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KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
 
Simossa koronatilanne on ollut edelleen rauhallinen, mutta 
Ylitornion tilanne osoitti, että tilanteet voivat muuttua no-

peasti. AVIn yli 6 henkilön kokoontumisrajoitus koskee 
myös perhetilaisuuksia. Meidän ei auta herpaantua vaan 

jaksaa noudattaa rajoituksia ja ohjeita. 

 
Länsi-Pohjassa tasataan nyt kuntien välisiä eroja rokotuk-

sissa ja keskitytään THL:n ohjeen mukaan yli 70-vuotiai-
den rokottamiseen.  Toistaiseksi asiakkaat Simossa kutsu-

taan puhelimitse rokotettavaksi.  Oulunkaari tiedottaa ro-

kotustilanteesta. 
  

Kuntavaalit siirretään eduskunnan päätöksellä kesään ja 
uusi varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. 

 

Valoa näkyvissä.  

 
Kevätpäiväntasaus 20.3. toivottaa valon ja lämmön terve-

tulleeksi. Kevät alkaa ja päivät pitenevät.   
 

Hyvää pääsiäisen aikaa ja mukavia kevätpäiviä!  

Pysykää terveinä!  

 
#RakkauestaSimoon  

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

Simon MLL on tehnyt simolaisille lapsiperheille 100 kpl 

askartelupussia pääsiäislomaa ajatellen. Yhdestä pussista 
riittää tekemistä useammallekin lapselle. Ohjeet askarte-

luja varten löytyvät pusseista. Pusseja voi noutaa Simon 
kirjastosta sekä Maksniemen lukutu-

valta, aukioloaikojen mukaan, viikolta 

12 alkaen niin kauan kuin niitä riittää. 

Hyvää pääsiäistä kaikille! 
Toivottaa, 

MLL Simon paikallisyhdistys ry  

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

 

 

 
KUNTAVAALIT SIIRTYVÄT 
 
Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia oikeusmi-

nisteriö on esittänyt kuntavaalien siirtoa. Uusi vaalipäivä 
olisi sunnuntai 13.6.2021. 

 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee todennäköisesti ole-
maan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021. Alustavien 

suunnitelmien mukaan puolueet voisivat täydentää ehdo-
kaslistoja 4.5.2021 klo 16 asti. Vuoden 2021 kuntavaa-

leissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaisi 1.8.2021 
ja kestäisi vuoden 2025 toukokuun loppuun.  

 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Kunta-
vaalien siirrosta päättää eduskunta. Alustavasti kunnille 

annetut aikataulutiedot voivat vielä muuttua. 
 

Maria Vaittinen 

Hallintojohtaja 

 

KYLIEN PÄIVÄTOIMINTARYHMIEN aloittamis-

ajankohdasta ilmoitamme toukokuun Simolaisessa. 

Aurinkoisin terveisin, Riikka Posti 040 184 2439 

 

 

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 

 



 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ  

Oulunkaaren alueen koronatilanteessa ei ole hiihtolomista 
huolimatta tapahtunut muutoksia. Uusi tartunta on tullut 

esille vain Iissä, mutta muuten tartuntojen määrä on py-

synyt ennallaan. Iissä tartuntoja on todettu 42, Pudasjär-
vellä 14, Simossa seitsemän ja Utajärvellä 10. Vaalassa 

tartuntoja on edelleen alle viisi.  
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sai-

raanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmät ovat kokoontu-
neet viime viikolla ja molempien alueilla voimassa olevat 

suositukset jatkuvat 28.3. saakka. Epidemiatilanne on rau-
hoittumassa molempien sairaanhoitopiirien alueilla, mutta 

Ylitorniolla on tullut esille laaja tartunta- ja altistumisketju, 
jossa tartunnan on saanut 22 henkilöä ja altistuneita on 

lukuisia. Tartunnan epäillään olevan peräisin ulkopaikka-

kunnalta. Muuntovirusta on havaittu sekä Pohjois-Pohjan-
maalla että Länsi-Pohjan alueella vähän ja tartuntojen läh-

teet on pystytty selvittämään. Tartunnat ovat olleet peräi-
sin ulkomailta tai alueen ulkopuolelta tulleilta henkilöiltä.  

 

-Ylitorniolla havaitut tartunnat ovat hyvä muistutus siitä, 
että kuuden hengen kokoontumisrajoitusta on syytä nou-

dattaa. Ylimääräisten, ydinperheen ulkopuolisten kontak-
tien vähentäminen on siis nyt todella tärkeää. Vältetään 

siis isoja kokoontumisia ja vietetään esimerkiksi perhejuh-

lia etäyhteyksillä tai myöhäisempänä ajankohtana. Lähes-
tyvä kesä tuo toivottavasti helpotusta tilanteeseen, sillä 

hengitystieinfektioiden leviäminen yleensä rauhoittuu va-
lon lisääntyessä, muistuttaa Oulunkaaren ylilääkäri Tuula 

Saukkonen. 
 

