SIMOLAINEN
JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA
KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA
Koronatilanne on Länsi-Pohjan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Simossa tilanne on onneksi ollut koko ajan rauhallinen, mutta noudatamme seudullisia tiukkoja suosituksia ja AVIn määräyksiä, jotta tilanne pysyisikin rauhallisena.
Rajoitusten vuoksi mm. laturetkiä ja muita yleisötapahtumia ei voida nyt järjestää ja mm. kuntosalit pidetään suljettuina.
Kunnantalo on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin
huhtikuun loppuun saakka. Asiakaspalvelu muuna aikana
puhelimitse tai ajanvarauksella.
Rokotukset etenevät Simossa, mutta saatavuudessa on
valtakunnallisia ongelmia. Oulunkaari tiedottaa rokotustilanteesta ja toistaiseksi asiakkaat on kutsuttu puhelimitse
rokotettavaksi. Kärsivällisyyttä vielä tarvitaan.
Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa, ellei ministeriössä
päätetä siirrosta koronan vuoksi. Simossa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo. Ennakkoäänestysaika on 7.
- 13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä 18.4.2021.

MAALISKUU 2021
HYVÄ TIETÄÄ

SIMON KUNTA vaihde 016 269 111
kunnanvirasto avoinna ma ja ke 30.4.2021 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 946 012

SIMON KUNTA

Leipiön tuulivoimalat helmikuun aamuauringossa.

Maaliskuu kääntää jo katseemme kevättä kohti. Koululaiset lomailevat viikolla 10 ja useat viettävät talvilomaansa
nyt kotiseudun hangilla hiihdellen. Hyviä hiihto- ja ulkoiluhetkiä kaikille!
Pysykää terveinä!

#rakkauestaSimoon
TYÖTTÖMIEN RUOKAILU
KE 17.3. KLO 11-11.30 NOUTORUOKAILUNA
SIMON SEURAKUNTAKESKUKSESSA
ILMOITATHAN PE 12.3. MENNESSÄ
SADULLE NUMEROON 040 354 7509,
JOS HALUAT OSALLISTUA.

Simon kunnassa 18. huhtikuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja heille lainmukainen määrä varavaltuutettuja.
Valitsijayhdistyksen ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista
tarkoittavia hakemuksia sekä ilmoituksia yhteislistasta ja vaaliliitosta niihin liittyvine asiakirjoineen ja ilmoituksineen ottaa vastaan kunnanvirastossa viraston aukioloaikana kello 8.00 - 11.30
ja 12.30 - 16.00 keskusvaalilautakunnan valtuuttamana hallintojohtaja ja hänen ollessa estyneenä keskushallintopalvelujen toimistosihteeri. Asiakirjat ja ilmoitukset on toimitettava viimeistään
maaliskuun 9. päivänä 2021 ennen kello 16.00.
Edellä mainitut henkilöt vastaanottavat myöhemminkin samassa
paikassa vaalilaissa mainittuja oikaisuja, ilmoituksia ja muita
asiakirjoja kunnanviraston aukioloaikoina 17.3.2021 kello 16.00
saakka.
Kunnan keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantalo, Ratatie 6, 95200 Simo, puh.
016 269 111
Simossa 15. helmikuuta 2021
SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

SIMON KUNNAN LAAJENNETUN
VALMIUSJOHTORYHMÄN KORONATIEDOTE 12.2.2021
Länsi-Pohjan alueella koronatilanne on
kiihtymisvaiheessa. Alueellinen pandemiatyöryhmä on
suositellut jatkamaan alueellisia rajoituksia.
Simossa on jatkettu kaikkia nykyisiä rajoitussuosituksia 18.3.2021 asti.
 Rajat ylittävää matkustamista ei suositella ollenkaan
 Oman alueen ulkopuolelle matkustamista tulee
välttää
 Yläkoulussa sekä harrastus- ja nuorisotilatoiminnassa suositellaan kasvomaskien käyttöä
 Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa
 Riskiryhmien taksikuljetuksissa suositellaan kasvomaskin käyttöä
 Päiväkodissa ja koulussa vierailevien aikuisten tulee käyttää maskia
 AVI on jatkanut yli 10 hlö kokoontumiskieltoa sisäja ulkotiloissa, koskee myös yksityistilaisuuksia
 Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta ja ryhmäliikunta on keskeytetty
 Kuntosalit pidetään suljettuina
 Turvavälejä tulee noudattaa
 Kirjasto pidetään auki. Lukusali on poissa käytöstä
 Vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia tavatessa tulee noudattaa varovaisuutta. Suositellaan välttämään vierailua ikääntyneiden ja riskiryhmien
luona 10 päivän ajan, jos on osallistunut tilaisuuteen, jossa on ollut kasvanut riski korona-altistukselle
 Anniskeluravintolat lopettavat anniskelun klo 22 ja
ovet tulee sulkea klo 23
 Alueellinen pandemiatyöryhmä on kehottanut
asukkaita, erityisesti iäkkäitä ja riskiryhmiä, varmistamaan riittävän D-vitamiinin saannin
Kunnanvirasto on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin huhtikuun loppuun asti. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai ajanvarauksella.
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 näytteenottopisteessä, Pakkahuoneenkatu 1. Tornion näytteenotot
vain ajanvarauksella: https://ajanvaraus.mehilainen.fi/#,
jossa valittava Henkilö/palvelu: laboratorio. Toimipiste:
Tornio, koronanäytteenotto. Koronaturvallinen Lappi sivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa https://koronaturvallinenlappi.fi

