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KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
 
Vuosi 2020 päättyy ja saamme toivottaa uuden vuoden 
2021 tervetulleeksi! 

Koronapandemia on varjostanut päättyvää vuotta ja koe-
tellut meitä monin eri tavoin. Onneksi Simossa tilanne on 

ollut rauhallinen ja toivottavasti pysyykin. Terveys on en-

siarvoisen tärkeä asia meille kaikille. Käyttämällä maskia ja 
huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä 

voimme edelleen toimia vastuullisesti ja lähimmäisemme 
huomioon ottaen.  

Seudullisen pandemiaryhmän suositusten ja AVI:n mää-

räysten mukaisesti myös Simossa rajoituksia jatketaan ai-
nakin 18.1.2021 saakka. Koronarokotukset aloitettaneen 

terveydenhoitohenkilökunnasta. 
Vuoteen 2020 on sisältynyt myös positiivisia ja kunnan 

elinvoimaisuutta vahvistavia asioita: mm. vauvaraha, Leu-

annokan maa-alueen hankinta, VT4 -perusparannuksen 
valmistuminen Viantienjoki-Maksniemi välillä sekä Ranu-

antie-Onkalon ja asemankohdan VT4-perusparannushank-
keen aloitus ja ylimääräinen harkinnanvarainen valtion-

osuus.  
Kunnanvaltuusto hyväksyi 170 000 euroa alijäämäisen ta-

lousarvion vuodelle 2021. Kuntatalous on edelleen niukkaa 

ja tiukkaa. Lainamäärä pysyy kuitenkin kohtuullisena, n. 
1700 €/asukas. Menolisäyksiä tuli käytännössä ainoastaan 

Oulunkaaren sote-palveluihin. 
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja erinomaisesta yh-

teistyöstä luottamushenkilöille, kunnan työntekijöille, yh-

teistyökumppaneille ja kaikille kuntalaisille! Sisukkaasti si-
molaiset - yhdessä! 

 
Valoisaa ja Onnellista Uutta Vuotta 2021! 

 
 

 
#rakkauestaSimoon  

 
 

 

 
 

Lämmin kiitos kaikille ”Siskot ja Simot”- korttikam-
panjaan osallistuneille kuntalaisille, varhaiskasvatuksen 

lapsille/aikuisille, Simon koulun oppilaille/opettajille, seu-
rakunnan klubbarikerholaisille/Virpille, nuokkarin poru-

kalle/Hennille, Ainolle, Kaisalle, Riitalle! Saimme 250 kort-

tia toimitettavaksi kotipalvelun, Kiikanpalon, Mäntylän ja 
vuodeosaston asiakkaille!  

 

 

 

 
 
 

 

Kirjaston aukioloajat 
ma-ke 12-19  
to-pe 9-15 
Maksniemen Lukutupa  
ma-ti 9-16 
Ranuan kirjastoauto 
Tiistai 12.1. ja 26.1. 
Vuokratalot, Ranuantie 484, 12.30-13.00 
Ylikärpän yritys, 13.05-13.35 

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  
 

ELINKEINOTOIMEN YRITTÄJÄTIEDOTE 
 
Valtionkonttorista haettavissa oleva yritysten kustannus-

tuen toinen hakukierros on avautunut 21.12.2020, haku 
päättyy 26.2.2021. Lisätietoja kunnan nettisivujen ajan-

kohtaista-palstalta, jari.juusola@simo.fi, 040 6217115.  
 

mailto:jari.juusola@simo.fi


SIMON KUNNAN LAAJENNETUN 
VALMIUSJOHTORYHMÄN KORONA-
TIEDOTE 18.12.2020 

 

Länsi-Pohjan alueella koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. 
Alueellinen pandemiatyöryhmä on suositellut alueellisia ra-

joituksia. 
Simossa on jatkettu seuraavia suosituksia 

18.1.2021 asti 

 

 Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julki-

sissa sisätiloissa 

 Riskiryhmien taksikuljetuksissa suositellaan kas-

vomaskin käyttöä  

 Päiväkodissa ja koulussa vierailevien aikuisten tu-

lee käyttää maskia 

 AVI on kieltänyt yli 10 hlön kokoontumiset sisä- 

ja ulkotiloissa, koskee myös yksityistilaisuuksia 

 Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta ja ryhmälii-

kunta on keskeytetty 

 Kuntosalit pidetään suljettuina 

 Turvavälejä tulee noudattaa 

 Kirjasto pidetään auki. Lukusali on poissa käy-

töstä 

 Jouluviettoa suositellaan perhepiirissä 

 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 

 Simon kunnan etätyösuositus on voimassa ja 

kunnanvirasto on auki vain maanantaisin ja kes-

kiviikkoisin 28.2.2021 asti. 