 
 

Kotona rokottaminen ei valitettavasti ole mahdollista, sillä 
rokotteet ovat hyvin vaativia kuljettaa ja säilyttää. Lisäksi 

koronarokotteissa kuten muissakin rokotteissa on aina 
anafylaktisen shokin vaara, minkä vuoksi on tärkeää, että 

rokotepaikalla on riittävästi henkilökuntaa ja asianmukai-

set välineet mahdollisen shokin tai muiden jälkioireiden va-
ralta. Rokottamiskuljetusten Kela-korvattavuus on edel-

leen avoinna, joten taksilappuja ei voi vielä kirjoittaa. 
 

Monissa kunnissa koronarokotteita annetaan jo 75-79-
vuotiaille. Simoon ei ole kuitenkaan vielä saatu rokotteita 

kaikkia yli 80-vuotiaita varten. Tilanne johtuu muun mu-

assa kunnan ikärakenteesta, jossa on suhteessa enemmän 

yli 80-vuotiaita kuin esimerkiksi ympäröivissä kaupun-
geissa. 

-Rokotemäärien tasaamisesta on käyty neuvotteluja mui-

den alueen kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
kanssa, ja toivomme, että Simon tilanne paranee parin lä-

hiviikon aikana. Rokotteita annetaan Simossa koko ajan 
sitä mukaa, kun niitä Simoon saadaan, Oulunkaaren ter-

veyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas toteaa. 

 
Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa Simon ter-

veysaseman ajanvarausnumeroon 08 5875 6900. Roko-
tuskysymyksissä sen sijaan tulee soittaa Simon koronaro-

kotusnumeroon 08 5875 5013, joka palvelee ma-to klo 8-
10. Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronaroko-

tuksiin liittyen. Myös saamansa ajan voi muuttaa tai perua. 

Aikoja ei voi varata itse, vaan toistaiseksi henkilökunta 
soittaa kotiin ja tarjoaa aikaa. 

 
Rokotusajan saaneet ovat olleet Oulunkaarella tyytyväisiä, 

ja rokotuksiin on tultu mielellään. Pistämisen jälkeen kun-

talaisilla on ilmennyt jonkin verran tavanomaisia rokotus-
ten jälkioireita, kuten paikallista kipua, nivelkipuja ja lyhyt-

aikaista lämmönnousua. 
 

THL päätti varotoimenpiteenä keskeyttää AstraZeneca-ro-
kotteen antamisen Suomessa. Tästä syystä myös joitakin 

Oulunkaaren rokotusaikoja joudutaan perumaan. Henkilö-

kunta ottaa yhteyttä mahdollisesta rokotusajan peruuntu-
misesta puhelimitse. Rokotukset muilla koronarokotteilla 

jatkuvat normaalisti. Uusi rokotusaika pyritään löytämään 
mahdollisimman pian peruuntuneen ajan tilalle. 

 

 
Ohjeet rokotukseen saapuvalle 

-Tule vain terveenä. Jos sinulla on koronaan liittyviä oireita 
kuten vähäisiäkin flunssan oireita, peru sinulle varattu 

aika. 

-Käytä maskia ja käsidesiä. Pidä turvaväli muihin rokotet-
taviin. 

-Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 
-Rokote pistetään olkavarteen, joten kannattaa pukeutua 

niin, että olkavarren saa helposti paljaaksi. 
-Varaa aikaa mahdolliseen jonottamiseen. Koronarokot-

teet kuten muutkin rokotteet voivat aiheuttaa haittavaiku-

tuksia rokotteen saamisen jälkeen, minkä vuoksi vointiasi 
seurataan 15 minuuttia rokotuspaikalla. 

-Saat rokotuspaikalta ohjeet, miten sinun kuuluu toimia, 
jos sinulla tulee rokotuksesta oireita. 

-Ensimmäinen rokote ei anna vielä kattavaa suojaa ko-

ronavirusta vastaan, joten myös rokotuksen jälkeen tulee 
noudattaa käsienpesu-, maski- ja turvaväliohjeita. Jos 

saat rokotuksista huolimatta koronaan liittyviä oireita, ota 
yhteyttä. 

 

OULUNKAAREN SIMON VANHUSPALVELUT  

 
tuottavat monipuolisia palveluja ikäihmisille.  

 
Palvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisen kanssa tuke-

maan hänen omia voimavarojaan ja osallisuuttaan. Erilai-

set teknologiset ratkaisut ovat osa ikäihmisten palveluja. 
Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta p.  040 5727 329,  

arkisin klo 9-14. 