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Rokotusvuorossa yli 80-vuotiaat sekä lisäksi
alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset
Simossa rokotetaan tällä hetkellä
– 80-vuotiaita ja sitä vanhempia sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvia omaishoitajia
– Alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä

Kuntalaisten ei tarvitse tehdä mitään, vain odottaa yhteydenottoa. Toistaiseksi rokotuksiin kutsutaan soittamalla
henkilölle kotiin. 70-80-vuotiaiden rokotukset eivät ole jääneet välistä, vaan heidän rokotuksensa alkavat heti yli 80vuotiaiden jälkeen, näillä näkymin maaliskuun loppupuolella. Alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä rokotetaan jo ennen
70-80-vuotiaita, koska alle 70-vuotiaat rokotetaan eri rokotteella kuin yli 70-vuotiaat. Rokotteita annetaan sitä mukaa, kun niitä Oulunkaarelle saadaan.
Alle 70-vuotiailla riskiryhmäläisillä tarkoitetaan henkilöitä,
joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti
altistava sairaus. Sen, kuuluuko henkilö riskiryhmään, arvioi hoitava lääkäri yhdessä Oulunkaaren muun henkilökunnan kanssa. Rokotukset tehdään Simon terveysasemalla. Kela ei korvaa rokotusmatkoja.
Myös koronaan liittyvien työntekijöiden sekä ikäihmisten
asumisyksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset
jatkuvat. Yksiköt hoitavat rokotukset ja ottavat tarvittaessa yhteyttä omaisiin. Valtaosa tästä ryhmästä on saanut
jo ensimmäisen rokotteen, ja osa jo vahvistusrokotteenkin. Rokotusaikoja ei siis voi toistaiseksi varata itse. Saamaansa aikaa voi muuttaa ja lisätietoja kysyä Simon koronarokotusnumerosta 08 5875 5013 ma-to klo 8-9. Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa sivustolta oulunkaari.com ja Oulunkaaren Facebook-tililtä. Jos epäilet
sairastavasi koronaa, soita terveysaseman ajanvarausnumeroon 08 5875 6900.

LAPSIPERHEILLE KOTIPALVELUA TARJOLLA
Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla
tarkoitetaan muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja
kasvatukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Palvelukäyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Maksutonta
palvelua on mahdollisuus saada yhteensä 12 tuntia perhettä kohden. Avun tarpeen arvioi palveluohjaaja. Jos kokee tarvitsevansa tilapäistä kotipalvelua, kannattaa soittaa
seudulliseen ohjaus- ja neuvontanumeroon 08 5875 5010,
joka palvelee ma-pe kello 9-15.

KYLIEN PÄIVÄTOIMINTARYHMIEN aloittamisajankohdasta ilmoitamme huhtikuussa ilmestyvässä Simolaisessa.
Kevätterveisin, Riikka Posti 040 184 2439

Aikuisten ryhmäopetus lähiopetuksena on tauolla koronarajoitusten vuoksi Simossa 18.3. asti. Yksilöopetus ja
alle 18-vuotiaiden ryhmäopetus sekä etäopetus jatkuvat
normaalisti.
Pyrimme toteuttamaan opetusta koronatilanteen salliessa
juhannukseen asti. Keväällä 2021 järjestetään useita lyhytkursseja, jotka voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa
sekä erillisiä verkkokursseja.

