
 

SIMOLAINEN 
   JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA                                  TOUKOKUU 2021

KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
 
Simon kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on 1,45 milj. eu-
roa ylijäämäinen. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 

n. 1,0 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Lisäksi saimme 
koronaan liittyen ylimääräisiä valtionosuuksia ja harkin-

nanvaraista rahoitusavustusta 0,42 milj. euroa. Verotulot 

puolestaan toteutuivat hieman edellisvuotta pienempinä. 
Taseessa on kunnalla ylijäämää nyt 2,1 milj. euroa. Laina-

kanta on kohtuullinen, 1.650 euroa/asukas. 
 

Meri-Lappia kohtasi järkyttävä uutinen, kun Stora Enso il-

moitti Veitsiluodon tehtaiden sulkemissuunnitelmasta. Yt-
neuvotteluiden piirissä on suoraan 670 henkilöä, joista 

noin 50 simolaista. Lisäksi vaikutukset alihankintaketjuihin 
ovat mittavat. Kunta on äkillisen rakennemuutosryhmän 

eli ÄRM-ryhmän jäsen.  

 
Mukavaa pöhinää on ollut keväällä Simon Pirtillä elokuvan 

”Huonot naiset” kuvausten johdosta. Komediassa on suuri 
joukko simolaisia avustajia mukana. Pääosissa mm. Jussi 

Vatanen, Leea Klemola, Kari Ketonen ja Rea Mauranen. 
Ensi-iltaan elokuvaa odotetaan ensi vuonna. 

 

 
”Huonot naiset” –komedian hääkuvauksia kirkolla. 

 

Koronatilanne vaihtelee edelleen nopeasti. Tiukka kuuden 
henkilön rajoitus on vielä voimassa 9.5. saakka. Tarkkana 

pitää olla! Rokotukset on edenneet nyt mukavasti. 
 

Reipasta ja mukavaa vappua! Pysykää terveinä!  

 

 
#RakkauestaSimoon  

 

 
 
 
 

 
LAAJAKAISTAKYSELY 
Simon kunta yhdessä Lapin liiton ja Leader Tunturi-Lapin 

kanssa kerää tietoa kuntalaisten, yrittäjien ja vapaa-ajan 
asukkaiden laajakaistatarpeista. Vastaamalla kyselyyn vai-

kutat alueesi laajakaistayhteyksien rakentumiseen tulevien 

vuosien aikana sekä siihen, mitkä alueet kunta määrittää 
laajakaistarakentamisen kärkikohteiksi. Kysely on suun-

nattu vakituisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja yri-
tyksille. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 2-4 minuut-

tia. Vastausaikaa on 21.5.2021 asti. Kysely löytyy osoit-

teesta www.simo.fi/laajakaistakysely  

 

TULE MUKAAN SIKIN TALKOOLAISEKSI! 

Toivotamme tervetulleiksi lisää talkoolaisia ensi kesän ot-

teluihin niin liikenteenohjaukseen, lipunmyyntiin, kioskiin 
sekä muihin sekalaisiin töihin. Kaikkiin tehtäviin opaste-

taan ja talkoovuorot joustavat. Pienikin talkootyö on 
avuksi. Ota yhteyttä, niin varmistat mukanaolon! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Simon Kirin pesäpallojaoston 

kioskivastaaviin Tiinaan, p. 045 890 9505, tii-

narai@gmail.com tai Sariin, p. 050 593 8200, sariant-

tila5@gmail.com. 

 

 

HYVÄ TIETÄÄ 

       

SIMON KUNTA vaihde 016 269 111 

    kunnanviraston ovet pidetään suljettuina,  

    asiakaspalvelua 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 

http://www.simo.fi/laajakaistakysely


SIMON KUNTA 
Simon kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kun-

tavaaleissa valitaan kaudelle 1.8.2021-31.5.2025 seitse-
mäntoista (17) valtuutettua ja heille lainmukainen määrä 

varavaltuutettuja. 
 

