
 

SIMOLAINEN 
   JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA                                  KESÄKUU 2021

KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
Erittäin tärkeä kuntavaalien varsinainen vaalipäivä 13.6. 

lähestyy ja ennakkoäänestysaikaa on nyt pidennetty kah-
teen viikkoon 26.5.-8.6. Kuntavaaleilla valitaan Simon kun-

taan seuraavaksi neljäksi vuodeksi 17 valtuutettua ylim-
miksi päätöksentekijöiksi.  

 

Nykyinen valtuusto kokoontuu viimeisen kerran 7.6. päät-
tämään tilinpäätöksestä ja Simojoen yleiskaavasta. Uuden 

valtuuston toimikausi alkaa 1.8. ja uusi valtuusto kokoon-
tuu ensimmäisen kerran 9.8. valitsemaan mm. puheenjoh-

tajiston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. 
 

Esitän lämpimät kiitokset päättävälle valtuustolle ja kaikille 

luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä ja Simon kunnan 
parhaaksi tehdystä työstä. Yhteistyö joka tasolla ja Simo-

henki ovat olleet ja ovat jatkossakin meidän suuria voima-

varoja. Rakkaudesta Simoon – sisukkaasti . 
 

 
Tuomi valmistautuu kukkimaan viilenneistä ilmoista huolimatta 

 

Koronatilanne on Simossa ollut rauhallinen, mutta Tornio-
Haaparanta tilanne vaihtelee nopeasti ja pitää Meri-Lapin 

suosituksia toistaiseksi edelleen tiukkoina. Kymmenen 
hengen kokoontumisrajoitus koskee myös yksityistilai-

suuksia ja on voimassa 6.6. saakka. Vielä ei auta herpaan-

tua. Rokotukset on kuitenkin nyt edenneet mukavasti ja 
kattava rokotussuoja on meidän kaikkien etu. Sisukkaasti 

jaksetaan! 
Toivotan paljon onnea uusille ylioppilaille ja ammattiin val-

mistuville! Ja kaikille oikein hyvää ja aurinkoista alkavaa 

kesää! 

 
#RakkauestaSimoon  

 

TYÖTTÖMIEN RUOKAILU 
TO 17.6. KLO 11-12 GRILLAUKSEN JA LÄTTYKAHVIEN 

MERKEISSÄ SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHALLA. 

RUOASTA PERIMME 2 € KÄTEISMAKSUN. 
TERVETULOA!  

Ritva Lampela ja Satu Soukka 

 

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 ää-
nestää 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. 

 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä Simon 

kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. 

 
VAALITOIMITUS 

Vaalitoimitus suoritetaan Simon äänestysalueilla 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 yhtä-
jaksoisesti klo 20.00 saakka. 

  

SIMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

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 



SIMON KUNNAN LAAJENNETUN 
VALMIUSJOHTORYHMÄN KORONA-

TIEDOTE 21.5.2021 

Simossa jatketaan kaikkia voimassa 
olevia rajoitussuosituksia 24.5. – 

6.6.2021 

 10 hengen kokoontumisrajoitus on voi-

massa sisä- ja ulkotiloissa 

 Suositus kokoontumisrajoituksesta koskee 

myös yksityistilaisuuksia 

 Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa 

tiloissa ja muuallakin, missä ei voi noudattaa 2 m 

turvaväliä 

 Maskin käyttöä suositellaan yläasteikäisille ja sitä 

vanhemmille koulussa ja harrastustoiminnoissa 

 Muistutetaan hyvän käsihygienian ja yskimisohjei-

den tärkeydestä 

 Asiointi vain terveenä ja täysin oireettomana 

 Kunnantalo on auki ennakkoäänestystä varten. 

Muu asiakaspalvelu ajanvarauksella ja puheli-

mitse. 

 Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan 

 Maskeja jaetaan vähävaraisille maanantaisin ja 

keskiviikkoisin klo 9 – 11 kirjastorakennuksen ylä-

kerrassa sosiaalitoimiston tiloissa 

 Kirjasto pidetään auki, mutta lehtisali pidetään 

suljettuna. 

 Yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvissa ryhmä-

harrastuksissa noudatetaan voimassa olevaa 10 

hlön kokoontumisrajoitusta  

 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. Työn-

tekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työn-

antajan antamia suojavarusteita 

 Rajat ylittävää matkustamista ei suositella. Koti-

maassa matkustaminen tulee rajata vain välttä-

mättömään.  

 Oulunkaaren kuntayhtymä tiedottaa erikseen ro-

kotusten etenemisestä. 

 Rokotuksissa on siirrytty perusterveisiin. Kuntalai-

sia kehotetaan seuraamaan rokotetilanteen ete-

nemistä ja varaamaan ajan, kun oma vuoro tulee. 

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  

Tämän hetken arvion mukaan viimeisetkin rokotusryhmät 

saisivat ensimmäiset rokotteensa heinäkuussa. Rokotukset 
etenevät ikäluokka kerrallaan vanhemmista nuorempiin. 

Tuorein rokotustieto löytyy Oulunkaaren Facebook-tililtä ja 
nettisivuilta: www.oulunkaari.com.  

 

Ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa saavat nyt vahvis-
tusrokotteita. Ensimmäisellä rokotuskerralla on annettu 
mukaan pieni kortti, josta toinen rokotusaika näkyy.  

Jos on yli 65-vuotias ja on saanut ensimmäisen rokotteen 

AstraZenecaa, vahvistusrokotteeksi voi pyytää muun ro-
kotteen. Pyyntö tulee tehdä soittamalla hyvissä ajoin ro-

kotusnumeroon, sitä ei voi tehdä enää rokotuspaikalla. Alle 

65-vuotiaat saavat automaattisesti muun kuin Astra-
Zeneca-rokotteen.  

Kela korvaa koronarokotusmatkat yleensä halvimman 
matkustustavan mukaan. Jos asiakas ei voi käyttää julkisia 

kulkuneuvoja, hän voi saada korvauksen taksimatkasta. 
Taksin tilausnumero on 0800 302 240.      

Uhkaako työttömyys? Rassaako korona? Si-
mon mielenterveyspalvelut auttaa 
Simon mielenterveystoimiston palvelut ovat saatavilla 
koko kesän ajan, erillistä lähetettä ei tarvitse. Hoidontar-

peenarvio tehdään puhelimessa ja hoitokäynnille pääsee 

kohtuullisessa ajassa. 
Yhteyttä saa parhaiten puhelimitse arkisin klo 8-9: 

psykiatrinen sairaanhoitaja Maria Thomasson, 040 534 
5220, psykiatrinen sairaanhoitaja Teija Miettinen, 040 533 

8485 

Jos työsuhde on päättymässä, työterveyshuolto pääsään-
töisesti hoitaa sairasloma-asiat työsuhteen loppuun 

saakka. Sen jälkeen hoito siirtyy terveysasemalle.  
Akuutissa tilanteessa voi olla yhteydessä Simon vastaan-

otolle arkisin klo 8-16, 08 5875 6900. 

Keroputaan sairaalan päivystävä sairaanhoitaja vastaa pu-
helimeen ympäri vuorokauden numerossa 040 774 3891.  

Tutustu myös sähköisiin mielenterveyspalveluihin, valta-
kunnallisiin tukipuhelimiin ja chatteihin: oulunkaari.com. 

 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 

 

Tällä hetkellä elämme vilkasta aikaa varhaiskasvatuk-

sessa; uuden toimikauden suunnittelua ja edellisen kau-
den arviointia. Simon kunta on sähköistänyt varhaiskasva-

tuksen hoitopaikka-asiat Daisyyn ja me saamme tästä toi-
mivan järjestelmän. Tervetuloa myös uudet lapset ja huol-

tajat varhaiskasvatukseen! 

