 2100 

RAKENNUSVALVONTA 0400 691 616 

KIINTEISTÖNHOITAJAT 040 526 9250  

LAPIN PELASTUSLAITOS 0400 395 530  
 



SIMON KUNNAN LAAJENNETUN 
VALMIUSJOHTORYHMÄN KORO-
NATIEDOTE 15.1.2021 
 
Länsi-Pohjan alueella koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. 

Alueellinen pandemiatyöryhmä on suositellut alueellisia ra-

joituksia. 
Simossa on jatkettu kaikkia edellisiä rajoitussuo-

situksia 18.2.2021 asti ja lisäksi uusina suosituk-
sina seuraavat: 

 Rajat ylittävää matkustamista ei suositella ollen-

kaan 

 Oman alueen ulkopuolelle matkustamista tulee 

välttää 

 Yläkoulussa sekä harrastus- ja nuorisotilatoimin-

nassa suositellaan kasvomaskien käyttöä 

 Penkkariajelu perutaan 

 Vanhojenpäivätanssit siirretään myöhempään 

ajankohtaan 

Aikaisemmin annetut suositukset: 

 Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julki-

sissa sisätiloissa 

 Riskiryhmien taksikuljetuksissa suositellaan kas-

vomaskin käyttöä  

 Päiväkodissa ja koulussa vierailevien aikuisten tu-

lee käyttää maskia 

 AVI on jatkanut yli 10 hlö kokoontumiskieltoa 

sisä- ja ulkotiloissa, koskee myös yksityistilai-

suuksia 

 Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta ja ryhmälii-

kunta on keskeytetty 

 Kuntosalit pidetään suljettuina 

 Turvavälejä tulee noudattaa 

 Kirjasto pidetään auki. Lukusali on poissa käy-

töstä 

 Vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia tavatessa tu-

lee noudattaa varovaisuutta. Suositellaan välttä-

mään vierailua ikääntyneiden ja riskiryhmien 

luona 10 päivän ajan, jos on osallistunut tilaisuu-

teen, jossa on ollut kasvanut riski korona-altis-

tukselle 

 Anniskeluravintolat lopettavat anniskelun klo 22 

ja ovet tulee sulkea klo 23 

 Alueellinen pandemiatyöryhmä on kehottanut 

asukkaita, erityisesti iäkkäitä ja riskiryhmiä, var-

mistamaan riittävän D-vitamiinin saannin 

 
Jos epäilet saaneesi koronavirusinfektion, ensimmäinen 

yhteydenotto tulee virka-aikana tehdä puhelimitse Simon 
terveysasemalle p. 08 5875 6900. Virka-ajan ulkopuolella 

Simon koronaneuvontanumero on 040 825 1072. 
 

Viikonloppuisin simolaiset voivat käydä Tornion näytteen-

ottopisteessä, Pakkahuoneenkatu 1. Tornion näytteenotot 
vain ajanvarauksella: https://ajanvaraus.mehilainen.fi/#, 

jossa valittava Henkilö/palvelu: laboratorio. Toimipiste: 
Tornio, koronanäytteenotto. Koronaturvallinen Lappi si-

vuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa https://koronatur-

vallinenlappi.fi  
 

 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ  

 
OULUNKAAREN KORONATILANNE 20.1.2021 
Oulunkaaren alueella on kuluneen seitsemän päivän ai-

kana tullut esille joitakin yksittäisiä koronavirustartuntoja. 

Uusia tartuntoja on todettu Iissä ja Simossa molemmissa 
yksi ja Pudasjärvellä kaksi. Kaiken kaikkiaan tartuntoja on 

todettu tähän mennessä Iissä 32, Pudasjärvellä 10, Si-
mossa 6 ja Utajärvellä 10. Vaalassa on edelleen alle viisi 

tartuntaa. Aikaisemmin esille tulleista Pudasjärven Hirsi-

kartanon ja Utajärven Attendo Kirkkopuiston hoivakotien 
tartunnoista ei ole seurannut jatkotartuntoja.  

 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä 

linjasi eilen alueen palaamisesta epidemian leviämisvai-

heesta kiihtymisvaiheeseen. Tilanteen rauhoittumisessa 
näkyy se, että voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia on 

muistettu noudattaa. Kokonaisuutenaan alueen tilanne on 
rauhallinen, mutta Oulussa leviämisvaiheen kriteerit vielä 

täyttyvät. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epide-
mian kiihtymisvaiheessa.  

