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Viihtyisää asumista Simossa
PORTTI POHJOISEEN!
Simo sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla vt.
4:n varrella Meri-Lapissa. Myös Ruotsi ja Oulu ovat
helposti saavutettavissa.
SIMO ON TUNNETTU LOHIPITÄJÄ, jonka
muodostavat merenrannan ja jokivarren vahvat
kylät. Kalastus on tuonut alueelle vaurautta jo
vuosisatojen ajan, ja se on edelleen yksi
kunnan tärkeimmistä matkailuvalteista.

ROVANIEMI

E8

SIMOSSA TAPAHTUU YMPÄRI VUODEN.
Perinteikkäitä, niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita
houkuttelevia tapahtumia ovat esimerkiksi Simoniemen rantailta,
Nahkiaismarkkinat, Simon päivä ja Simossa sivakoiden -merilaturetki.

SIMO NUMEROINA
• perustettu vuonna 1866
• pinta-ala 1 483 km²
• asukkaita noin 3 000
• väestötiheys 2 as/km²
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SIMO on palvelualtis ja ennakkoluuloton kunta, jonne uusien
asukkaiden on helppo muuttaa.
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KEMI > 25 km (lentokenttä, rautatieasema ja satama) | OULU > 85 km | ROVANIEMI > 120 km | RUOTSI, HAAPARANTA > 50 km
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ONNI JA UUSI KOTI LÖYTYVÄT SIMOSTA
Tervetuloa Simoon – tutkitusti Suomen
ilmastopositiivisimpaan kuntaan! Kuntastrategiamme mukaisesti toiminnassamme
tärkeitä ovat asiakaslähtöiset ja vaikuttavat
palvelut, elinvoiman luominen sekä viihtyisä arki.

Simossa on sopivia rakennustontteja ja taloja sekä
erittäin monipuolinen ja kaunis luonto. Kohtuulliset
etäisyydet ja sujuva liikenne ovat suuria etuja
arjessa. Simossa kaikki on lähellä.
Simo on Meri-Lapin helmi!
• Vivi Marttila, kunnanjohtaja

Luotettavaa palvelua ammattitaidolla
jo vuodesta 1962
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Hyvää palvelua läpi elämän
SIMOSTA LÖYTYVÄT KAIKKI ARJEN PALVELUT
KOKO ELÄMÄNKAARELLE. Laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kahdessa päiväkodissa sekä tarpeen mukaan ryhmäperhehoidossa.
PERUSOPETUKSESTA vastaavat Maksniemen
alakoulu ja Simon yhtenäiskoulu, jonka yhteydessä
toimii myös lukio. Lukio tarjoaa opiskelijoille
ilmaiset oppikirjat sekä kannettavan tietokoneen.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA huolehtii
Oulunkaaren kuntayhtymä, joka vastaa esimerkiksi
Simon terveysaseman ja hammashoitolan
toiminnasta. Ikäihmisille on tarjolla kotihoidon
palveluita sekä mahdollisuus palveluasumiseen, jos
omassa kodissa asuminen ei enää onnistu.

Kaikki hyvä
on lähellä.
K-MARKET SIMONTORI on perheyritys, jossa kauppiaspari perheineen
ja henkilökuntineen rakentaa asiakkailleen paikallisesti kauppaa jollainen
Simoon halutaan.

HUOMIOIMME asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä kehitämme kauppaamme jatkuvasti sen mukaan. Haluamme ottaa huomioon kaikenlaiset
asiakkaat, jotta meillä olisi kiva käydä.
ARVOIHIMME kuuluvat paikallisuus ja erityisesti Simon ympäristön

huomioon ottaminen. Haluamme olla myös tukemassa paikallisia urheiluseuroja, sekä osaltamme kehitämässä ja tuomassa elinvoimaa kuntaan.
Toimia yhdessä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Toivotammekin
kaikki tervetulleiksi kauppaamme niin asiakkuuden kuin yhteistyönmerkeissäkin.