Koko kesä menee myös hoitoaikavarauksin (varataan su 
klo 23 seuraavan viikon hoitoajat) ja 5.7.-1.8.2021 meillä 

https://tornionkoronatestaus.kehollesi.fi/
https://tornionkoronatestaus.kehollesi.fi/


on auki vain Simon päiväkoti, Simontie 5. Kevätjuhlat kor-
vataan retkipäivinä: Simon päiväkoti retkeilee Simoniemen 

rantaan ja Maksniemen päiväkodin väki teki retken eläin-

puisto Arkadiaan.  
 

Haluan kiittää koko henkilöstöä sekä toivotan kaikille lap-
sille, huoltajille ja työntekijöille rentouttavaa kesää ja 

loma-aikaa.  

Irene  

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

Pahnilan museo avataan 12.6. 
Museo on avoinna 12.6.-15.8. la ja su klo 12-18. Paikalla 
on opas ja navettakahvio pidetään auki. Myös museolla 

käydessämme muistetaan turvavälit ja hyvä käsihygienia. 
 

KKI-kortit voitte palauttaa kunnantalolle viimeistään 

4.6. Samalla saatte palkinnot ja osallistutte lahjakorttien 
arvontaan. 

 

Työpajalta vuokrattavia välineitä  
Sup-laudat:  pääsääntöisesti simolaisille nuorille: ma-pe 

15 €/vrk, viikonloppu pe-ma 40 €, haku 
perjantaina klo 15 ja palautus maanan-

taina klo 9, viikolla 1 vrk/vuokraaja 
Kajakit:  10 €/vrk ja 20 €/ vkl 

kuuluu: liivit, mela, aukkopeite, kypärä 
Teltat: pop-up teltat 3x3 m 50 €/vkl, 25 €/vrk 

            iso teltta 4x8 m 40€/vkl 

taitopöydät 1,2x0,6 m 1 €/vrk/vkl 
Myös erätarvikkeita: 3 kpl rinkkoja, 3 kpl trangia-keit-

timiä, 3 kpl makuupusseja ja 2 kpl 3hlö vaellustelttoja 

 
Simossa tapahtuu kesällä 2021 
 
4H:n Safkasankarit – ruokaleiri 7.-11.6. klo 11-

15. 4-6 lk, yläkoulun kotitalousluokassa. Hinta jäsenille 30 

€/ ei jäsenille 50 € 

Maatilaleiri 16.-17.6. klo 10-16.  7-13-vuotiaille. 

Hinta jäsenille 30 €/ ei jäsenille 50 € 

Maatilapäivä 23.6. klo 10-14. Ranta-Mikkolan lam-

mastilalla. Alle kouluikäiset Hinta 10 €, sisältäen välipalan 

ja vakuutukset.  Alle 3-vuotiaat vain vanhempien seurassa.  

Aikuisilla mahdollisuus ostaa välipala, hintaan 5 € 
Ilmoittautumiset leireille https://simo.4h.fi/kurssit-ja-ker-

hot/leirit/  
 

Touhukkaat simolaiset 7.-18.6. 2-9 lk 
Ma Monitoimiulkoilua, Aseman nuokkari klo 10-15 
Ti Luonnon äärellä, Ykskuusen laavu klo 10-15 

Ke Iltalaavu, Simoniemen laavu klo 17-21 yläkoululaisille 
ja lukio/ammattikoululaisille.  

To Peliauto Ylikärppä klo 10-13 ja Jokikylä klo 14-17 

Pe Peliauto Vasankari klo 9-12 ja Simoniemen ranta klo 
13-16. 

Tarjoamme toimintojemme aikana juomista. Omia eväitä 
saa ottaa mukaan. Ilmoittautumiset Hennille 040 663 

3031.  