 

- Koordinaatioryhmän linjaus antaa nyt mahdollisuuden 
avata alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintoja ko-

ronaohjeistuksia noudattaen. Myös abiturienttien lähiope-
tus on mahdollista. Jotta epidemiatilanne pysyy hallin-

nassa molempien sairaanhoitopiirien alueella, on nyt ää-

rimmäisen tärkeää välttää turhaa liikkumista varsinkin län-
sirajan yli, sillä Ruotsin tilanne on vaikea ja muuntoviruk-

sen suhteen epäselvä. Myös Oulussa epidemiatilanne on 
erittäin herkkä. Oulu on monen alueemme kuntalaisen 

työssäkäynti- ja asiointialuetta, mutta turhaa liikkumista 
myös siellä tulee edelleen välttää, sanoo Oulunkaaren yli-

lääkäri Tuula Saukkonen.  

 
Sekä Pohjois-Pohjanmaan että Länsi-Pohjan sairaanhoito-

piiriin epidemiatilanne on lähellä leviämisvaihetta ja tilanne 
saattaa muuttua herkästi. Tällöin myös rajoituksia voidaan 

joutua kiristämään nopeasti. Voimassa olevien ohjeistus-

ten noudattaminen onkin erittäin tärkeää. Tilannetta seu-
rataan aktiivisesti molemmissa sairaanhoitopiireissä.  

 
Koronarokotukset ovat jatkuneet Oulunkaaren alueella 

myös tällä viikolla, ja rokotteita on annettu ripeään tahtiin 

aina sitä mukaa, kun niitä on saatu kuntayhtymään. Vielä 
tämän viikon aikana saadaan rokotettua valtaosa THL:n 

määrittelemästä ensimmäisen vaiheen rokoteryhmästä, eli 
koronapotilaita hoitava henkilökunta, ensihoidon henkilö-

kunta ja hoivakotien asukkaat sekä henkilökunta.  
 

- Kartoitamme parhaillaan joukkorokotuksiin tarvittavia ti-

loja eri kunnissa sekä henkilökuntaa rokotteiden antami-
seen ja neuvontaan. Myös varausjärjestelmän suunnittelu 

vaatii miettimistä, jotta saamme ajanvaraukset hoidettua 
sujuvasti. Todennäköisesti hyödynnämme Oulunkaaren 

Omahoitoa ja mahdollisesti perustamme myös erillisen ro-

koteajanvarausnumeron erityisesti vanhempien ihmisten 
käyttöön, kertoo terveyspalveluiden palvelupäällikkö Ritva 

Väisänen.  
 

Oulunkaaren vanhuspalveluiden päivätoiminnat ovat olleet 
tauolla, mutta ne avautuvat jälleen 2.2.2021 alkaen. Asi-

akkaita tiedotetaan toimintojen alkamisesta erikseen.  
 

https://ajanvaraus.mehilainen.fi/
https://koronaturvallinenlappi.fi/
https://koronaturvallinenlappi.fi/


IKÄIHMISTEN PALVELUT 
 
Oulunkaaren Simon vanhuspalvelut tuottavat monipuoli-

sia palveluja ikäihmisille. Palvelut suunnitellaan yhdessä 
ikäihmisen kanssa tukemaan hänen omia voimavarojaan 

ja osallisuuttaan.  
Erilaiset teknologiset ratkaisut ovat myös osa ikäihmisten 

palveluja. Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta p.  040 5727 

329, arkisin klo 9-14. 

 

KYLIEN PÄIVÄTOIMINTARYHMIEN aloittamis-
ajankohdasta ilmoitamme maaliskuussa ilmesty-
vässä Simolaisessa. 
 

Päivätoiminnanohjaaja Riikka Posti 040 184 2439 

 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
 
ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN JA PE-
RUSOPETUKSEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE 
LUKUVUODEKSI 2021-2022 
 

Esioppilaiden ilmoittautuminen 
Lain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvolli-
suuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai 

muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähete-

tään vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajille postitse ja 

varhaiskasvatuksessa oleville lapsille jaetaan päiväko-
deissa. Huoltajan tulee palauttaa lomake/lomakkeet kou-

lutoimistoon tai päiväkotiin 28.2.2021 mennessä. 
Mikäli esikouluun tuleva lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi 

varhaiskasvatusta/ päivähoitoa, hänestä tulee täyttää päi-
vähoitohakemus. 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta p. 040 593 7669. 