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA
Kiitos teille vanhemmille/huoltajille Karvi-arviointiin liittyvistä palautteista. Nyt työn alla on liikunnan edistäminen
varhaiskasvatuksessa, johon liittyvää arviointia teemme
myöhemmin. Simon kunnan varhaiskasvatuksen sähköinen Daisy-ohjelma etenee mm. hakeminen varhaiskasvatukseen, tuntiperusteisuus ja hoitoaikojen ilmoittaminen
sähköisesti. Talvilomaviikolla (vko 10), ei ole esiopetusta.
Sekä Maksniemen että Simon päiväkodit ovat sovitusti auki
varattujen hoitopäivien mukaisesti. Olemme avanneet tilapäisen ryhmän Vaajatie 1 C Maksniemessä lasten määrän
lisäännyttyä. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä -liikkuva
varhaiskasvatus.fi antaa hyviä vinkkejä koteihin myös lomaillessa.
Kevättä ja valoa kohti, Irene

ELINKEINOTOIMEN YRITTÄJÄTIEDOTE
Simosta vuokrattavissa olevien asuntojen ja
yrityspalveluiden kartoitus

Metsä Group rakentaa Kemiin uuden biotuotetehtaan. Rakennusvaihe kestää n. 2,5 vuotta, ja tehtaan on
määrä valmistua vuoden 2023 lopulla. Merkittävä osa rakennustyövoimasta tulee Meri-Lapin ulkopuolelta, minkä
vuoksi majoituskapasiteetille ja palveluille on lisäkysyntää
koko Meri-Lapin alueella.
Mikäli sinulla on vuokrattavissa tai myytävissä
asunto rakentajille ja haluatte, että yhteystietonne kunnan puolesta mainitaan, niin lähettäkää majoitustarjontatietonne sähköpostitse: jari.juusola@simo.fi. Mainitkaa
viestissä yhteyshenkilö, kiinteistön osoite, huoneiston pinta-ala, rakennusvuosi, huonekohtaiset tiedot (esim.
3 mh, keittiö, wc, sauna, kylpyhuone, autotalli), oletteko
vuokraamassa, myymässä vai molempia. Mainitse myös
mahdolliset käyttörajoitteet (esim. vain kesäaika). Myös
isommat, asumiskäyttöön suoraan tai rakenteellisten muutosten myötä soveltuvat kiinteistöt kannattaa ilmoittaa.
Kunta ei ylläpidä julkista kiinteistöpörssiä, ainoastaan välittää antamanne tiedot sekä yhteystietonne potentiaalisille vuokralaisille ja ostajatahoille. Lähettäessänne tietonne annatte samalla suostumuksenne siihen, että kunta
voi toimia tiedonvälittäjänä.

Pappilan sauna) ei vuokrata yksityistilaisuuksiin, mutta
max 10 henkilön kokouksiin niitä vuokrataan, kun muistetaan hyvä käsihygienia ja maskien käyttö.
Kevään tapahtumista Simossa Sivakoiden laturetki ja
Talvirieha on peruttu AVI:n ohjeiden mukaisesti.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.2. julistanut vuosiavustukset haettaviksi 31.3. mennessä
Kulttuuri
1. Vuosiavustus kulttuuritoimintaa harjoittaville simolaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille
Liikunta
2. Simolaisille rekisteröidyille urheiluseuroille niiden
sääntömääräiseen toimintaan.
3. Rekisteröidyille simolaisille yhdistyksille, joiden toiminta on pääasiassa liikunta, niiden sääntömääräiseen
toimintaan
Nuoriso
4. Simolaisille rekisteröidyille nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa.
5. Rekisteröidyille simolaisille yhdistyksille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa

Tule mukavan harrastuksen pariin!

Hakeutuminen Meri-Lapin musiikkiopiston oppilaaksi haastattelun kautta tai ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen avautuu 18.3. klo 17 osoitteessa meri-lappi.eepos.fi. Ilmoittaudu ja varaa aika 18.3.-11.4. Lisätietoja
www.kemi.fi/musiikkiopisto
Partiolippukunta Simon Kuutit Ry vuosikokous
torstaina 18.3.2021 klo 18-19 Toivon Tuvalla. Osallistuminen myös Teams-etäyhteydellä. Yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen simonkuutit@gmail.com kokouslinkin lähettämistä varten.

Vierastyövoima lisää myös yritysten palvelukysyntää. Mikäli et ole vielä antanut suostumustasi palvelutarjontasi julkaisemiseen kunnan nettisivustolla löytyvään Simolaisia yrityksiä -listaukseen, niin lähetä tietosi sähköpostitse jari.juusola@simo.fi. Lähettäessänne tietonne annatte samalla kunnalle julkaisusuostumuksen. Lisäykset ja
muutokset tehdään ilmoitustenne pohjalta.

