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Olen niin rakastunut – Simoon!  

 
Kuva @Mikko Pekkala 

Tämä heinäkuun ensimmäinen viikko on saanut minut liekkeihin! Jälleen kerran olen havahtunut siihen, kuinka 
loistava ja ainutkertainen meidän pieni rakas Simomme on. 

Kansallisaarteemme Simojoki  

  

Vapaana virtaava natura lohijoki! Simossa 60 km vapaata jokea ja kymmeniä paikkoja kalastaa! Simojoki on ainoa 
kokonaan Suomen rajojen sisällä virtaava oman luontaisesti lisääntyvän lohikannan joki. Lohi nouseekin jälleen 
kotijokeensa oikein hurjaa vauhtia! 2.7. lohilaskurin (www.luke.fi) on ohittanut jo 2 350 yli 60 cm lohta. Pienempiä ei 
edes lasketa ja niitäkin on varmasti ainakin toinen mokoma jokeen noussut.  

Joella on kaikki tällä hetkellä hyvin. Lohen poikastuotantoalueet on kunnostettu, koskia ennallistettu, laavut uusittu, 
yhteislupa-asiat jo toista vuotta kunnossa ja uudet Simojoki.com sivustot – Suomen ja Euroopan parhaat! 
Lohirannassa saalistilastona käytetty lautakin on jo tälle kesälle täyttynyt ja lohi nappaa! Loistava ”Arktiset Vedet”- 
kuvausryhmä kävi tekemässä Simojoesta yhden jakson kuun vaihteessa. Kyllä kehuivat jokeamme ja komeahan se 
on! Nyt joudumme ilmeisesti syksylle odottelemaan Simojoki-jaksoa, mutta livenä ja aitona joen voi kokea joka päivä 
ja rakastua uudelleen! 

Perämeri ja saaristomme  Luonnonmukaisuus  

  
Kuvat @Katja Koivumäki  

Lampuri Ville Eskolalla on peräti 550 lammasta maisemanhoitotöissä pääosin Perämeren kansallispuistosaarissa! 
Äkkiä väittäisin, että on Suomen ennätys! Lampaat avartavat pusikoituvaa maisemaa luonnonmukaisesti: 
ekologisesti, kestävästi ja tehokkaasti. Nuoren lampurin kesä on taatusti kiireinen, mutta hymyssä suin ja 
positiivisella asenteella hän syntyperäisenä simolaisena hommat hoitaa. Lisäksi Ville vaikuttaa meidän valtuutettuna, 
kunnanhallituksen jäsenenä ja myös luontokuvaa kaunista maisemaamme. Facebookiin laitettavaksi sain häneltä 
loistavan videon Palokarinletosta, lampaista, jokisuusta ja myös tuulivoimaloista!  

Simon edustan lumoavat saaret – Perämeren helmiä. Montaja on komea, jylhä saari. Kalliosaaren sahan kiehtova 
historia näkyy edelleen saaressa ja siihen onkin paikan päällä helppo tutustua. Kallion eteläkärjessä on laavualue ja 
rantautumislaiturikin on kunnostettu. Pihlajakarin hiekkarannalla on perinteisesti vietetty lämpimiä kesäpäiviä. 

http://www.luke.fi/


 

Martimoaapa  

 
Kuva @Katja Koivumäki 

Sisämaassa Martimoaapa lumoaa pitkospuu- ja vaellusreitteineen ja lintutorneineen. Martimojärvi on myös 
oivallinen kalastusjärvi. Martimoaavan - Lumiaavan - Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen 
tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita ja on erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta. Soiden lisäksi 
alueella on jylhiä vanhoja metsiä. Ja sielu lepää! 

 

Tuulivoima  
 

  
Kuva @TuuliWatti Oy 
 
Uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy Simossa. TuuliWatti kertoi aloittavansa Sarvisuolle Leipiöön 27 tuulivoimalan 
rakentamisen syksyllä. Tämän investoinnin myötä Simon pronssisijoitus kirkastunee ja meistä tulee Suomen 
tuulivoimaisin kunta! Voimalat näkyvät jo meidän maisemassamme, mutta ne edustavat myös vastuullisuutta 
toimissamme ja tuovat kaivattu elinvoimaa ja verotuloja kuntaamme. Joku viisas on sanonut, että rakkaus on 
tahtotila – myös tuulivoimaloiden kohdalla. 

Neljäs valtakunnallisesti merkittävä maisemanhoitoalue  

  

Simonkylän - Simoniemen uskomattoman kaunis maisema on lailla säädetty valtakunnallisesti merkittäväksi 
maisemanhoitoalueeksi! Vanhaa jokivarsi-merenranta maisemaa ja peräpohjalaisia rakennuksia mutterikuistien 
kylissä. Hurmaavaa ja kesällä aivan erityisen kaunista!  

”Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän  
Kuinka onnellinen voikaan olla hän 
Joka täällä vaan saa aina asustaa  
Maalaismaisemaa en saata unohtaa” 

Huumaavaa heinäkuuta! 

Vivi Marttila, Simoon kunnanjohtaja 