TULETHAN
ROHKEASTI
JUTTELEMAAN!
Keksitään yhdessä
uusia juttuja ja
kehitetään
olemassa olevia.

Terveisin
Mari Tirroniemi ja
Aki Poikila
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Aktiivista vapaa-aikaa
SIMO TARJOAA RUNSAASTI TEKEMISTÄ
VAPAA-AIKAAN. Suosittuja harrastuksia ovat
esimerkiksi pesäpallo, hiihto, kalastus ja
luonnossa liikkuminen, joihin kaikkiin kunnassa
on erinomaiset mahdollisuudet. Kulttuuria on
tarjolla monipuolisesti: kunnan kulttuuritoimi
järjestää esimerkiksi konsertteja, teatteriesityksiä,
tapahtumia, juhlia ja kesäisin museotoimintaa.

SIMO ON SUOSITTU MATKAILUKOHDE
erityisesti kesäisin. Alue houkuttelee runsaasti
luontomatkailijoita patikoimaan, kalastamaan ja
melomaan. Samalla voi tutustua arvokkaaseen
peräpohjalaiseen kulttuurimaisemaan.

MARTIMOAAPA on Pohjois-Suomen tärkeimpiä
suoluonnon suojelukohteita. Retki alueelle on
oiva tapa seurata lintujen elämää. Martimoaavalla
kulkevat 2,5 ja 12,8 kilometrin mittaiset luontopolut.
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SIMOON ON HELPPO ASETTUA. Alueen lukuisat
kylät tarjoavat viihtyisiä asumismahdollisuuksia
lähellä luontoa, merta ja Simojokea. Vapaita
omakotitontteja on hyvin saatavilla, ja hintataso on
maltillinen.

KUNNAN VUOKRA-ASUNNOISTA vastaa
Simon Vuokratalot Oy, joka vuokraa asuntoja
Asemakylältä, Simoniemestä, Maksniemestä,
Simonkylältä, Alaniemeltä ja Ylikärpästä.

SIMON RAKENNUSVALVONNASSA on käytössä
sähköinen luvanhakumenettely. Lupapistepalvelussa lupa-asioita on helppo hoitaa silloin,
kun itselle sopii. Palvelussa voi täydentää tietoja,
käydä vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja saada
hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan
Lupapisteeseen.

Asiointia voidaan jatkaa palvelussa aina hankkeen
valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla kaikki
osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä
kellon ympäri.

KATSO VAPAAT omakotitontit
sekä yritys- ja teollisuustontit
Simon Tonttipörssistä!

WWW

Arkkitehtuuritoimisto Jari Miettunen
040 040 2359 | jari.miettunen@arktsto.inet.fi
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SIMON ELINKEINOELÄMÄN kivijalkoja ovat maa- ja
metsätalous, pienteollisuus ja palvelut. Merkittäviä
työllistäjiä ovat myös turvetuotanto ja tuulivoima.
Kunta vauhdittaa biotalouden ja puhtaan
energiantuotannon kehittymistä muun muassa
kaavoituksen keinoin. Simoon on esimerkiksi
rakentumassa maan suurin tuulivoimakeskittymä.
KUNNALLA ON MYYTÄVÄNÄ ja vuokrattavana liikeja teollisuustontteja esimerkiksi Asemakylän ja
Maksniemen alueilta. Kunta vuokraa myös erilaisia
tiloja yritysten käyttöön.

TÄYDEN PALVELUN LVI-TALO
Palveluihimme kuuluvat mm.

puh. 0440 535 835 tai 040 524 9984
info@jiipeetalotekniikka.fi
www.jiipeetalotekniikka.fi

 LVI-urakoinnit ja asennukset
 LVI-tarvikkeet
 Maalämpö- ja aurinkoenergiaratkaisut
 Öljy- ja pellettipoltinten
huollot ja asennukset

Simon kunta
Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. 016 269 111 (vaihde)
simon.kunta@simo.fi
www.simo.fi
WWW

#simonkunta

#rakkaudestasimoon