Valitsijayhdistyksen ja puolueiden ehdokaslistojen julkai-

semista tarkoittavia hakemuksia sekä ilmoituksia yhteislis-
tasta ja vaaliliitosta niihin liittyvine asiakirjoineen ja ilmoi-

tuksineen ottaa vastaan kunnanvirastossa viraston auki-
oloaikana kello 8.00 - 11.30 ja 12.30 - 16.00 keskusvaali-

lautakunnan valtuuttamana hallintojohtaja ja hänen ol-
lessa estyneenä keskushallintopalvelujen toimistosihteeri. 

Asiakirjat ja ilmoitukset on toimitettava viimeistään touko-

kuun 4. päivänä 2021 ennen kello 16.00. Aikaisemmin jä-
tetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaali-

asiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen. 
 

Edellä mainitut henkilöt vastaanottavat myöhemminkin sa-

massa paikassa vaalilaissa mainittuja oikaisuja, ilmoituksia 
ja muita asiakirjoja kunnanviraston aukioloaikoina 

12.5.2021 kello 16.00 saakka. 
 

Kunnan keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kun-

nantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnan 
keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantalo, Ratatie 6, 

95200 Simo, puh. 016 269 111 
 

SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

KUULUTUS 
Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan Simon kunnas-

sa 26.5. - 8.6.2021 Simon kunnanvirastossa ma - pe klo 
10.00-17.00 sekä la - su klo 10.00-14.00.  

 
Simon terveysaseman vuodeosastolla, palvelutalo Kiikan-

palossa ja palvelukoti Mäntylässä ennakkoäänestys toimi-

tetaan vaalitoimikunnan em. laitoksissa julkaisemassa il-
moituksessa mainittuna aikana.  

 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on 

ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle joko 

kirjallisesti (Ratatie 6, 95200 Simo) tai puhelimitse (puh. 
016 269 111) viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00. 

 
VAALITOIMITUS 

Vaalitoimitus suoritetaan alla luetelluilla Simon äänes-

tysalueilla ja äänestyspaikoilla kesäkuun 13. päivänä 2021 
seuraavasti: 

Äänestysalue        Äänestyspaikka 
I   Asema        Kunnantalo, Ratatie 6 

II  Maksniemi         Maksniemen ala-aste, Siikatie 5 
Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja jatkuu vaalipäivänä yhtäjak-

soisesti klo 20.00 saakka. 

 

SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

TYÖTTÖMIEN RUOKAILU 
KE 19.5. KLO 11-11.30 NOUTORUOKAILUNA  

SIMON SEURAKUNTAKESKUKSESSA, 
NOUTORUOASTA PERIMME 2 € KÄTEISMAKSUN. 

ILMOITATHAN MA 17.5. MENNESSÄ  
SADULLE NUMEROON 040 354 7509,  

JOS HALUAT OSALLISTUA. 

SIMON KUNNAN LAAJENNETUN VAL-
MIUSJOHTORYHMÄN KORONATIE-

DOTE 23.4.2021 

Simossa jatketaan kaikkia voimassa 
olevia rajoitussuosituksia 26.4. - 9.5.2021 

 6 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 

 Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi julki-

sissa tiloissa ja muuallakin, missä ei voi noudat-

taa 2 m turvaväliä. 

 Maskin käyttöä suositellaan yläasteikäisille ja sitä 

vanhemmille koulussa ja harrastustoiminnoissa. 

 Muistutetaan hyvän käsihygienian ja yskimisoh-

jeiden tärkeydestä. 

 Asiointi vain terveenä ja täysin oireettomana 

 Kunnantalon ovet pidetään suljettuina. Asiakas-

palvelu ajanvarauksella ja puhelimitse. 

 Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan. 

 Maskeja jaetaan vähävaraisille maanantaisin ja 

keskiviikkoisin klo 9–11 kirjastorakennuksen ylä-

kerrassa sosiaalitoimiston tiloissa. 