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Simon nuorisotilailloissa saa olla kerralla 10 nuorta ja
yläkoululaisille suositellaan maskin käyttöä.
Kaikissa harrastustoiminnoissa enintään 10 henkilöä
ja yläkoululaisilla sekä vetäjillä maskisuositus.
Kuntosalit pidetään suljettuina 18.3. asti, myös Ylikärpän kuntoilutila. Kunnan tiloja (Malini, Toivon tupa,

Huhtikuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 12,
aineisto viimeistään 19.3.2021.
Julkaisija Simon kunta,
toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi,
vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693

SIMON SEURAKUNTA
JUMALANPALVELUKSET
Su 28.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus
kirkko, Pauli Kivoja ja Raija Tyni.
Su 7.3. klo 11 Sanajumalanpalvelus
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.
Su 14.3. klo 11 Sanajumalanpalvelus
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.
Su 21.3. klo 11 Sanajumalanpalvelus
kirkko, Pauli Kivioja ja Hannu Pärkkä.
Su 28.3 klo 11 Sanajumalanpalvelus
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.
Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnäolevaa
seurakuntaa. Jumalanpalveluksia voi seurata Simon
seurakunnan Facebook-sivuilla. Rajoitus 18.3. asti.
To 11.3. klo 12 Viikkomessu
Aseman srk-keskus. Mahdollisuus ehtoolliseen. Ilmoittumiset puhelimitse kirkkoherralle.

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

RIPPIKOULUKOKOONTUMISET
Lähetämme koteihin tiedotteen koskien tulevia lauantaikouluja 20.3. ja 17.4.

NUORTEN KESÄTYÖT 2021
Haemme kesätyöntekijöitä hautausmaalle viheralueiden kunnossapitoon sekä rippileirille isosen ja yövalvojan tehtäviin. Lisätietoa nettisivuilla: Tule mukaan >
nuorille > nuorten kesätyöt

DIAKONIA JA LÄHETYS
To 4.3. klo 12-13 Seurakuntakerho
Simoniemen srk-koti.
Ma 15.3. klo 12-13 Diakoniakerho
Alanimen kylän toimitalo.
Ke 17.3. Työttömien ruokailu
noutoruokailuna. Ruoka tulee varata 12.3. mennessä p. 040 354 7509/Satu.
To 18.3. klo 14-15 Kahviparkki
Aseman srk-keskus.

Kirkkoherranvirasto
Simontie 6 9500 SIMO
p. 040 351 1990
www.simonseurakunta.fi
simon.seurakunta@evl.fi
Toimistosihteeri
sirpa.juntunen@evl.fi

Ti 23.3. klo 17.15-18.30 Kehitysvammaisten iltakerho Aseman srk-keskus.
To 25.3. klo 18 Lähetysilta
Aseman srk-keskus. Vieraana Raimo Kittilä.
Ke 31.3. klo 12 Kehitysvammaisten pääsiäiskirkko, KV-pappi Terhi Ämmälä
Aseman srk-keskus.
To 1.4. klo 12-13 Seurakuntakerho
Simoniemen srk-koti
MUUTOS YLIJÄÄMÄRUOAN JAKAMISESSA
Ruokaa jaetaan tiistaisin klo 12.30 Aseman srk-keskuksessa. Ti 2.3. alkaen ei henkilökohtaista ilmoitusta hakuajasta, ei kotiinkuljetusta. Hakijoiden tulee noudattaa turvavälejä ja muita annettuja ohjeita.
IKÄIHMISTEN KIRKKOHETKI
Kirkossa ma 1.3. klo 10-12, ma 8.3. klo 12-14 sekä
pe 19.3. klo 10-12. Kirkkotilaan tutustumista sekä
arvontaa ja kahvia Yhteisvastuun hyväksi.

YHTEISVASTUUKERÄYS 2021
Auta ikäihmisiä hädässä ja lahjoita keräykseen!
Voit lahjoittaa Simon seurakunnan keräykseen:
MOBILEPAY 64746 tai yhteisvastuu.fi/Simo.
Keräyslupa RA/2020/639
Lipaskerääjiä kaivataan, ole yhteydessä diakonissa
Ritvaan.

MUSIIKKI
Naiskuoro Amoroso tauolla toistaiseksi.
KIRKOLLISET ILMOITUKSET
Kuollut: Aimo Eemeli Mikkola 62 v
Esko Tapio Simoska 85 v
Kai Erik Hietala 69 v
Juha Antero Vehmassalo 62 v
Kastettu: Elsa Teresia Isokääntä
Oula Erkki Akseli Räisänen
Miitta Maaria Räisänen
KIRKKOHERRANVIRASTO SULJETTU
15.3. - 16.3. sekä 29.3. - 1.4.

Kirkkoherra
p. 040 358 0390
pauli.kivioja@evl.fi

Lapsi- ja nuorisotyö
p. 040 358 0690
virpi.rajaniemi@evl.fi

Taloustoimisto
p. 040 351 1690
teija.onkalo@evl.fi

Diakonia- ja lähetystyö
p. 040 358 0790
ritva.lampela@evl.fi

Musiikkityö
p. 040 358 0590
raija.tyni@evl.fi

Seurakuntamestari
p. 040 358 0490
pirjo.pakanen@evl.fi

