
 

SIMOLAINEN 
   JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN SIMOSSA                                  MARRASKUU 2021

KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA 
 
Marraskuussa valtuusto päättää vuoden 2022 veroprosen-
tista, mutta poikkeuksellisesti samalla päätetään myös 

vuoden 2023 veroprosenteista. Pohjaesityksenä tulee ole-

maan, että veroprosentit säilyvät ennallaan. Sote-uudis-
tuksessa v. 2023 n. 13 %-yksikköä kuntaverosta siirtyy hy-

vinvointialueelle sote-toimintojen rahoitukseen.  
 

Karsikon eritasoliittymä on valmistunut ja risteysturvalli-

suus on nyt hyvällä mallilla! Ranuantie-Onkalon Vt 4 ris-
teyksessä työt on aloitettu puuston poistolla ja talven ai-

kana tehdään putkien ja linjastojen siirtoja. Isommat lii-
kennettä haittaavat työt alkavat vasta keväällä.   

 

  
Ensilumi Hamarinkoskella 21.10. 
 

Koronan osalta Meri-Lappi on noussut takaisin kiihtymis-

vaiheeseen johtuen laajoista joukkoaltistumisista.  Kattava 

rokotussuoja on meidän kaikkien etu. Simossa yhden ro-
kotteen saaneita on 77,7% ja toisen saaneita 72,6 %. Ta-

voitteena on 80 %:n rokotekattavuus. Toivottavasti saa-
vutamme sen pikaisesti ja myös nuoremmat ikäryhmät, 

erityisesti 12-45-vuotiaat, huolehtivat rokotussuojasta. 

 
Jaksetaan sisukkaasti vielä huolehtia hyvästä käsi- ja yski-

mishygieniasta sekä käytetään maskia tarvittaessa. Ja vain 
terveenä asioimaan ja töihin.  

 
Pysykää terveinä! Tunnelmallista alkutalvea! 

 
 

Rakkaudesta Simoon – sisukkaasti ❤ 

 

HIEKOITUSÄMPÄREITÄ IKÄIHMISILLE 
 

Lions Club Simo lahjoittaa tänäkin talvena hie-
koitusämpäreitä kotona asuville ikäihmisille. 
Tilaukset puh. 050 598 9003/Markku Kylmälä. 

 
 

 

 

 
 

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

Maksniemen Lukutupa  
ma-ti 9-16 
 

Ranuan kirjastoauto 
Tiistai 2.11.,16.11. ja 30.11. 
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  
    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  

    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  
 

SIMON TERVEYSPALVELUT TIEDOTTAA 
 
INFLUENSSAROKOTUKSET ALKAVAT  
 
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 

· Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henki-
löstö 

· Raskaana olevat naiset 
· Kaikki 65 vuotta täyttäneet (v. 1955 tai sitä ennen syn-

tyneet) 

· Alle 7-vuotiaat lapset 
· Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 

· Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden todellinen lä-
hin lähipiiri, joka asuu samassa asunnossa tai on viikoittain 

kasvotusten tekemisissä samassa tilassa 
· Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoi-

sen asepalveluksen aloittavat naiset. 

 
Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voit ostaa ro-

kotteen apteekista reseptillä. 
 

Ota Kela-korttisi mukaan. Tule paikalle maski päällä. Des-

infioi kätesi aulan käsidesiautomaatilla. Muista turvavälit. 
Kaikki Simon rokotuspäivät ovat avoimia ilman ajanva-

rausta kaikille influenssarokotteeseen oikeutetuille. 
 

· ke 10.11. klo 8-12, Simon neuvola 
· ke 17.11. klo 8-16, Maksniemen koulu 

· ke 24.11. klo 12-16, Simon neuvola 

· to 25.11. klo 8-12, Simon neuvola 
· ti 30.11. klo 12-16, Simon neuvola 

 
Sari Nyyssölä, 040 839 6846, hoitaa lasten rokotukset ja 

Susanna Klemettinen, 040 572 7241, koululaisten rokotuk-

set. 

 
Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta p.  040 5727 329, arkisin 

klo 9-14. 
 

KORONATILANNE 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvai-

heessa eli keskitasolla. Epidemian hallitsemiseksi on edel-
leen tärkeää noudattaa käsi- ja yskimishygieniaohjeita ja 

turvavälejä. Käytä tarvittaessa kasvomaskia.  

