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KUULUMISIA KUNNANVIRASTOLTA 
Historialliset ensimmäiset aluevaalit on käyty ja hieno tulos 

saatiin!  Simosta valittiin kaksi valtuutettua: Esko Tavia ja 
Pekka Honkanen. Lämpimät onnittelut heille valinnasta 

vaativaan työhön! Tärkeää on, että meidän erityispiirteet 

tulee huomioon otetuksi ja sen tietävät simolaiset parhai-
ten. Lapin hyvinvointialueelle valittiin 59 valtuutettua, 

joista 24 Meri-Lapista ja 2 Simosta. Aluevaltuuston toimi-
kausi alkaa 1.3.2022 ja sen tärkeä tehtävä on päättää koko 

Lapin sote- ja pelastustoimen järjestämisestä ja tuotan-
nosta 1.1.2023 alkaen. Simossa äänestysaktiivisuus oli 

52,6% ja jokaisella äänellä oli merkitystä! Kiitos aktiivisuu-

desta! 
 

Koronan omikronmuunnos on lisännyt tartuntoja suuresti. 
Vuodenvaihteen jälkeen Simossa on todettu 23 uutta ko-

ronatapausta ja lukuisia altistumisia. Edelleen on voimassa 

vahva maskisuositus ja hyvä käsi- ja yskimishygienia. Li-
säksi kannustetaan kaikkia huolehtimaan riittävästä roko-

tusturvasta. Kolmas rokotuskierros on jo hyvässä vauh-
dissa ja rokotteita on saatu riittävästi. 

 

Simossa noudatetaan Lapin AVI:n kieltoa järjestää sisäti-
loissa yli 20 hengen yleisötilaisuuksia tai kokouksia 

22.2.2022 saakka. Nuorten ja lasten harrastus- ja kerho-
toimintaa ei tällä hetkellä rajoiteta ja kuntosaleilla sekä ai-

kuisten harraste- ja liikuntaryhmissä tulee toimia ko-
ronaturvallisesti. 

  
Hehkuva auringonnousu tammikuun pakkaspäivänä jokivar-
ressa 

Virallisten tilastojen mukaan Simo on Suomen tuulivoimai-

sin kunta! Meillä on 64 tuulivoimalaa, joiden teho on peräti 

280 MW.  
 

Oikein reipasta helmikuuta! Pysykää terveinä! 

 
Rakkaudesta Simoon – sisukkaasti ❤ 

 
SIMON PÄIVÄKOTI VIIHTYISÄMMÄKSI 
Simon päiväkodin ollessa suljettuna vuodenvaihteen ai-

kana, tekninen osasto ahkeroi lisäten akustiikkalevyjä päi-

väkodin tiloihin. Äänimaailma rauhoittui ja kaikuminen ka-
tosi. 

Tällä on suuri vaikutus sekä lasten keskittymiseen että 
myös aikuisten työviihtyvyyteen. Suuri kiitos teknisen puo-

len työntekijöille! 
Aherrus on jälleen lomien jälkeen alkanut. Lapset ovat 

maalanneet hienoja revontulia ja lumiukkoja on askarreltu, 

ihania talvi-ilmoja on ulkoilun ja liikunnan merkeissä hyö-
dynnetty. Pian alkaa luistelu- ja hiihtokausi. Siitä saa iloa 

ja pirteyttä kevättä kohti mentäessä.  
 

 

HYVÄ TIETÄÄ 

       

SIMON KUNTA vaihde 016 269 111 

    Kunnanvirasto palvelee normaalisti, suositellaan  
   etäasiointia ajanvarauksella 
    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 



SIMON KUNNAN KORONATIE-
DOTE 
 
SIMON KUNNAN LAAJENNETUN VAL-

MIUSJOHTORYHMÄN ASETTAMAT 
RAJOITUKSET 24.1.-22.2.2022 

 
Länsi-Pohjan alueen epidemiatilanne on leviämisvai-

heessa.  

 Simon kunnassa noudatetaan Lapin aluehallinto-

viraston määräystä, jonka mukaan on kielletty 

kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 

ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henki-

löä. Määräys on voimassa 22.2.2022 asti. Mää-

räys perustuu Tartuntatautilain 58.1 §:ään. 

