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KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA  
 

Helteinen heinäkuu ja kesälomat antavat energiaa elo-
kuulle: paluu töihin ja kouluihin sekä arkirytmiin on meille 

monelle hyvä asia.  
 

Kesäkuussa koronatilanne oli rauhallinen ja kokoontumis-

rajoitukset purettiin. Heinäkuussa tilanne heikkeni, mutta 
Länsi-Pohjassa tilanne on edelleen melko rauhallinen ja 

olemme perustasolla.  Rokotuskattavuus on Simossa hy-
vällä mallilla: 71 % on saanut yhden rokotteen ja 42 % jo 

toisenkin. Riittävä rokotuskattavuus ja terveysturvallinen 
käyttäytyminen ovat kaikkien etu. Huolehditaan edelleen 

turvaväleistä ja käytetään tarvittaessa maskia, noudate-

taan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja lähdetään vain ter-
veenä asioimaan ja vierailemaan.  

 

  
Kaunis auringonlasku kesäyönä Leipiön tuulipuistossa 

 

Uusi valtuusto kokoontuu 9.8. aloittamaan työtään ja en-
simmäisessä tärkeässä kokouksessa valitsee mm. valtuus-

ton puheenjohtajat, kunnanhallituksen ja lautakuntien jä-

senet ja puheenjohtajat.  
 

Uudessa valtuustossa on seitsemän jatkavaa ja kymmenen 
uutta valtuutettua. Tärkeä nelivuotiskausi on tulossa ja 

hienoa päästä aloittamaan yhdessä työtä simolaisten ja Si-
mon hyväksi. Lämpimät onnittelut vielä kaikille valinnasta! 

 
Mukavaa elokuuta ja paluuta arkeen! Muistetaan nauttia 

kauniista luonnostamme ja valosta! 
 

 
#RakkauestaSimoon  
 

 

 

 

 
 

Kirjaston aukioloajat 
ma-ke 12-19  
to-pe 9-15 
 

Maksniemen Lukutupa  
16.8. alkaen 
ma-ti 9-16 
 

Ranuan kirjastoauto 
Tiistai 24.8. 
Ranuantie 484  12:30-13:00 
Ylikärpän yritys 13:05-13:35 
 

TERVETULOA KIRJASTOON! 
 

 

 

 

 

HYVÄ TIETÄÄ 

       

SIMON KUNTA vaihde 016 269 111 

    Kunnanvirasto palvelee normaalisti 2.8.2021 alkaen 
    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 kunnanvaltuuston kokous pi-
detään 9.8.2021 klo 19.00 Toivon tuvalla, 
Simontie 1, Simo. Esityslista ja pöytäkirja 

ovat nähtävillä kunnan internetsivulla 
www.simo.fi/hallinto/esityslista ja pöytäkirjat. 
 

 
SIMON KUNNAN TYÖLLISYYSPALVELUT 

 
Jäitkö ilman opiskelu- tai työpaikkaa? Oletko joutunut irti-

sanotuksi tai lomautetuksi? Onko työttömyytesi pitkittynyt 
ja tarvitset apua töiden etsimisessä?  

 
Simon kunnan työllisyyspalvelut auttavat työttömiä työn-

hakijoita kaikissa näissä tilanteissa. Autamme sinua kas-

vokkain tapahtuvalla tuella ja ohjauksella niin töiden hake-
misessa kuin erilaisten lomakkeiden täytössä. Teemme yh-

teistyötä TE-toimiston, Etsivän nuorisotyön ja muiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 

 

Simon työpaja palvelee myös työttömiä työnhakijoita ja 
tarjoaa arkeen tukea erilaisilla sinulle sopivilla työtehtävillä 

työvalmennuksen avulla. Yksilövalmennuksessa teemme 
kanssasi aktiivista opiskelu- ja työnhakua ja tutustumme 

työnhaun asiakirjoihin.  
 

Ota rohkeasti yhteyttä! 