 
THL:n linjauksen mukaan koronarokotteen saavat kaikki 

12 vuotta täyttäneet. Simon koronarokotusnumero 08 
5875 5013 ma klo 8-12, ti-to klo 8-10. Rokotukset ovat 

terveysaseman neuvolassa, missä aikuisten rokotuksetkin. 

Ajanvaraus: Wilman kautta tai puhelimitse omalta koulu-
terveydenhoitajalta, Susanna Klemettinen, 040 572 7241, 

tai koronarokotusnumerosta. 

 
Simonkylän maa-ja kotitalousseuran, kyläyhdistyksen ja 

Simon nuorisoseuran jäsenien 

PIKKUJOULUJUHLA 
to 11.11. klo 18.00 Simon Pirtillä 

Ohjelmassa Duo Kemppainen ja Roivas 

 sekä joulupukin vierailu. 

 Tarjolla glögiä, pipareita ja torttukahvit. 

 

SIMON PERHEPALVELUT TIEDOTTAA 
 
PERINTEINEN JOULUPUU-KERÄYS  
 
Simon perhepalvelujen järjestämä perinteinen joululahja-
keräys sosiaalitoimen asiakasperheiden lapsille järjeste-

tään tänä vuonna 29.11.–17.12. Simon pääkirjastolla, 

Jenssintie 2. 
 

Joulukuusesta voi noutaa koristeen, johon on kirjoitettu 
lapsen sukupuoli, ikä ja mahdollinen lahjatoive. Koriste pa-

lautetaan lahjan kanssa kirjastolle 17.12. mennessä kirjas-
ton aukioloaikoina. Koristeeseen tulee kirjoittaa lahjan si-

sältö. Lahjan arvo on 25 euroa. 

 
Lisätietoja saa tarvittaessa sosiaaliohjaaja Suvi Sarajär-

veltä, 050 597 7266, suvi.sarajarvi@oulunkaari.com. Yh-
teistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän Simon perhepalve-

lut ja Simon kunta.  

 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 
 
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun (1046/2020) tutki-
mus koskettaa myös verrokkikuntaa Simoa. Huoltajia on 

tiedotettu v. 2016 syntyneiden lasten arvioinneista päivä-
kodeissa. Myöhemmin myös huoltajat pääsevät vastaa-

maan kyselylomakkeisiin. Esiopetuskokeilun verkkosivuilla 
(https://minedu.fi), OKM ja #OikeusOppia -sivuilta voi lu-

kea lisäinformaatiota.  

 
Simon päiväkoti täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Onnea 

koko päiväkodin väelle, juhlat pidämme myöhemmin. 
Irene 

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 
 
Kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa Lauri Niskala vuo-

den 2022 kevääseen asti.  Pääteiden talvikunnossapidon 

hoitaa Terranor Oy.  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista 
ongelmista menee edelleen tienkäyttäjän linjan kautta 

0200 2100. 

 
VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA  
 
ASEMAN NUOKKARI AVOINNA 
KE klo 13-20 

PE klo 13-19, paitsi yökahvila-aikoina, jotka on suunnattu 
yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Yökahvila klo 

18.30-22.30. 
 

MAKSNIEMEN NUOKKARI  
TI klo 13-20 ja TO klo 15.15-20. 
 

ERIKOINEN PERJANTAI  
5.11. klo 16-19 nuokkarit avoinna kaikille.  

Seurakuntakeskuksella klo 16 - 18 pyhäinpäivän merki-

tys, yhteistä tekemistä ja kokemista. 
Aseman nuokkarilla klo 17-19 

Pop up-kirjasto, kauhutarinoita, kauhukuja, askartelua. 
Yhteistyössä Simon srk, Simon kirjasto, Simon vapaa-ai-

katoimi, Simon etsivä, Simon nuorisovaltuusto, Simon 

työpaja. 
Yökahvila 7 lk ja vanhemmat nuoret klo 19-22.30, tee-

malla kauhujuhlat. 

mailto:suvi.sarajarvi@oulunkaari.com
https://minedu.fi/


 

Toivon tuvalla torstaina 4.11. Kunnon Mummola-tapah-
tuma klo 9-12 ja klo 13-18 SuomiMies-seikkailee. Myös 
muistiyhdistyksen esittely aivoterveysasioista.  

  

                
 
Taikuri Timo Tiikkainen esiintyy ma 8.11. klo 9 Maksnie-
men koululaisille ja klo 11.30 Simon koulun oppilaille Si-
mon yläkoulun liikuntasalissa.  
 