 



PERHE- JA SOSIAALIPALVELUPISTE MUUTTA-

NUT SIMOSSA 

Perhe- ja sosiaalipalvelupiste on muuttanut kirjastotalon 

toiseen kerrokseen, Jenssintie 2. Asiointi tapahtuu ajanva-

rauksella. Perhe- ja sosiaalipalvelupisteessä toimivat vam-

maispalvelut, työikäisten palvelut, lastensuojelu, lapsiper-

heiden palvelut, lastenvalvoja ja perheneuvolan psykologi. 

Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta oulun-

kaari.com. Oulunkaaren seudullinen palveluohjaus palve-

lee arkisin klo 9-15 numerossa 08 5875 5010.  

KORONAMASKIEN JAKELU VÄHÄVARAISILLE 
Maskeja voi noutaa ma ja ke klo 9-11 perhe- ja sosiaali-

palvelujen uusista tiloista eli kirjastotalon toisesta kerrok-

sesta (Jenssintie 2). Yhdessä pussissa on kolme kangas-

maskia (1 pussi / yli 15-vuotias).  

 

PUNKKIROKOTUKSET ALKAVAT, VARAA AIKA 
Punkkirokotteen ajanvarausnumero 08 5875 5013 palve-

lee ma-to klo 10-12. Samasta numerosta varataan sekä 
aikuisten että lasten rokotukset.  

 

Punkkirokotukset ovat Simon neuvolassa, Varkkermontie 
1. Kevään rokotuspäivät ovat ma 29.3., pe 9.4. ja pe 16.4.  

 
Ilmaisiin puutiaisaivotulehdusrokotteisiin ovat oikeutettuja 

Simossa vakituisesti asuvat yli kolmevuotiaat tai Simossa 

vähintään neljä viikkoa kesäaikaan oleilevat, luonnossa 
liikkuvat yli kolmevuotiaat. 

 
Kaikki uudet rokotettavat ovat oikeutettuja perusrokotus-

sarjan kolmeen ensimmäiseen annokseen ilmaiseksi. Kol-
mannen rokoteannoksen jälkeen annettavat tehostean-

nokset eivät kuulu maksuttomiin rokotuksiin. Tehostean-

nosta tarvitsevien tulee pyytää resepti terveysasemalta, 
ostaa rokote apteekista ja tuoda rokote mukanaan roko-

tuspäivänä. 
Lisätietoja rokotussarjoista: oulunkaari.com 

 
LÄHDE! -HANKE ETSII PROJEKTITAITEILI-
JOITA 
Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020-2023 ESR) etsii 
projektitaiteilijoita yhteistyössä Oulunkaaren ja jäsenkun-

tien muiden kehityshankkeiden kanssa. Haun kautta kar-

toitetaan alueella toimivia taiteilijoita ja muita luovan alan 
ammattilaisia, joilla on osaamista erilaisiin taidelähtöisiä 

menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Lähde!-hanke to-
teuttaa erilaisia projekteja, joissa kehitetään yhteisiä tiloja. 

Projekteja tulee koko Oulunkaaren alueelle. Projektien 

kesto on pääasiassa yhdestä kuuteen kuukautta. Työstä 
on oltava mahdollisuus laskuttaa, ja lopulliset projektitai-

teilijat valitaan kilpailutuksen kautta. Lisätietoja ja hakulo-
make verkkosivuilla www.lahdetaide.fi. 

 

TYÖTTÖMIEN RUOKAILU 
 

KE 14.4. KLO 11-11.30 NOUTORUOKAILUNA  

SIMON SEURAKUNTAKESKUKSESSA, 

NOUTORUOASTA PERIMME 2 € KÄTEISMAKSUN. 
ILMOITATHAN PE 9.4. MENNESSÄ  

SADULLE NUMEROON 040 354 7509,  

JOS HALUAT OSALLISTUA. 

 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kunnat, joissa 
alkaa tulevana syksynä kaksivuotisen esiopetuksen ko-

keilu. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat valittiin 
otantana. Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja 

laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta tulivat voimaan 
joulukuussa 2020. 

- Kuntia on mukana yhteensä 147, mutta kaikissa kunnissa 

ei kaksivuotista esiopetusta järjestetä, vaan osa kunnista 
toimii puhtaasti verrokkikuntina, kertoo opetus- ja kulttuu-

riministeriön hallitussihteeri Marjaana Larpa. 
Simon kunta on verrokkikunta, meillä esiopetus jatkuu en-

tisellä tavalla. Verrokkikunnilta pyydetään esiopetuksen 

opetussuunnitelman kommentointia ja mahdollisuuksien 
mukaan muitakin kehittämiseen liittyvää. Esiopetuspää-

tökset 2021-22 toimitetaan keväällä kotiin. Daisy-sähköi-
nen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Simon 

kunnassa 1.5.2021 ja siitä tiedotetaan huoltajia viikolla 14. 