 

 Lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaa 

saa järjestää koronaturvallisuus huomioiden 

 Suositellaan rokotteen ottamista. Rokote suojaa 

vakavilta tautimuodoilta. 

o koronarokotusnumero: 08 5875 5013 ma 

klo 8-12, ti-to klo 8-10 

 Alueella on voimassa vahva maski- ja etätyösuo-

situs. 

 Huolehdi edelleen turvaväleistä. 

 Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. 

 Vältä liikkumista ja kontakteja flunssaoireisena. 

 LPSHP on muuttanut karanteenikäytäntöä 

19.1.2022 ja tällä hetkellä altistuneiden ja sairas-

tuneiden karanteeniaika on lyhentynyt 7 päivään. 

 Kunnan asiakaspalvelussa suositellaan ajanva-

rauksella etäasiointia.  

 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ  
 

SIMON TERVEYSPALVELUT TIEDOTTAA 
 
KORONAROKOTUKSET SIMOSSA 
 
Simossa annetaan nyt ensimmäisiä ja toisia rokotuksia lap-
sille (yli 5 v), nuorille ja aikuisille.  Kolmansia koronaroko-

tuksia annetaan kaikille yli 18-vuotiaille. Ikärajoja on pys-
tytty laskemaan, koska rokotukset ovat edenneet hyvin. 

Rokotukset tapahtuvat ajanvarauksella, jotta rokotteiden 

menekki voidaan suunnitella hyvin etukäteen. Rokotus-
paikkana on Simon terveysasema, os. Varkkermontie 1. 

 
Rokotusaikoja on hyvin jäljellä. Varaa aika soittamalla Si-

mon rokotusnumeroon 08 5875 5013, joka palvelee ma klo 

8-12, ti-to klo 8-10. Numerosta saat myös tarkemmat oh-
jeet esim. lasten rokotuksiin ja rokotusväleihin. 

 

MUUTOKSIA KORONATARTUNTOJEN JÄLJI-
TYKSESSÄ, KARANTEENIAIKA LYHENEE SEIT-
SEMÄÄN PÄIVÄÄN 
Koronatartuntojen jäljitykseen liittyvät käytännöt ovat 

muuttuneet ja Oulunkaari noudattaa Länsi-Pohjan sairaan-
hoitopiirin linjauksia. Yhteyttä otetaan vain positiivisen ko-

ronatuloksen saaneisiin, joita ohjeistetaan ilmoittamaan 

tartunnastaan oman perheen ulkopuolisille lähikontakteille 

eli altistuneille. Samassa yhteydessä altistuneet saavat yh-
teystiedot tartuntatautihoitajalle yhteydenottoa varten. Al-

tistuneista henkilöt, joilla ei ole kahden koronarokotteen 

antamaa suojaa, jäävät karanteeniin seitsemäksi vuoro-
kaudeksi. Altistuneiden tarvitsee ottaa yhteyttä Oulunkaa-

ren tartuntatautihoitajaan vain silloin, kun tarvitsee viralli-
sen todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten. Altistunei-

den ja sairastuneiden karanteeni- ja eristysaika lyhenevät 

seitsemään päivään. Muutos ei koske jo annettuja karan-
teeni- ja eristyspäätöksiä. 

 
Suosittelemme kaikkia flunssan oireista kärsiviä tekemään 

kotitestin ja positiivisen tuloksen tullessa ottamaan yh-
teyttä terveydenhuoltoon. 

 

 

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA 
 
ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN JA PE-
RUSOPETUKSEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE 
LUKUVUODEKSI 2022 - 2023 
 
ESIOPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN 

Lain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvolli-
suuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai 

muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan www.simo.fi/ eDaisy /esi-
opetusilmoitus. Esiopetus koskee nyt vuonna 2016 synty-

neitä lapsia. Huoltajan tulee hakea paikkaa 28.2.2022 
mennessä. 

Mikäli esikouluun tuleva lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi 

varhaiskasvatusta/ päivähoitoa, hänestä tulee täyttää var-
haiskasvatushakemus. Esiopetus klo 9-13 on maksutonta, 

varhaiskasvatuksen tuntirajat löytyvät www.simo.fi/ var-
haiskasvatus. 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta p. 040 593 7669. 
 

PERUSKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 

Kouluun ilmoittautuminen koskee vuonna 2015 syntyneitä 
ensimmäiselle luokalle tulevia lapsia. Kouluun ilmoittaudu-

taan esikoulun kautta jaettavalla oppilasilmoituslo-
makkeella, joka palautetaan esikouluun tai koulutoimis-

toon 28.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä 

pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat 
asuinpaikan vaihdokset.  

 
Mikäli lapsi muuttaa Simon kuntaan ilmoittautumisajan ul-

kopuolella, niin ilmoittautuminen tapahtuu Simon kunnan 
kotisivuilta osoitteessa www.simo.fi/kunta-ja-hallinto/lo-

makkeet olevalla lomakkeella (kouluun ja esiopetukseen 

ilmoittautumislomake). Lomake toimitetaan koulutoimis-
toon, os. Simontie 3, 95200 Simo. 

Lisätietoa koulutoimistosta p. 040 661 8425. 
 

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 
Nuorisotilatoiminta käynnistyy taas normaalisti kahden vii-
kon tauon jälkeen Maksniemen ja Simon nuokkareilla.  

Lasten harrastustoiminnat alkavat ja niistä on Wilma vies-
teissä lisäinfoa.  

27.1. kuvataan Meri- Lapin jousikvartetin konsertti Toivon 

tuvalla ja se striimataan myöhemmin ilmoitettavana ai-
kana.  

Kuntosalit ovat avoinna normaalisti. 

  

http://www.simo.fi/
http://www.simo.fi/
http://www.simo.fi/kunta-ja-hallinto/lomakkeet
http://www.simo.fi/kunta-ja-hallinto/lomakkeet


KOTISOHVALTA POHJOISEN eKIRJASTOON 
 

Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan asukkailla on nyt 

käytettävissä samat e-sisällöt Pohjoisen eKirjaston myötä. 
Palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi e-kirjapalvelua, kolme 

e-lehtipalvelua, kolme musiikkipalvelua ja kaksi elokuva-
palvelua.  

 

Palvelut ovat kirjaston asiakkaille maksuttomia. Niiden 
käyttö vaatii voimassa olevan kirjastokortin ja PIN-koodin. 

ePress-palvelua lukuun ottamatta palvelut ovat etäkäyttöi-
siä, eli ne toimivat kotona tai vaikkapa mökillä, missä vain 

on nettiyhteys saatavilla. Verkkokirjaston osoite on lapin-

kirjasto.finna.fi.  
 

Voit kysyä neuvoa kirjastosta, jos tarvitset apua palvelun 
käyttämisessä tai jos sinulla ei ole voimassa olevaa kirjas-

tokorttia tai PIN-koodia.  

    

 

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

Maksniemen Lukutupa  
ma-ti 9-16 
 

Ranuan kirjastoauto 
Tiistai 8.2. ja 22.2. 
Ranuantie 484  12:30-13:00 
Ylikärpän yritys 13:05-13:35 
 

 
 

IRTISANOMISESTA SELVIYTYMISEEN -
HANKE KÄYNNISTYNYT SIMOSSAKIN  
 

Irtisanomisesta selviytymiseen -hankkeen tavoitteena 
on tukea tilanteessa, joka syntyi Stora Enson ilmoittaessa 
Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta keväällä 2021. 
Autamme löytämään ratkaisuja ja tuemme eteenpäin irti-
sanottuja ja heidän lähipiiriään muuttuneessa tilanteessa 
yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Hankkeessa 
kehitämme myös toimintamallia vastaavien äkillisten muu-
tostilanteiden varalle. Tässä hyödynnämme rakenteellisen 
sosiaalityön keinoja.  
Tarjoamme irtisanotuille sekä heidän läheisilleen matalalla 
kynnyksellä palveluohjausta, keskusteluapua ja ryhmätoi-
mintaa Kemissä, Keminmaassa sekä Simossa.    
Olipa huoli pieni taikka iso niin ota yhteyttä ja jutel-
laan vaikka kahvin äärellä.   
Tuija tavattavissa keskiviikkoisin klo 10 - 14 Simon kirjas-
ton yläkerrassa, Jenssintie 2.  
 Simon yhteyshenkilö:   
Tuija Teikari, tuija.teikari@kemi.fi, 040 6627 675 

 

TAINIJOEN KOSTEIKKOSUUNNITELMA 
TOTEUTUKSESSA 
 
Jänisperän kosteikkohanke Iso-Tainijoella on jo toteutus-
vaiheessa. Hanke on kilpailutettu ja toimijaksi valittu A-

metsä on tehnyt kohteella jo hakkuutyöt. Kaivuutyöt teh-

dään tulevana kesänä. 
 