 

Uusien oppilaiden peruskouluun ilmoittautu-
minen 
Kouluun ilmoittautuminen koskee vuonna 2014 synty-
neitä ensimmäiselle luokalle tulevia lapsia. Kouluun ilmoit-

taudutaan esikoulun kautta jaettavalla oppilasilmoituslo-
makkeella, joka palautetaan esikouluun tai koulutoimis-

toon 28.2.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä 
pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat 

asuinpaikan vaihdokset.  

Mikäli lapsi muuttaa Simon kuntaan ilmoittautumisajan ul-
kopuolella, niin ilmoittautuminen tapahtuu Simon kunnan 

kotisivuilta osoitteessa www.simo.fi olevalla lomakkeella. 
Lomake toimitetaan koulutoimistoon, os. Simontie 3, 

95200 Simo. 

Lisätietoa koulutoimistosta p. 040 661 8425. 
 
 

 
 
Vallitsevasta alueellisesta koronatilanteesta johtuen Ki-

valo-opiston yli 18-vuotiaiden ryhmätoiminta lähiopetuk-
sena on keskeytetty koronaviruksen leviämisen ehkäise-

miseksi 18.2.2021 saakka. 

 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

 

Vapaa-aikatoimen nuorisotilailloissa saa olla kerralla 10 

nuorta ja yläkoululaisille suositellaan maskin käyttöä. 

 
Kaikissa harrastustoiminnoissa on sama ohje; enin-

tään 10 henkilöä ja yläkoululaisilla sekä vetäjillä maskisuo-
situs. 

 

Maksniemen kaukalon käyttäjille tiedoksi, että pääty-
valot eivät toistaiseksi toimi. 

 
Kuntosalit pidetään suljettuina 18.2.2021 asti, 

Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan pandemiatyöryh-
mien, Lapin AVI:n, ja Simon valmiusjohtoryhmän päätök-

sillä. Käyttämättä jäänyt aika korvataan automaattisesti 

asiakkaille. 
 

Kunnan tiloja (Malini, Toivon tupa, Pappilan sauna) ei 
vuokrata tällä hetkellä yksityistilaisuuksiin, mutta max 10 

hlön kokouksiin niitä vuokrataan, kun muistetaan hyvä kä-

sihygienia ja maskien käyttö. 
 

 
 

ELINKEINOTOIMEN YRITTÄJÄTIEDOTE  

Valtionkonttorista haettavissa oleva yritysten kustannus-
tuen toisen kierroksen haku päättyy 26.2.2021. Lisätietoja 

kunnan nettisivujen ajankohtaista-palstalta ja Jarilta: 
jari.juusola@simo.fi, 040 621 7115. 

 

VUOKRATAAN KAKSIO JA YKSIÖ 
Kesällä 2020 remontoidut, 53 m2 ja 30 m2, rauhallisella 
paikalla, lähellä palveluja. Tiedustelut Simon sotaveteraa-
nien asuntosäätiö p. 0400 700 544 

 

Maaliskuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 8, 

aineisto viimeistään 19.2.2021. 
Julkaisija Simon kunta, 

toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

vastaava toimittaja Minna Simoska 040 749 7693. 

http://www.simo.fi/


SIMON SEURAKUNTA 
 

 

 
Kirkkoherranvirasto Kirkkoherra  Lapsi- ja nuorisotyö Taloustoimisto 
Simontie 6 9500 SIMO p. 040 358 0390      p. 040 358 0690  p. 040 351 1690 
p. 040 351 1990  pauli.kivioja@evl.fi virpi.rajaniemi@evl.fi teija.onkalo@evl.fi 
www.simonseurakunta.fi               
simon.seurakunta@evl.fi Diakonia- ja lähetystyö Musiikkityö  Seurakuntamestari 
Toimistosihteeri  p. 040 358 0790  p. 040 358 0590  p. 040 358 0490                                 
sirpa.juntunen@evl.fi ritva.lampela@evl.fi raija.tyni@evl.fi  pirjo.pakanen@evl.fi 
              

 