Seuraa tiedotusta myös Simon kunnan nettisivulla. 
                                         Kevätterveisin, Irene 

 

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. 

Kuntosalit pidetään suljettuina 28.3.2021 asti, rajoi-
tus koskee myös Ylikärpän kuntoilutilaa. 

Kunnan tiloja (Malini, Toivon tupa, Pappilan sauna) ei 

vuokrata yksityistilaisuuksiin, mutta kokouksiin tiloja vuok-
rataan muistaen max 6 henkilöä, hyvä käsihygienia ja 

maskien käyttö. 
Muistutuksena: 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.2.2021 
julistetanut vapaa-aikapalveluiden vuosiavustuk-

set haettaviksi 31.3.2021 mennessä. Myöhässä tul-

leita hakemuksia ei oteta huomioon avustuksia ja-
ettaessa. 

 

Tule mukavan harrastuksen pariin! 
Hakeutuminen Meri-Lapin musiikkiopiston oppilaaksi haas-

tattelun kautta tai ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuminen avautuu 18.3. klo 17.00 osoitteessa meri-

lappi.eepos.fi. Jos haastatteluja (20.-21.4.) ei ole mahdol-
lista järjestää koronan takia, otetaan oppilaita vapautuville 

oppilaspaikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 

ja varaa aika 18.3.-11.4. Lisätietoja www.kemi.fi/musiik-
kiopisto 

 

Toukokuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 17, 
aineisto viimeistään 23.4.2021. 

Julkaisija Simon kunta, 

toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 

 

 
 

http://www.lahdetaide.fi/
http://www.kemi.fi/musiikkiopisto
http://www.kemi.fi/musiikkiopisto


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 
              

 

NUORTEN KESÄTYÖT 2021 
Haemme kesätyöntekijöitä hautausmaalle viheraluei-
den kunnossapitoon sekä rippileirille isosen ja yöval-
vojan tehtäviin. Lisätietoa nettisivuilla: Tule mukaan > 
nuorille > nuorten kesätyöt 
Kesätyösetelit soveltuvat käytettäväksi hautausmaan 
töissä.  
 

 
JUMALANPALVELUKSET 
 
Su 28.3. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Kiirastorstai 1.4. klo 19 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Pitkäperjantai 2.4 klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni. 
Pääsiäispäivä 4.4. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen klo 12-13 mahdollisuus ehtoolliselle.  
2. pääsiäispäivä 5.4. klo 11Sanajumalanpalvelus, 
Aseman srk-keskus Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 11.4. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 18.4. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Minna Laitila.  
Su 25.4. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
kirkko, Jani Koivusalo ja Raija Tyni.  
 

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa 
seurakuntaa.  Jumalanpalveluksia voi seurata Simon 
seurakunnan Facebook-sivuilla.   
 

 

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 
Lähetämme koteihin tiedotteen koskien viimeistä 
yhteistä opetusjumalanpalvelusta su 25.4.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
DIAKONIA JA LÄHETYS 
 
Ma 12.4. klo 12-13 Diakoniakerho 
Alanimen kylän toimitalo. 
To 15.4. klo 14-15 Kahviparkki 
Aseman srk-keskus. 
Ti 20.4. klo 17.15-18.30 Kehitysvammaisten ilta-
kerho Aseman srk-keskus. 
To 22.4. klo 18 Lähetysilta 
Aseman srk-keskus. Vieraana Raimo Kittilä. 
 
YLIJÄÄMÄRUOAN JAKO 
Ruokaa jaetaan tiistaisin. Saadaksesi ohjeet hakemi-
seen ja  oman hakuajan,  uusia hakijoita pyydetään 
olemaan yhteydessä diakonissaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MUSIIKKI  
 
Naiskuoro Amoroso tauolla toistaiseksi. 
 
Rauhanyhdistys: 
Su 11.4. klo 17 Ry:n seurat  
Aseman srk-keskus. Pidetään, mikäli koronarajoi-
tukset sallivat. 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO  
Suljettu 29.3. - 9.4. 
 
KIRKKOVALTUUSTO 
Kokous to 15.4. klo 19.00 Aseman srk-keskus 
 
HAUTOJEN KEVÄTSIIVOUS 
Pyydämme omaisia lajittelemaan roskat, kiitos! 
Lajittelumuodot hautausmaallamme ovat maatuva 
jäte, sekajäte, metalli ja led-kynttilät. Led-kyntti-
löille oma roskakori taukotuvan edustalla. 
 

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. 
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