Kosteikon valuma-alueen pinta-ala on n. 1200 ha, josta 
noin puolet ojitettua metsätalousmaata ja puolet Runkauk-

sen luonnonpuistoon kuuluvaa luonnontilaista Jänesaa-

paa. Suunnitellulla hankkeella pyritään saamaan kiinni oji-
tuksilta tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa.  

 
Hankkeen suunnittelu on tehty osin VESKU-hankkeelta 

saadulla rahoituksella. Jänisperän kosteikko (6 ha) on 

suunniteltu toteutettavan pääasiassa kanavaa patoamalla. 
Kosteikon yläpäässä poistetaan pintamaata, jotta vesi saa-

daan leviämään tasaisesti kosteikolle. Lisäksi hankkeessa 
rakennetaan padottava pohjapato sekä kolmen pohjapa-

don sarja kosteikolta laskevaan kanavaan. Hankkeeseen 
kuuluu myös ojien ja laskeutusaltaiden kaivuu- ja tyhjen-

nystöitä. 

 
- Tainijoen suurin ongelma on mielestäni se, että vesi va-

luu sen valuma-alueelta nopeasti pois ja kesällä ei sitten 
ole virtaamaa juuri ollenkaan, mikä johtuu ojituksista ja 

uoman perkauksesta, metsän- ja luonnonhoidon asiakas-

neuvoja Ville Koukkari Suomen metsäkeskuksesta kertoo. 
 

Tainijoen uomaa on perattu voimakkaasti 1960-luvulla, 
minkä vuoksi olisi tarvetta kunnostaa myös uomaa. Kun-

nostuksella voitaisiin lisätä suvantojen veden syvyyttä ja 
lisätä joen koskipinta-alaa sekä kalataloudellista arvoa. 

Uomakunnostus vaatisi oman hankkeensa. Soiden ennal-

listaminen joen latvoilla olisi myös tärkeä toimenpide ve-
den pidättämiseksi alueella.  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
SIMOJOKIVARTEEN OMA DEFI 

 
Simon Sydänyhdistys lahjoittaa Alaniemen kylän  

toimitalolle defibrillaattorin. 

Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydän-
pysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen py-

säyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle 
hoitava tasavirtasähköisku. 

Sydänyhdistys järjestää pe 11.2. klo 15 defin käyttökou-

lutusta Alaniemen toimitalolla. Tervetuloa! 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Maaliskuun SIMOLAINEN ilmestyy viikolla 8, 

aineisto viimeistään 18.2.2022. 

Julkaisija Simon kunta, 
toimitus ja taitto Osuuskunta Virtatiimi, 

       vastaava toimittaja Minna Simoska p. 040 749 7693 

 

mailto:tuija.teikari@kemi.fi
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibzNaKnsXOAhWhJ5oKHQ8mDykQjRwIBw&url=https://twitter.com/sydanliitto&bvm=bv.129759880,d.bGs&psig=AFQjCNGEejfJKjBWKwZSP4Z2ShlA9x29pg&ust=1471412826846979


     SIMON SEURAKUNTA 
                

 

 
Kirkkoherranvirasto Kirkkoherra  Lapsi- ja nuorisotyö Musiikkityö  
Simontie 6 9500 SIMO p. 040 358 0390      p. 040 358 0690  p. 040 358 0590 
p. 040 351 1990  laura.kinnunen@evl.fi virpi.rajaniemi@evl.fi raija.tyni@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 
              

 

 

 
KIRKKOHERRAN TERVEHDYS 
 

Kun pidin ala-asteella esitelmää hehkulampusta, oli jännitys 
 niin suuri, etten saanut nostettua hehkulamppua ylös. Kädet  
tärisivät aivan hurjana. 
 

Suurempaa kuin jännitys, oli kuitenkin ympärillä oleva tuki  
ja lämpö. Ystävät antoivat tilaa jännittää, loivat 
turvallisuutta. He loivat ympärille sellaista valoa, joka  
kannatteli minua. Sellaista, mitä nykyään osaa pitää todella  
tärkeänä ja mitä haluaa myös itse antaa eteenpäin. 
 