 
Työsuunnittelija Satu Soukka  

p. 040 354 7509 
satu.soukka@simo.fi 

 

Yksilövalmentaja Sirpa Heikkilä 
p. 040 357 7605 

sirpa.heikkila@simo.fi 
 

Työvalmentaja Markku Jakovlev 

p. 040 762 2318 
markku.jakovlev@simo.fi  

 
 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ  
 
Aika koronatestiin varataan etukäteen puhelimitse 

Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, tulee aika ko-

ronatestiin varata etukäteen Simon terveysaseman vas-
taanotolta, numerosta 08 5875 6900 (ma-pe klo 8-16). 

 
Vaikka olisi saanut molemmat koronarokotteet, tulee ko-

ronaoireiden ilmetessä käydä testissä. 
 

Koronanäytteenottoon mennessä on käytettävä kasvo-

maskia. Koronanäytevastauksen saapumista odotetaan 
kotona tai infektiopolin pihalla hoitajan ohjeiden mukaan 

ja liikkumista yleisillä paikoilla tulee välttää oireisena. 
 

Koronarokotusnumeron soittoaika laajenee 

Simossa koronarokotusajan voi ma 9.8. alkaen varata nu-
merosta 08 5875 5013 seuraavasti: 

ma klo 8-12 
ti-to klo 8-10. 

Ennen 9.8. ajanvaraus palvelee ma-to klo 8-10. 

 
 

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA 
 
Koulujen työ- ja loma-ajat 
 
Lukuvuoden 2021-2022 koulujen työ- ja loma-ajat ovat 
seuraavat: 

Syyslukukausi 11.8.-22.12.2021 
syysloma 18.-24.10.2021, vko 42 

itsenäisyyspäivä 6.12.2021 
joululoma 23.12.2021-9.1.2022 

Kevätlukukausi 10.1.2022-4.6.2022 

hiihtoloma 7.-13.3.2022, vko 10 
pääsiäisloma 15.-18.4.2022 

helatorstai 26.5.2022 
 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
 
Hei, kaikille päiväkodeissa oleville! 

Meillä on käytössä Daisy-sähköinen järjestelmä, johon pi-

tää 1.8.2021 alkaen olla jokaisella hoitoa tarvitsevalla lap-
sella varattuna tunnit, koska vain niin saamme tiedon mm. 

lasten määrästä, siitä miten suunnitellaan henkilöstön työ-
ajat, paljonko tilataan ruokaa yms. Järjestelmä lukkiutuu 

su klo 24 mennessä. Aina voi tapahtua jotain, mutta 
muista kuitenkin siinä tapauksessa varata hoitoaika teksti-

viestillä – kiitos!  

 
Uusi toimikausi alkaa 1.8.2021 ja korona-ajan suositukset 

ovat yhä voimassa. Ole rohkeasti yhteydessä päiväkotei-
hin, jos tulee kysyttävää. Simon kunnan esiopetus alkaa 

23.8.21. Tutustumispäivät ovat ke 18.8. klo 9-11 Simon 

päiväkodilla ja to 19.8. klo 9-11 Maksniemen päiväkodilla.  
 

Mustikanmakuisin terveisin, Irene  
 

 
Nuoret taiteilijat kesäpuuhissa päiväkodilla 
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mailto:markku.jakovlev@simo.fi


 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

Pahnilan museolla 
la 7.8. Duo Kemppainen&Roivas; iskelmämusiikkia ja yh-

teislaulua  
su 15.8. Kesäkauden päättäjäiset, perinneruokapäivä; 

kuivalihakeitto  
  

Simoniemen kotiseutumuseo on avoinna 11.7.-

29.8. sunnuntaisin klo 11.30-13.00, Simoniemi-Viantie 
kyläyhdistys ry:n toimesta.  

  

Meri-Lapin jousikvartetin konsertti ”Novellit” keski-

viikkona 25.8. klo 19.00 Toivon tuvalla.   

Vapaa pääsy, väliajalla kahvitarjoilu. TERVETULOA!  
  