Taidepläjäys 21.-23.6. klo 10 – 13, 5 - 9 lk  

Taidepläjäys pitää sisällään erilaisia taiteen tekniikoita ja 

harjoittelua. Sopii niin aloittelevalle taiteilijalle, kuin vart-
tuneemmallekin. Kerho on ilmainen. Tarvitset vain muka-

vat vaatteet (likaantumisvaara) myös ulkona työskente-
lyyn. Omat eväät sallittuja.  

 

Aseman nuokkareilla 14 hlöä. Vetäjänä Etsivä nuorisotyö 
Emilia Luukkonen. Maksniemen nuokkareilla 14 hlöä. 

Vetäjänä vapaa-aikaohjaaja Henni Vartiainen 

Ilmoittautumiset 7.6. mennessä  henni.vartiainen@simo.fi  
 

28.6.-2.7.2021 Peliautoviikko; Laita viestiä, niin 

tulemme pelien kanssa sinne missä te olette. Meidät voi 

bongata myös Simoniemen rannalta tai Vasankarilta klo 

10-14!  Laita viestiä Henni 040 663 3031 tai Emilia 040 526 
0754. 

 
Lisäksi luvassa lapsille ja nuorille kalastuskerho ja koko 

kunnalle suunnattua urheilullista menoa. Ilmoitamme tar-

kemmin somekanavilla.  Ohjaajana tulee olemaan Mikko 
Manninen.  

 

Tunnetko Simon kuin omat taskusi? 
Arvaa tai tunnista kuvat, joita tippuu pitkin kesäkuuta Va-

paa-aikaohjaajan ja Etsivän somekanaville. Lisäksi kuvat 
tulevat kunnan facebook- sivuille. Vastaukset tulee lähet-

tään to 24.6. klo 12 mennessä henni.vartiainen@simo.fi 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kesäpaketti! In-

stagram; simonetsivanuorisotyo, nuorison_henni. 
Facebook; Simon kunta, Simon Etsivä Nuorisotyö, 

Henni Vartiainen (Simon vapaa-aikaohjaaja) 

______________________________________________ 

 

ROMUNKERÄYSKAMPANJA TULEE TAAS 

 
Kontit toimitetaan toukokuun aikana, keräys jatkuu 31.8. 
saakka. 
 
Keräyspaikat: 
Alaniemi, vanha urheilukenttä 
Ylikärppä, Ranuantie 493 
Maksniemi, Vanha urheilukenttä 
Karsikko, Kalasatama 
Alajokikylän urheilukenttä n. 13,5 km Simosta 
Ranuantie 141 (S.Haapaniemi) 
Asema, Paloasema 
Simoniemi, Kalasatama 

Lisätietoja: Esa Kallio 020 781 7642, Ritva Tryyki 0400 

424 058, Markku Simoska 0400 226 345 
 

KUTSU 
Tarkoituksenani on perustaa Aseman seudulle kyläyhdis-
tys, jonka tavoitteena on Aseman alueen viihtyvyyden li-
sääminen sekä virikkeellisen toiminnan järjestäminen. Ko-
koonnumme nuotion ääreen, Simoniemen venesataman 
laavulle ideoimaan perustettavan yhdistyksen toimintatar-
koitusta la 29.5.2021 klo 18. Makkaratarjoilu. Tervetuloa! 

Risto Korkala 

 

VUOKRATAAN vuonna 2020 remontoitu 53 m2 kaksio  

Simon sotaveteraanien asuntosäätiö 0400 700 544 

 

Heinäkuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 25, 
aineisto viimeistään 18.6.2021. 