 Suositus kokoontumisrajoituksesta koskee myös 

yksityistilaisuuksia. 

 Kirjasto pidetään auki, mutta lehtisali pidetään 

suljettuna. 

 Sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastusten kes-

keyttäminen koskee yli 20-vuotiaita. 

 Lasten ja aikuisten ulkona tapahtuva ryhmälii-

kunta on sallittu lajiliittojen ohjeiden mukaisesti. 

 Kuntosalit pidetään kiinni. 

 Jos suojautumista tarvitaan, työnantaja hankkii 

suojavarusteet ja valvoo niiden käyttämistä. 

Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää 

työnantajan antamia suojavarusteita 

 Rajat ylittävää matkustamista ei suositella. Koti-

maassa matkustaminen tulee rajata vain välttä-

mättömään.  

 Oulunkaaren kuntayhtymä tiedottaa erikseen ro-

kotusten etenemisestä. 

Jos epäilet saaneesi koronavirusinfektion, ensimmäinen 
yhteydenotto tulee virka-aikana tehdä puhelimitse Simon 

terveysasemalle p. 08 5875 6900.  
Viikonloppuisin simolaiset voivat käydä Tornion näytteen-

ottopisteessä, Pakkahuoneenkatu 1. Tornion näytteenotot 
vain ajanvarauksella: https://tornionkoronatestaus.kehol-

lesi.fi/ 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ  

Simon kylien päivätoimintaryhmien jatkumisesta ilmoi-

tamme syksyllä. Hyvää kesän odotusta kaikille!   

                                             Riikka Posti 040 184 2439 

 
Koronarokotukset 
Simossa rokotusvuorossa ovat 

-16-64-vuotiaat THL:n 1- ja 2-riskiryhmiin kuuluvat 
-kaikki yli 65-vuotiaat (riittää, että täyttää 65 vuotta tänä 

vuonna) 

-yli 70-vuotiaiden kanssa asuvat omaishoitajat. Jos olet ro-
kotusvuorossa, varaa aika soittamalla: Simon rokotusnu-

mero 08 5875 5013 palvelee nyt ma-to klo 8-12. Myös lä-
hiomainen voi varata ajan ikäihmisen puolesta. Simossa 

nettiajanvaraus ei ole toiminnassa, koska käytössä on eri 

potilastietojärjestelmä kuin muissa Oulunkaaren kunnissa. 



Koronaan liittyvää työtä tekevät työntekijät sekä ikäihmis-
ten asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta saavat nyt 

vahvistusrokotuksia. Yksiköt hoitavat heidän rokotuk-

sensa. Alle 65-vuotiaiden riskiryhmiin kuulumattomien 
kuntalaisten rokotukset alkavat näillä näkymin alku-

kesästä. Ethän ruuhkauta rokotusnumeroa turhaan, jos et 
ole vielä rokotusvuorossa. Ajantasaista tietoa rokotusten 

etenemisestä saa muun muassa Oulunkaaren nettisivuilta 
ja Facebook-tililtä. 

Kela korvaa koronarokotusmatkat kuten muut terveyspal-
veluihin tehdyt matkat. Yhdensuuntaisen matkan omavas-

tuu on enintään 25 euroa. Matkat korvataan yleensä hal-

vimman matkustustavan mukaan. Jos asiakas ei voi käyt-
tää julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytettävissä, hän 

voi saada korvauksen taksimatkasta. Tällöin asiakkaan pi-
tää tilata taksi Lapin tilausnumerosta 0800 302 240. 

Varaa aika punkkirokotukseen 

Punkkirokotteen ajanvarausnumero 08 5875 5013 palve-

lee ma-to klo 10-12. Punkkirokotukset ovat Simon neuvo-
lassa, Varkkermontie 1. 