 

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  

”Niin paljon mahtui taas vuoteen tähän, 
jota on jäljellä enää ihan vähän. 
Sä enkelin siivin Uuteen Vuoteen kulje 
ja keskiyöllä toivoen silmäsi hetkeksi sulje.” 
Lämmin kiitos asiakkaille, asukkaille, omaisille 
ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. 
Onnellista Uutta Vuotta 2021! 
 

Simon vanhuspalvelut, Oulunkaaren kuntayhtymä 

IKÄIHMISTEN PALVELUT 
Oulunkaaren vanhuspalvelut tuottavat monipuolisia palve-

luja ikäihmisille. Palvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisen 

kanssa tukemaan hänen omia voimavarojaan ja osallisuut-
taan. Erilaiset teknologiset ratkaisut ovat myös osa ikäih-

misten palveluja. Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta p.  040 
5727 329, arkisin klo 9-14. 

SIMON SENIOREIDEN PÄIVÄTOIMINTARYH-
MÄT  
jatkuvat jälleen maanantaina 11.1.2021 Maksniemestä. 

Jos muutoksia ilmenee, otetaan ryhmäläisiin yhteyttä lop-
piaisen jälkeen. 

Parillisten viikkojen maanantai: Maksniemi klo 9-11.30 ja 
Alaniemi klo 12.30-15.  

Parillisten viikkojen torstai: Simon asema klo 9-11.30 ja 
Simoniemi klo 12.30-15. 

Parittomien viikkojen maanantai: Malini klo 9-11.30 ja 
Hamari klo 12.30-15. 

Parittomien viikkojen torstai: Ylikärppä klo 9-11.30 ja Si-
monkylä klo 12.30-15. 

Tiistain ja keskiviikon päivätoimintaryhmät kokoontuvat Si-

mon terveysasemalla viikoittain. Terveysaseman ryhmäläi-
siin otetaan yhteyttä ennen kerhon alkua. Huom! Ethän 

tule kerhoilemaan, jos sinulla on flunssan oireita. Muiste-
taan turvavälit ja hyvä käsihygienia. 

Uuden vuoden terveisin, päivätoiminnanohjaaja Riikka 
Posti, 040 184 2439. 

MUUTOKSIA SOTE-PALVELUISSA VUODEN-
VAIHTEESSA 
Simon sosiaalitoimessa asioidaan koronatilanteesta 

johtuen ainoastaan aikavarauksella. 1.1. ja 6.1. sosiaalitoi-
misto on suljettu. 

Oulunkaaren seudullinen sosiaalipalveluiden palveluoh-

jausnumero 08 5875 5010 palvelee arkisin kello 9-15, poik-

keuksena 1.1. ja 6.1., jolloin palveluohjaus on suljettu. 
Akuuteissa kriisitilanteissa palvelee sosiaalipäivystys ym-
päri vuorokauden numerossa 112. 

Muissa kuin akuuteissa kriisitilanteissa pyydetään olemaan 

yhteydessä arkisin seudulliseen palveluohjaukseen, 08 
5875 5010, tai suoraan työntekijöihin. 

Simon vastaanotto on kiinni arkipyhinä 1.1. ja 6.1. Ar-

kipyhinä kuntalaisia palvelee akuuteissa tilanteissa Mehi-

läinen Länsi-Pohjan Akuuttiklinikka, 040 149 1340. Koro-
naan liittyvissä asioissa palvelee Simon vastaanoton kiinni 

ollessa koronaviruspuhelin joka päivä klo 8-21 numerossa 
040 825 1072. 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
Hyvät huoltajat, 
Olette vastanneet Simon kunnan varhaiskasvatuksen vuo-

rovaikutukseen liittyvään kyselyyn osana Karvin arviointia. 
Vastausprosentti on 66. Valmiiden kysymysten lisäksi oli 

mahdollisuus kirjoittaa vapaamuotoista palautetta. Vas-
taustenne perusteella haluamme kehittää kunnan varhais-

kasvatusta. Tiedote päiväkotien ilmoitustaululla, lisätietoa 

saa varhaiskasvatusjohtajalta tai päiväkotien henkilöstöltä. 
Kiitos kuluneesta vuodesta 2020 ja onnea uudelle vuo-