Tulossa lauantaina 25.9. perinteiset Nahkiaismarkki-
nat Simon Kesätorilla klo 10-17. Sport Team UkkoMetto-

jen ”pojat” paistavat ja myyvät nahkiaisia. Erilaisten kilpai-

lujen lisäksi olemme huomioineet kaiken ikäiset kävijät, 
lapsista vanhempiin. Musiikista markkinoilla vastaavat 

tanssiorkesteri Rojal sekä muut paikalliset esiintyjät. Mark-
kinoilla pidettävään nahkiaishuutokauppaan voitte tehdä 

lahjoituksia (pyörät, sukset/sauvat, kuntoiluvälineet yms.), 

joista voi olla yhteydessä Tommiin p. 040 513 9313 tai Ar-
toon 040 525 1987. Varat käytetään mm. ikäihmisten vir-

kistyspäivien järjestämiseen.  
 

 
 

Ilmoittautuminen kursseille avautuu ma 16.8.2021 klo 9 

osoitteessa: www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto. 

Ilmoittautua voi myös puhelimitse p. 040 748 3672 tai 
toimistolla Simossa ma-pe klo 8.00-11.00. 

 
Kurssin käynnistyminen riippuu ilmoittautuneiden mää-

rästä. Käynnissä oleville kursseille voi ilmoittautua koko 

lukuvuoden ajan ja kurssipaikkoja voi tiedustella toimis-
tolta. 

 
Opas löytyy sähköisenä www.kivalo-opisto.fi. 

 

RAVINTOLA RUUSA AVATTU SIMOSSA 
 

Heinäkuun alussa Simoon avattu Ravintola Ruusa tarjoaa 
asiakkailleen lounasta arkisin klo 10.00-13.30. Ravintola 

on avoinna klo 14:een. Lounaspaikka sijaitsee Alma-Ruu-

san tiloissa osoitteessa Ratatie 8 Simo. 
 

Yrittäjä Satu Pirttikankangas on koulutukseltaan kokki ja 
hän on toiminut aikaisemmin yrittäjänä sekä ruokalan 

työntekijänä. 

 
Ruusan ruokalistaan voi tutustua ennakolta facebookissa 

osoitteessa https://m.facebook.com/Ravintola-Ruusa-
110975471237977/?tsid=0.11191614509599468&source

=result. Yrittäjän tavoittaa numerosta 040 507 5031. 
 

 

 

SIMON 4H TIEDOTTAA: 
 

 

 
 

VESKU-HANKE SAI JATKORAHOITUKSEN 
 
Osuuskunta Virtatiimin hallinnoima vesistökunnostus-

hanke VESKU II on saanut Lapin ELY-keskukselta ja han-

kealueen kunnilta rahoituksen. Hankealue laajenee Ra-
nuan, Simon ja Rovaniemen lisäksi Posiolle ja Kemijärvelle. 

Hankkeen budjetti on 120 000 €.  Lapin ELY-keskuksen 
myöntämä rahoitus kattaa budjetista 75 % ja se tulee ym-

päristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. 
Muu rahoitus koostuu hankealueen kunnilta. Lisäksi am-

mattiopisto Lappian kalatalouden koulutusyksikkö tekee 

hankkeelle vastikkeetonta työtä. 
 

VESKU II-hanke alkoi toukokuussa ja jatkuu vuoden 2022 
elokuun loppuun. Se on jatkoa huhtikuussa 2021 päätty-

neelle VESKU -hankkeelle. 

 
Hanke aktivoi ja neuvoo osakaskuntia sekä muita rekiste-

röityneitä toimintaryhmiä omien lähivesien kunnostami-
sessa. Hanke myös edistää eritasoisten vesistökunnostus-

verkostojen toimintaa. Simossa hanke keskittyy metsäta-
louden vesiensuojeluun. Toimenpiteistä vastaa Suomen 

metsäkeskus. Iso-Tainijoen valuma-alueelle on suunni-

teltu laaja kosteikkoalue ja muita vesiensuojelurakenteita. 
KEMERA-rahoituksella toteutettavat toimenpiteet on kil-

pailutettu ja työt käynnistyvät pian. VESKU II jatkaa edel-
leen vesiensuojelutyötä Simojoen valuma-alueella. 