 
 
Simon kunta on mukana ”Siskot ja Simot”- Joulupostia 
ikäihmisille kampanjassa. Korttien keräysaika on 8.11.-
7.12. ja keräyspiste on kunnanviraston ala-aulassa. Jär-
jestämme korttipajan la 27.11. klo 10-14 Simon Asema-
kylän nuorisotiloille. Olet lämpimästi tervetullut askarte-
lemaan kortteja kanssamme!  
 

LEIKKIÄ KOSKEN KANSSA -ELOKUVA 
SIMON KIRJASTOSSA TO 28.10. klo 18.00. 
 

Lokakuussa 1991 uiton syyslaiton aikaan Kemijokivarteen 

putosi uutispommi: ”Kemijoen uitto on päättynyt”. Seuraa-
vana keväänä jokivartisia sata vuotta työllistänyt uitto ei 

enää alkanut missään Kemijoen vesistössä, ei suurissa uit-
toväylissäkään Kemijoella eikä Ounasjoella. Uitto oli pitkin 

jokivarsia rakennettu ruukinalue. Uittotyö oli yhteinen ni-

mittäjä jokivarsien asukkaille. 15 vuotta myöhemmin, kun 
ympäristökeskus purki Ala-Kemijoella vielä viimeisiä uiton-

rakenteita, vuonna 2006, polkaisi Eeva Snellman käyntiin 
Kemijokivarren uittomuistelut kansalaisopistoissa Kemistä 

Savukoskelle. Uittomuistelut ovat jatkuneet näihin päiviin 
saakka. 

 

Kemijokivarren uittomuisteluihin perustuva lyhytelokuva 
(10 min.) Leikkiä kosken kanssa näytetään samaan aikaan 

eri puolilla Lapin uittojokivarsia. 

 

 
 
Toivon kahvilassa vieraana K-Market Simontorin kauppias 
Mari Tirroniemi.  

 

SIMOON UUSI APTEEKKARI 

Liminkalainen Heikki Kilpeläinen aloittaa Simon apteekin ja 

Kuivaniemen sivuapteekin apteekkarina 24.11. Nykyinen 
apteekkari Taru Tuomaala siirtyy Tornioon.  

Kilpeläinen on työskennellyt proviisoriksi valmistuttuaan 

vuodesta 2003 lähtien Raahen Kauppaporvarin apteekissa 
välillä toimien apteekin hoitajana Vihannin, Pyhäjoen ja 

Siikajoen apteekeissa. Tänä vuonna hän on ollut muuta-
man kuukauden töissä myös Pattijoen apteekissa.   

- Simon apteekin ja Kuivaniemen sivuapteekin palveluai-

koihin ei näillä näkymin ole tulossa muutoksia. Minulla on 

suunnitelmia millä tavalla voisimme kehittää Simon ap-
teekkia ja Kuivaniemen sivuapteekkia palvelemaan asiak-

kaitamme entistäkin paremmin. Yhtenä esimerkkinä voi-
sin mainita Simon apteekkiin mahdollisesti hankittavan 

noutolokerikon, josta asiakkaat voisivat noutaa tilaamiaan 

lääkkeitä myös apteekin aukioloaikojen ulkopuolella, Kilpe-
läinen kertoo.  

- Tervetuloa asioimaan apteekkeihimme! Apteekkarivaih-

doksen jälkeen on avajaiskahvit myöhemmin ilmoitettuina 
ajankohtina. 

 
Joulukuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 47, 

aineisto viimeistään 19.11.2021. 
Julkaisija Simon kunta, 

toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 

 

 



SIMON SEURAKUNTA 
 

 

 
Kirkkoherranvirasto Kirkkoherra  Lapsi- ja nuorisotyö  
Simontie 6 9500 SIMO p. 040 358 0390      p. 040 358 0690   
p. 040 351 1990  pauli.kivioja@evl.fi virpi.rajaniemi@evl.fi 
www.simonseurakunta.fi               
simon.seurakunta@evl.fi Diakonia- ja lähetystyö Taloustoimisto  Seurakuntamestari 
Toimistosihteeri  p. 040 358 0790  p. 040 351 1690  p. 040 358 0490                                 
sirpa.juntunen@evl.fi ritva.lampela@evl.fi jyrki.tormanen@evl.fi pirjo.pakanen@evl.fi
  
              

 

 