KIRKKOHERRAN TERVEHDYS 
 
Talven selkä taittui jonkin perinteen mukaan Heikin päi-
vänä 19.1. ja valon määrä lisääntyy koko ajan. Kirkon kalen-
terissa siirrytään helmikuussa jo pääsiäisjaksoon. Pääsi-
äistä edeltää paaston aika, joka alkaa laskiaissunnuntain 
14.2. jälkeisestä keskiviikosta. 14.2. on myös ystävänpäivä, 
joka ei ole varsinainen kirkollinen juhla mutta iloinen juhla 
kuitenkin. Laskiainen tarkoittaa laskeutumista paastoon eli 
yksinkertaisten elämäntapojen ja itsekieltäymyksen aikaan. 
Se kutsuu siis vastuulliseen elämäntapaan ja luopumaan 
omastaan hädänalaisten hyväksi. Paastonajan kirkollinen 
väri on violetti, katumuksen väri. Seurakunnan toiminta jat-
kuu edelleen koronan vuoksi rajoitetusti mutta olemme ta-
voitettavissa alla olevin yhteystiedoin. Ota yhteyttä rohke-
asti tarvittaessa.    

 Pauli Kivioja 

 
JUMALANPALVELUKSET 
Su 7.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
Info YV-keräyksestä, 
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.   
Su 14.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus 
kirkko, Pauli Kivioja. 
Su 21.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus, 
Aseman srk-keskus, Tuomas Tölli ja Raija Tyni. 
Su 28.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
 
Koronarajoituksen vuoksi jumalanpalvelukset toimi-
tetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa.  Jumalanpal-
veluksia voi seurata ja niihin voi osallistua Simon seu-
rakunnan Facebook-sivuilla.  Rajoitus on voimassa 
18.2. asti.  
 
TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESSÄ NOUDATETAAN VI-
RANOMAISOHJEITA JA RAJOITUKSIA.  

 

LAPSET JA NUORET 
Klubbari tiistaisin klo 13-15 Aseman srk-keskus. 
1-6 lk. suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho.  
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simo-
niemen srk-koti.  
 

RIPPIKOULUKOKOONTUMISET 
Su 7.2. Itsenäinen suoritus / Yhteisvastuu 

Su 28.2. Kirkko / Urut ja kirkkomusiikki klo 10-13 

 
Lähetämme koteihin tiedotteen, mikäli 28.2. rippi-
koulukokoontumista ei rajoitusten vuoksi voida to-
teuttaa.  

 

DIAKONIA JA LÄHETYS 
To 4.2. klo 12-13 Seurakuntakerho  
Simonimen srk-koti. 
Ke 10.2. Työttömien ruokailu klo 11 Toteutetaan 
koronaepidemian vuoksi noutoruokailuna. Ruoka 
tulee varata 5.2. mennessä p. 040 354 7509. 
To 11.2. klo 14-15 Kahviparkki 
Matalankynnyksen kohtaamispaikka  
Aseman srk-keskus. 
Ma 15.2. klo 12-13 Diakoniakerho  
Alaniemen kylän toimitalo. 
To 18.2. klo 18-19 Lähetysilta  
Aseman srk-keskus. 
Ti 23.2. klo 17.30- 18.30 Iltakerho 
Kehitysvammaisille, Aseman srk-keskus 
Ke 24.2. klo 12-13 Seurakuntakerho 
Aseman srk-keskus. 
To 4.3. klo 12-13 Seurakuntakerho  
Simonimen srk-koti. 
 
Ylijäämäruokaa jaetaan viikoittain. Uusi hakija, 
halutessasi päästä  rinkiin mukaan, ole  yhtey-
dessä asiasta diakonissaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSIIKKI  
Naiskuoro Amoroso 
Harjoitukset tauolla toistaiseksi. 
 
KIRKOLLISET ILMOITUKSET 
Kuollut:   
Ritva Irmeli Ketopaikka 76 v 
Timo Sakari Kuusela 72 v 
Arto Olavi Heinikoski 41 v 
Vihitty: Karri Joakim Kostet ja Venla Emilia Kurula.  

 

KIRKKOVALTUUSTO 
To 4.2. klo 19 Kirkkovaltuuston kokous, 
Aseman srk-keskus. 
 

 Ikäihmisten kirkkohetki 
Luvassa kirkkotilaan tutustumista, pieni hartaushetki 
sekä arvontaa ja kahvia Yhteisvastuun hyväksi!  
 

Ma 1.3. klo 10-12                                      
Ma 8.3. klo 12-14                          Lämpimästi tervetuloa!                
Pe19.3. klo 10-12 
 

mailto:pauli.kivioja@evl.fi
mailto:virpi.rajaniemi@evl.fi
mailto:teija.onkalo@evl.fi
http://www.simonseurakunta.fi/
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mailto:ritva.lampela@evl.fi
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