Julkaisija Simon kunta, 

toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 

https://simo.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/leirit/
https://simo.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/leirit/
mailto:henni.vartiainen@simo.fi
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 
              

 

 

JUMALANPALVELUKSET 
Su 30.5. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja.   
Su 6.6. klo 11 Sanajumalanpalvelus  
kirkko, Pauli Kivioja.  
Su 13.6. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
Asema srk-keskus, Pauli Kivioja.    
Su 20.6. klo 11 sanajumalanpalvelus  
Aseman srk-keskus, Lilli Alapiessa.    
Juhannus 26.6. klo 11 sanajumalanpalvelus,  
kirkko, Ville Väkeväinen. 
Su 27.6. klo 11 sanajumalanpalvelus 
Aseman srk-keskus, Ville Väkeväinen  
 

30.5.-13.6. Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman 
läsnä olevaa seurakuntaa.  Jumalanpalveluksia voi 
seurata Simon seurakunnan Facebook-sivuilla. 
20.6. alkaen palataan normaaleihin avoimiin Juma-
lanpalveluksiin, ellei koronatilanne pakota viran-
omaisia edelleen kieltämään yli 20 hengen kokoon-
tumiset.   

 

LAPSET JA NUORET 
Klubbari tiistaisin klo 13-15 Aseman srk-keskus. 
Viimeinen kokoontuminen ti 1.6. 
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simo-
niemen srk-koti. Viimeinen kokoontuminen to 3.6. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAKONIA JA LÄHETYS 
Ylijäämäruoanjakelu on tauolla 21.6.- 31.8.  
 

 

 

Ti 8.6. klo 9-14 Vanhatalon puu-

tarha kesäkukkien myyntitapah-

tuma Simon hautausmaan park-

kialueella. Tilaisuudessa myy-

dään kahvia/pullaa ja teetä.  Ar-

vontaa. Tervetuloa! 

 
 
 

 
HAUTOJEN SIIVOUS 
Pyydämme omaisia lajittelemaan roskat, kiitos! 
Lajittelumuodot hautausmaallamme ovat maatuva 
jäte, sekajäte, metalli ja led-kynttilät. Led-kyntti-
löille oma roskakori taukotuvan edustalla. 
metalli => kynttilähatut ja -lyhdyt yms. 
sekajäte => kynttilät, lasit, kukkaruukut yms. 
maatuvalle jätteelle on oma alue hiekka/multasäily-
tyksen takana. 
Pahvilaatikoille löytyy kierrätyspiste Simon kaup-
pojen parkkipaikan reunalta. 
Kiitos, että huolehdit haudan siisteydestä ja kier-
rätyksestä! 
 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO  
1.4. lähtien avoinna asiointia varten 
ma ja ke klo 9-12 
Virkatodistustilaukset puh. 08 316 1303 
 
 
Kuollut:  
Kuusela Benjami Aukusti 99 v 
Hiltula Viljo Johannes 97 v 
Ylimartimo Esa Matias 83 v 
Parkkila Laila Marjatta 82 v 
Kastettu:  
Lotta Maaria Kehusmaa  
 
 
 
Henkilökunnan vuosilomat: 
Juntunen Sirpa 21.6.-27.6., 5.7.-1.8. ja 16.8.-22.8. 
Kivioja Pauli 12.6.-18.7. 
Lampela Ritva 21.6.-11.7., 25.8.-27.8. 
Onkalo Teija 5.7.-1.8. 
Pakanen Pirjo 26.7.-31.8. 
Rajaniemi Virpi 28.6.-25.7. 

 
 

KOLMEN KERRAN KESÄKERHOT:  

 Aseman srk-keskuksessa  
ti 8.6, 15.6. ja 22.6. klo 12-15 

 Simoniemen srk-kodilla  
10.6, 17.6. ja 24.6. klo 12-15 

 
Tule mukaan ulkoilemaan, askartelemaan ja leikki-
mään! Alakouluikäisille suunnatuissa kerhoissa tar-
jotaan ilmainen välipala, ei osallistumismaksua. Il-
moittaudu mukaan soittamalla Virpille ke 2.6. klo 9-
13. Noudatamme 10 hlön kokoontumisrajoitusta. 

mailto:pauli.kivioja@evl.fi
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