Ilmaisiin puutiaisaivotulehdusrokotteisiin ovat oikeutettuja 
Simossa vakituisesti asuvat yli kolmevuotiaat tai Simossa 

vähintään neljä viikkoa kesäaikaan oleilevat, luonnossa 
liikkuvat. Kaikki uudet rokotettavat ovat oikeutettuja pe-

rusrokotussarjan kolmeen ensimmäiseen annokseen il-

maiseksi. Kolmannen rokoteannoksen jälkeen annettavat 
tehosteannokset eivät kuulu maksuttomiin rokotuksiin. Te-

hosteannosta tarvitsevien tulee pyytää resepti terveysase-
malta, ostaa rokote apteekista ja tuoda rokote mukanaan 
rokotuspäivänä. 

Toukokuun puolen välin jälkeen maksuttomia yk-

kösrokotteita ei enää pistetä, sillä tehosteiden antami-
nen menisi kesäkuun puolelle ja punkkikausi alkaa yleensä 

jo viimeistään toukokuussa. Kahdella rokotteella saa aina 
hyvän suojan tulevaa punkkikautta ajatellen. 

Ulkopaikkakuntalaisten tehosteet hoidetaan 
omalla terveysasemalla.  

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 

Simon kunta ilmoittaa haettavaksi yksityistieavustukset 

teiden kunnossapitoon vuoden 2020 kustannusten perus-
teella. Avustushakemukset tulee palauttaa 15.5. klo 14 

mennessä kunnanviraston postilaatikkoon tai osoitteella 
Simon kunta, Tekninen osasto, Ratatie 6, 95200 Simo. 

Hakemuksen liitteeksi tulee antaa selvitys: 

1) onko yksikkömaksuja maksettu v. 2020 

2) jäljennös tilinpäätöksestä tai kopiot kuiteista 
3) perustetun tiekunnan on päätettävä avustusten hake-

misesta tiekunnan vuosikokouksessa. Pöytäkirjanote liit-

teeksi. 
Tiellä on oltava vähintään 1 vakituinen asukas ja raken-
nuksen tulee olla hyväksytty vakituiseen asuinkäyttöön. 

Lisätietoja Simon kunnan tekninen osasto Jaana Hiltunen 

040 5365 494 tai sähköpostilla jaana.hiltunen@simo.fi. 

 

PUUTARHAROSKIEN VASTAANOTTO 

Simon Maliinin entisellä kaatopaikalla la 29.5. klo 10-14. 

Vain puhtaita puutarharoskia, muita jätteitä sisältäviä 

kuormia ei oteta vastaan. 

POHJOISPUOLENTIETÄ PARANNETAAN 

Simon Pohjoispuolentien kantavuutta parannetaan huhti-

kuun aikana niin, että se kestää tuulivoimakomponenttien 
kuljetuksen tuulipuistoon. Tilaajana työlle on tuulivoimala-

yhtiö ja toteuttajana on YIT Suomi Oy. Koko soratieosuu-
delle (noin 10 km) tehdään runkokelirikkokorjausta. 

 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
Daisy-järjestelmä on nyt käytössä varhaiskasvatuksessa, 
lue lisää www.simo.fi/varhaiskasvatus. Maksuton esiope-
tus koskee Simon kuntaa vain verrokkikuntana, saatte 
(vuonna 2016 ja 2015 syntyneiden lasten) tästä kirjeen 
myöhemmin. Aurinkoista kevättä kaikille! Terveisin,Irene. 

 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

Kaikki KKI-kortin lunastaneet 
Voitte palauttaa kortin kesäkuun ensimmäisellä viikolla, 
viimeistään 4.6. kunnantalolle/vapaa-aikatoimistoon. Sa-

malla saatte palkinnot sekä osallistutte lahjakorttien ar-
vontaan. 

 

KIRJASTON AUKIOLOAJAT 
ma-ke 12-19, to-pe 9-15 

Poikkeus: ke 12.5. klo 9-15, to 13.5. suljettu 
 

Maksniemen Lukutupa ma-ti 9-16 

 
Ranuan kirjastoauto ti 4.5. ja 18.5. 