Simon seurakunnassa on laadittu uusi strategia, jonka 

tavoitteena on se, että meillä on ovet auki Sinulle, sano-

malle, kohtaamiselle, tulevaisuudelle ja yhteiselle työlle 

ja kumppanuuksille. Jumala loi ihmisen rakkaudesta ih-

miseen ja antoi meille jokaiselle elämän rakkaudesta, 

hän antoi myös poikansa kuolla ristillä ja näin sovittaa 

meidän syntimme. Rakkaudesta Jumala pitää meistä 

huolen ja kuulee meidän rukouksemme. Jeesus on opet-

tanut meille, että jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas 

juuri sellaisena kuin hän on. Jeesus käski meitä myös ra-

kastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme.  Tä-

hän perustaan uskoen ja luottaen me seurakunnan työn-

tekijät puhumme rohkeasti Kristuksesta, pidämme yllä 

toivoa ja kuljemme ihmisten rinnallaan elämän eri vai-

heissa. Olemme Sinua varten. Ole meihin rohkeasti yh-

teydessä, pyydä käymään, osallistu tilaisuuksiin ja tule 

tapaamaan meitä seurakuntaan.  Siunattua alkavaa tal-

vea!   

Diakonissa-Ritva 

 

 
 
JUMALANPALVELUKSET 
Su 31.10. klo 11 sanajumalanpalvelus  
kirkko, Marja Pyyny ja Henna Hyry. 
Pyhäinpäivä 6.11. klo 18 iltakirkko, 
Marja Pyyny ja Tarleena Ylönen, Merituuli-kuoro 
Jumalanpalveluksessa luetaan edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten ni-
met ja heidän muistolleen sytytetään kynttilä. 
Su 7.11. klo 11 sanajumalanpalvelus 
Aseman srk-keskus, Marja Pyyny ja Tarleena Ylö-
nen.  
Su 14.11.klo 11 sanajumalanpalvelus,  
Aseman srk-keskus, Pauli Kivioja.  
Su 21.11. klo 11 sanajumalanpalvelus ja rippi-
koulu kirkko, Pauli Kivioja ja Tarleena Ylönen.  
Su 28.11. klo 11 messu,  
kirkko, Pauli Kivioja.  
 

 

 
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. Alakouluikäisille suunnattu kerho-
toiminta.  

 

RIPPIKOULUKOKOONTUMISET 
Su 21.11. kirkko klo 10-13 
La 27.11. srk-keskus klo 9-15 
Su 5.12. srk-keskus klo 10-13  

 
DIAKONIA JA LÄHETYS 
To 11.11. klo 12.30 Toimintakeskuksen hartaus  
To 11.11. Lähetysilta, peruttu. 
Ke 17.11. klo 14 Seurakuntakerho, Aseman seu-
rakuntakeskus. 
Ti 23.11. klo 17.30 Kehitysvammaisten ilta-
kerho, Aseman seurakuntakeskus. 
Ylijääräruoan jako  
Aseman seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin  
klo 11. Ruokaa jaetaan niin kauan kuin sitä riittää. 
Oma kassi mukaan.  
Syntymäpäiväjuhla 70, 75 ja 80 vuotta tänä 
vuonna täyttäville vietetään Ke 1.12. klo 14 Ase-
man srk-keskus. Kutsun saatuanne, ilmoittautumi-
nen kirkkoherran virastoon 23.11. mennessä.  
 
Rauhanyhdistys 
Su 31.10. klo 17 seurat Aseman srk-keskus,  
puhujina Seppo Lohi ja Reijo Lohi.  
 
KIRKKOHERRANVIRASTO  
Avoinna asiointia varten 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12. 
Ma 15.11. virasto suljettu. 
 
Kuollut:  
Elsa Maria Niskasaari 95 v 
Vilho Johannes Huttu 92 v 
Pentti Ilmari Väätämöinen 91 v 
Anna Mirjami Huttula 89 v 
 
Kastettu: 
Heino Valo Olavi Sankala 
Ebba Aino Edith Juntunen 
Peetu Petteri Miettunen  

 

60 vuotta sitten (v.1961) ripille päässeet (avec) 
kokoonnumme su 14.11. klo 11 alkavaan juma-
lanpalvelukseen Aseman srk-keskus.  
Jp:n jälkeen kirkkokahvit ja vapaata  
keskustelua. Tervetuloa! 

mailto:pauli.kivioja@evl.fi
mailto:virpi.rajaniemi@evl.fi
http://www.simonseurakunta.fi/
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