Olemme aloittamassa yhteistä matkaa tutustuen, jutellen ja  
toisiamme tukien. Rakentaen ympärille sitä hehkua ja valoa,  
joka on ihmeellistä ja ainutlaatuista. 
 

Jeesus sanoo: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa  
minua, ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo 
(Joh.8:12). Luokoon Jumalan valo ympärillemme hehkua ja 
rakkauden lämpöä! 
 
Laura Kinnunen 
kirkkoherra 

 

 
 
 
 
 
JUMALANPALVELUKSET 
 

Su 30.1. klo 11 sanajumalanpalvelus, 
kirkko. Marja Pyyny ja Tiina Tuomikoski.  
Su 6.2. klo 11 messu, Aseman srk-keskus.  
YV-keräys alkaa. Laura Kinnunen ja Raija Tyni.  
Su 13.2. klo 11 sanajumalanpalvelus,  
Aseman srk-keskus. Laura Kinnunen ja Raija Tyni. 
Su 20.2. klo 11 sanajumalanpalvelus, kirkko.  
Laura Kinnunen ja Raija Tyni.  
klo 14 Kyläkirkko, Alaniemen kylän toimitalo.  
Laura Kinnunen ja Raija Tyni. Kahvit YV:n hyväksi. 
Su 27.2. klo 11 messu, kirkko. Pauli Kivioja ja  
Raija Tyni. Kirkkoherran lähtökahvit Simoniemen  
srk-kodilla.  
 
 
   
   

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LAPSET JA NUORET 
 

Klubbari tiistaisin klo 13-15 Aseman srk-keskus.  
Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17-18 Simoniemen 
srk-koti.  
 

RIPPIKOULUKOKOONTUMISET  
 

Su 6.2. srk-keskus klo 10-13 
La 19.2. srk-keskus klo 9-15 
Rippikoululaiset keräävät varoja Yhteisvastuun hyväksi eri 
puolilla Simoa. 
 

DIAKONIA JA LÄHETYS  
 

Ylijäämäruokaa jaetaan viikottain. Halutessasi mukaan 
jakorinkiin, ole yhteydessä diakonissa Ritvaan. 
To 3.2. klo 14 Kahviparkki, Aseman srk-keskus. 
Vapaamuotoista yhdessäoloa kahvittelun lomassa. 
To 10.2. klo 13 Päiväkahvit Ylikärpän kerhohuoneella. 
Mukana uusi kirkkoherra Laura Kinnunen. 
Ma 14.2. klo 12 Diakoniakerho Alaniemen kylän 
toimitalo. 
Ti 15.2. KLO 17.15. Iltakerho kehitysvammaisille, Aseman 
srk-keskus. 
To 24.2. klo 14 Lähetyspiiri Aseman srk-keskus. 
HUOMIOI UUSI KELLON AIKA. 
Ti 1.3. klo 17.15. Iltakerho kehitysvammaisille 
Aseman srk-keskus. 

 

KIRKKOHERRANVIRASTO  
 

Avoinna asiointia varten ma ja ke klo 9–12 

 

KIRKOLLISET ILMOITUKSET 
 

Kuollut:  

Posti Mauno Antero 86 v 
Korva Eila Annikki 86 v 
Alakärppä Vilho Pekka 85 v 
Ruikkala Mikko Tapani 82 v 
Heinikoski Kari Henrikki 75 v 
Kuusisaari Terttu Marjatta 69 v 
Paavola Ari Aukusti 59 v

 

Noudatamme tilaisuuksien  
järjestämisessä voimassa olevia  
koronaohjeistuksia ja teemme 
tarvittaessa muutoksia  

järjestelyihin. 
 

YHTEISVASTUUKERÄYS ALKAA 
6.2.2022  
 

Tilisiirto OP FI14 5000 0120 2362 28 
Viitenumero: 303642 
 

Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588 
APU20 (lahjoituksesi 20 €) 
APU10 (lahjoituksesi 10 €) 

mailto:virpi.rajaniemi@evl.fi
http://www.simonseurakunta.fi/
mailto:simon.seurakunta@evl.fi
mailto:ritva.lampela@evl.fi


     
                

 

 



     
                

 

 

 