Ranuantie 484 klo 12:30-13:00 
Ylikärpän yritys klo 13:05-13:35 

 

KIVALO-OPISTO 

Kivalo-opistossa Musiikkistudio Merituuli on koronaepide-

mian aikana järjestänyt koko ajan musiikin yksilöopetusta. 
Koska konserttitilaisuutta ei voida edelleenkään järjestää, 

niin kevätkonsertti ja Simon seurakunnan kanssa yhteis-

työssä tehty musiikkivideo on netissä osoitteessa 
 www.audia.fi Etusivulla on linkit musiikkiesityksiin. 

 

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

ROMUNKERÄYSKAMPANJA TULEE TAAS 
Kontit ilmestyvät keräyspaikoille toukokuussa kelien 

salliessa. Keräys jatkuu elokuun loppuun. 

 

4H Simo on tänäkin vuonna mukana taimiteossa. Työpai-
kat tulevat hakuun toukokuun alkupuolella. Seuraa Ilmoit-

telua somessa. 

**************************************** 
Kesäkuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 21, 

aineisto viimeistään 21.5.2021. 
Julkaisija Simon kunta, 

toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 

mailto:jaana.hiltunen@simo.fi
http://www.simo.fi/varhaiskasvatus
http://www.audia.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 
              

 

 
 
 
Kohtaamme kevään tänä vuonna erikoisissa mer-
keissä. Koronapandemia ja rokotukset sitä vastaan 
ovat tätä päivää. Merkkejä tavalliseen arkeen palaa-
misesta on onneksi näkyvissä ja rajoitukset pikkuhil-
jaa lievenevät. Toinen meitä laajasti koskenut asia on 
Veitsiluodon paperitehtaan sulkeminen ja 700 työn-
tekijän irtisanominen. Monet simolaisetkin ovat 
sieltä saaneet työtä ja elantoa. Voimia kaikille työnsä 
menettäneille! Kaikesta huolimatta elämä jatkuu ja 
Luojan luomistyö puhkeaa jälleen esille pitkän talven 
jälkeen. “Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö 
eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei 
päivä eikä yö.” (1. Moos. 8: 22) 
 
                      Kirkkoherra Pauli Kivioja 

 
JUMALANPALVELUKSET 
Su 2.5. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 9.5. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
Asema srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Helatorstai 13.5. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 16.5. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
Asema srk-keskus, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 23.5. klo 11 sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja ja Raija Tyni.  
Su 30.5. klo 11 sanajumalanpalvelus,  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja 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. 
Klubbaria ei ole 27.4. ja 18.5.  
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simo-
niemen srk-koti.  
 

MUSIIKKI  
Naiskuoro Amoroso tauolla toistaiseksi. 
 

 

 
 

 
 
DIAKONIA JA LÄHETYS 
Ti 18.5. klo 17.15-18.30 Kehitysvammaisten ilta-
kerho Aseman srk-keskus. 
To 20.5. klo 14-15 Kahviparkki 
Aseman srk-keskus pihalla. Makkaran- ja lettujen 
paistamista.  
To 20.5. klo 18 Lähetysilta 
Aseman srk-keskus.  
Ti 1.6. Lähetysväen retkipäivä Ranualle Suomen 
Lähetysseuran toimipisteeseen. Lähtö srk-keskus 
klo 10. Matkan hinta 15.00 € sis. kuljetuksen ja 
eväät. Ilmoittautuminen Ritvalle 21.5. mennessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rauhanyhdistys: 
Su 23.5. klo 17 Ry:n seurat  
Aseman srk-keskus. Puhujina Seppo Lohi ja Pauli Ki-
vioja. Pidetään mikäli koronarajoitukset sallivat. 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO  
1.4. lähtien avoinna asiointia varten 
ma ja ke klo 9-12 
Suljettu 28.4.- 30.4. 
 
Kuollut:  
Anni Maria Alakärppä 94 v 
Aira Anja Vainio 91 v 
Pirkko Marjatta Jokela 83 v 
Ulla Maija Alanärä 87 v 
 
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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