delle!  
Irene ja päiväkotien väki 

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


KUULUMISIA KIRJASTOLTA 

Kirjasto aloittaa palauttamattomien lainojen 
laskutuksen Nyt kannattaa kaivella kaikki piilot ja nur-

kat kotona ja mökillä, jos on unohtanut palauttaa kirjaston 

aineistoa. Simon kirjasto aloittaa yhdessä muun Lapin kir-

jaston kanssa palauttamattomien lainojen laskutuksen 
tammikuussa 2021. Jos sinulla on palauttamattomia lai-

noja, joiden eräpäivästä on yli 30 päivää, voit palauttaa ne 
vuoden loppuun asti pelkkien palautuskehotus- tai myö-

hästymismaksujen hinnalla. Jos et palauta myöhästynyttä 

aineistoa tänä vuonna, lähetämme tammikuussa laskun, 
jonka summa riippuu palauttamatta jääneen aineiston ar-

vosta. Palauttamatta jääneestä aineistosta vastaa aina kir-
jastokortin haltija.  

Kirjasto laskuttaa huoltajalta alle 15-vuotiaan lainat, joita 

ei ole palautettu. Sama koskee niiden henkilöiden lainoja, 
joille on määrätty huoltaja. Jos lasku jää maksamatta, asia 

voi siirtyä perintätoimistolle, joka perii maksun aineistosta. 

Sen jälkeen lainaa ei voi enää palauttaa kirjastoon. Las-
kuun lisätään myös perintäkulut.  

Mikäli sinulla on kysyttävää laskutukseen liittyen, ole yh-

teydessä kirjastoon. Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat 
löytyvät verkkokirjasto Finnasta tai Simo.fi -verkkosivulta.  

Linkki verkkokirjasto Finnaan: lapinkirjasto.finna.fi 

 

 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

Maksniemen nuorisotilatoiminta jatkuu tiistaisin 

12.1.2021 alkaen, samoin Asemakylän nuorisotilatoi-
minta jatkuu 13.1. alkaen ke- ja to-iltaisin. 

 

Liikkuva aikuinen-ohjelma on aloittanut toimin-

tansa 2020 vuoden alusta.  Ohjelman tavoitteena on saada 

työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Oh-
jelma kulkee edeltäjänsä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman 

viitoittamalla tiellä, mutta täysin uudella otteella: www.liik-

kuvaaikuinen.fi ja www.liikuntaneuvonta.fi 
 

Ylikärpän kuntoilutila on siirretty Ylikärpän rivitalolle 

Ranuantie 484 A2 huoneistoon. Laitteet on asennettu ma-

kuuhuoneisiin. Ulko-oven viereen on laitettu koodilla toi-

miva avainlaatikko, josta käyttäjä voi ottaa ja palauttaa 
avaimen. Kysy koodi soile.vakkala@simo.fi tai 040 758 

4465. 

 
Meri-Lapin jousikvartetin konsertti keskiviikkona 

20.1.2021 klo 19.00 livestriimattuna https://www.you-
tube.com/c/kemifi. 

 

Simossa aloitetaan 2021 Ankkuritoiminta,  
jolla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, jossa toi-

minta kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hy-
vinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisyyn. 

Ankkuri tiimissä on oman alansa asiantuntijoita; poliisista, 
sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta.  

Ankkuritoiminnan tarkoitus on ennen kaikkea tukea nuo-

ren osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.  
Yhteyshenkilönä toimii vapaa-aikaohjaaja Henni Vartiai-

nen, johon voi olla yhteydessä, kun huoli herää nuoresta: 
p. 040 6633031 tai henni.vartiainen@simo.fi 

 

Kaukaloiden käyttäjät; valot syttyvät painamalla kyt-

kimestä ja ne palavat 2 tuntia kerrallaan klo 14-21.30 vä-

lisenä aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät kaukaloissa ole-

vista infoista. 
 

Kuntosalit pidetään suljettuina 18.1.2021 asti, 

Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan pandemiatyöryh-

mien, Lapin AVI:n, ja Simon valmiusjohtoryhmän päätök-

sillä. Käyttämättä jäänyt aika korvataan automaattisesti 
asiakkaille. 

 

 
 

 

 
TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT VUONNA 2021 

20.1.2021 
10.2.2021 

17.3.2021 

14.4.2021 
19.5.2021 

Nouto Simon seurakuntakeskuksesta klo 11-12. 
Ruoasta perimme 2 € käteismaksun. 