 

VESKU II-hankkeesta saa lisätietoja: www.virtatiimi.fi ja 
https://www.facebook.com/veskuhanke/ sekä projekti-

koordinaattori Eero Hiltuselta 040 754 7592 tai hankesih-
teeri Minna Simoskalta 040 749 7693. 

 

Syyskuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 34, 

aineisto viimeistään 20.8.2021. 

Julkaisija Simon kunta, 
toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 
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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 8.8. klo 11 Konfirmaatiomessu,  
kirkko, Pauli Kivioja.   
Su 15.8. klo 11 Sanajumalanpalvelus,  
Asema srk-keskus 
Su 22.8. klo 11 Sanajumalanpalvelus 
kirkko, Pauli Kivioja. 
Su 29.8. klo 11 Messu, 
Asema srk-keskus, Pauli Kivioja.  
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

”Pitäkäämme huolta toinen toises-
tamme ja kannustakaamme toisi-

amme rakkauteen ja hyviin 
 tekoihin.” 

Hepr. 10:24 

 
LAPSET JA NUORET 
Klubbari tiistaisin klo 13-15 Aseman srk-keskus. 
1-6 lk. suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho pa-
laa kesätauolta ja aloittaa toimintansa ti 31.8. 
 
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simo-
niemen srk-koti. Alakouluikäisille suunnattu kerho-
toiminta aloittaa syyskauden to 2.9.  

 
RIPPIKOULU 2021-2022  
Rippikoulu on osa Suomen evankelisluterilaisen kir-
kon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää 
 
 

 
kasteopetusta, jonka tehtävänä on vahvistaa nuoren 
uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään 
kristittynä. Joka vuosi seurakunta kutsuu rippikou-
luun 15 vuotta konfirmaatiovuonna täyttävät jä-
senensä.  
 
Lukuvuonna 2021 – 2022 rippikouluun osallistuvat 
pääasiassa vuonna 2007 syntyneet nuoret.  Aloi-
tamme uuden rippikoulun sanajumalan-palveluk-
selle sekä info- ja ilmoittautumis-tilaisuudella kir-
kossa su 12.9. klo 11. Ennen ilmoittautumistilai-
suutta käymme koululla jakamassa ilmoittautumis-
lomakkeet.  

 

ISOIS- JA KERHONOHJAAJAKOULUTUS  
Isois- ja kerhonohjaajakoulutus pyörähtää käyntiin 
joka syksy. Mukaan ovat tervetulleita kaikki rippi-
koulun suorittaneet nuoret. Suoritettuasi koulutuk-
sen voit hakea isosen tehtäviin seurakunnan leireille 
sekä toimia varhaisnuortenkerhossa kerhonohjaa-
jana.   
 
Aloitamme koulutuksen Aseman srk-keskuksessa 
ma 20.9. klo 14.30 

 
DIAKONIA JA LÄHETYS 
 
Ylijäämäruoanjakelu on tauolla 21.6.- 31.8.  
 
To 12.8. klo 18 Pihailta Eila ja Antti Ylimartimolla 
Viantienjoentie 107, mukana Merja ja Ilkka Simojoki 
ja kirkkoherra Pauli Kivioja. Lätynpaistoa, kahvia, 
arvontaa lähetystyön hyväksi. 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO  
 
Avoinna asiointia varten 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12. 
 
Virkatodistustilaukset: 
Oulun aluekeskusrekisteri puh. 08-316 1303 tai  
https://www.oulunseurakunnat.fi/info-ja-asi-
ointi/virkatodistus-ja-sukuselvitys 
 
 
Kuollut: Seppo Olavi Manninen 79 v 
Kastettu: Sohvi Matilda Liiten 
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