Noutoruokailuun ovat oikeutettuja myös työttömien alle 

kouluikäiset lapset. 
Ilmoitathan noutoruuan hausta Sadulle p. 040 354 7509 

15.1.2021 mennessä. 

 
 

Helmikuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 4, 

aineisto viimeistään 22.1.2021. 

Julkaisija Simon kunta, 
toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

vastaava toimittaja Minna Simoska 040 749 7693. 

http://www.liikuntaneuvonta.fi/
mailto:soile.vakkala@simo.fi
https://www.youtube.com/c/kemifi
https://www.youtube.com/c/kemifi
mailto:henni.vartiainen@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 
              

 

 

Uusi vuosi ja uudet vaiheet ovat edes-
sämme. Mennyt vuosi on ollut korona-epi-
demian varjostama, mutta uudelle vuodelle 
toivoa tuovat kehitetyt rokotukset. Yhtei-
sen hyvän vuoksi niiden käyttöönottoa suo-
sitellaan kaikille sitä mukaan, kun niitä tar-
jotaan. Seurakunta monien muiden tavoin 
toimii edelleen rajoitetusti. Uskon ja toivon, 
että vuoden mittaan voimme palata jälleen 
normaaliin toimintaan. Jumalaa on rukoiltu 
paljon menneen vuoden aikana koronan 
vuoksi. Ihmiset kaipaavat yhteisiä kokoon-
tumisia ja lähisukulaisten kohtaamisia. 
Evankeliumia, kirkon varsinaista aarretta, 
tarjotaan uutena vuonnakin kaikille. 
  
 
   
JUMALANPALVELUKSET 
 
Uudenvuodenpäivä 1.1. klo 11 sanajumalanpal-
velus  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 3.1. klo 11 sanajumalanpalvelus  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja  ja Raija Tyni.  
Loppiainen  6.1. klo 11 sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni. 
Su 10.1.  klo 11 sanajumalanpalvelus 
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni. 
Su 17.1. klo 11 sanajumalanpalvelus, 
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja.  
Su 24.1. klo 11 vauva ja taaperokirkko, 
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 31.1. klo 11 sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Koronarajoituksen vuoksi jumalanpalvelukset 
toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa.  Ju-
malanpalveluksia voi seurata ja niihin voi osal-
listua Simon seurakunnan facebook-sivuilla.  
Rajoitus on voimassa 18.1. asti.  
 
 

TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESSÄ NOU-
DATETAAN VIRANOMAISOHJEITA JA RA-
JOITUKSIA.  

 

LAPSET JA NUORET 
Klubbari tiistaisin klo 13-15 Aseman srk-keskus. 
1-6 lk. suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho. Ti 
12.1. alkaen. 
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simo-
niemen srk-koti. To 21.1. alkaen.  
 

RIPPIKOULUKOKOONTUMISET 
Kokoontumisrajoitusten vuoksi tammikuun rippi-
koulukokoontumiset toteutetaan myöhemmin il-
moitettavana ajankohtana.  
 

DIAKONIA JA LÄHETYS 
To 14.1. klo 14-15 Kahviparkki 
Matalankynnyksen kohtaamispaikka  
Aseman srk-keskus. 
Ma 18.1. klo 12-13 Diakoniakerho  
Alaniemen kylän toimitalo. 
Ti 20.1. klo 17.15- 18.30 Iltakerho 
Kehitysvammaisille, Aseman srk-keskus. 
To 21.1. klo 18-19 Lähetysilta 
Aseman srk-keskus. 
Ke 27.1. klo 12-13 Seurakuntakerho 
Aseman srk-keskus. 
To 4.2. klo 12-13 Seurakuntakerho  
Simonimen srk-koti. 
Ke 20.1. Työttömien ruokailu klo 11 toteutetaan 
korona-epidemian vuoksi noutoruokailuna. Ruoka 
tulee varata 15.1. mennessä puh 040 354 7509 
(Satu Pääkkö) 
 
Ylijäämäruokaa jaetaan viikoittain. Uusi hakija, 
halutessasi päästä jakorinkiin , ole  yhteydessä 
asiasta diakonissaan.  
 

MUSIIKKI  
Naiskuoro Amoroso 
Harjoitukset tauolla tammikuun ajan.  
 

KIRKOLLISET ILMOITUKSET 
Kastettu: Alina Aurora Böök  
Kuollut:  Vilho Jaakko Tihinen 87 v 
 
 

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