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Läsåret 2016-17  
 
Vi avslutar idag vårt andra läsår som en del av Campus Norrvalla. Vi har under läsåret tagit en 
ny läroplan i bruk för första årets studerande, men i övrigt har vi kunnat koncentrera oss mera 
på att utveckla den verksamhet vi har, då allt inte är lika nytt. 

Under de senaste åren har en utbildningsreform som berör andra stadiet i Finland planerats 
och delvis förverkligats. Inom gymnasieutbildningen har de stora förändringarna ännu inte ge-
nomförts, men planeringen pågår som bäst. När det gäller Vörå samgymnasiums verksamhet 
har en betydande förändring ändå redan påbörjats. Vörå kommun har i maj lämnat in en an-
hållan om att få fortsatt tillstånd för sin särskilda utbildningsuppgift, nämligen idrotten.  

Anhållan innefattar även en ansökan om en nationell utvecklingsuppgift inom idrottsgymnasi-
everksamheten på svenska. En förutsättning för att Vörå kommun ska få fortsätta med sin 
idrottsgymnasieverksamhet är att verksamheten håller en hög kvalitet. Den rullskidbana som 
färdigställs under sommaren innebär en stor förbättring av träningsmöjligheterna inom skidåk-
ningen. Vi kan ändå inte stanna upp, utan måste hela tiden se framåt och även utveckla trä-
ningsmöjligheterna inom övriga grenar. Naturligtvis bör även skolans grundverksamhet, näm-
ligen undervisningen, kontinuerligt utvecklas, utbudet breddas och lärarnas kunnande ständigt 
uppdateras. 

Vörå samgymnasium placerar sig alltid väl i de jämförelser som görs gällande resultaten i stu-
dentskrivningarna. Det som är typiskt för Vörå samgymnasium är att många väljer att skriva 
flera extra ämnen, förutom de fyra obligatoriska ämnen som alla måste skriva. Detta ger höga 
totalpoäng och visar på en bred allmänbildning hos våra studerande.  
 
Under det senaste läsåret har digitaliseringen av studentskrivningarna kört igång på allvar. På 
hösten skrev fyra studerande geografi-provet på dator och på våren utökades de digitala pro-
ven, så att 35 studerande skrev proven i geografi, samhällslära, psykologi och tyska på dator. 
Nästa höst utökas de digitala skrivningarna till att omfatta även finska, hälsokunskap, religion 
och historia.  
 
För att ännu se tillbaka på läsåret som gått så har undervisningen pågått som vanligt, varvat 
med avbrott för bland annat teaterbesök till Wasa Teater på hösten och ett besök till slagfältet 
i Oravais på våren. Skolan har även haft besök av gästande teaterföreställningar samt olika 
kortare föreläsningar om olika teman. Campus Norrvalla har haft en gemensam multikulturell 
dag under hösten, samt en gemensam friluftsdag under våren.  
En grupp fysik-studerande besökte i december partikelaccelerator-laboratoriet Cern, i Geneve 
och en annan grupp studerande besökte Rom i april. Även kortare exkursioner har ordnats.  
 
I början av december firades skolans 50-årsjubileum, med en fest i idrottshallen. Samtidigt 
gavs en jubileumsskrift ut, med plock ur skolans 50-åriga historia. I januari ordnade skolans 
elevkår en bal i restaurang Elsas kök. Balen var välbesökt med god mat, trevligt program, fina 
kläder och frisyrer samt framförallt flitiga dansare.  

I april var det dags för nästa stora fest i idrottshallen. Denna gång ordnade Vörå samgymna-
sium, tillsammans med Tegengrenskolan och Vörå kommuns fritidsavdelning en stor Veteran-
fest, för att ära de veteraner som krigat för Finlands 100-åriga självständighet. 

Skolans idrottare har klarat sig bra i olika idrottstävlingar. Många idrottare har deltagit i olika 
mästerskap, både nationella och internationella. Skolans studerande deltog i slutet av maj i 
Stafettkarnevalen och medaljskörden var imponerande, 4 guld och 2 silver.  

Jag vill ännu tacka lärare och övrig personal, liksom skolans samtliga studerande för detta 
läsår. Ett speciellt tack till Magnus Häggblom, som vid nyår avgick med pension, efter många 
år som tränare i kastgrenar och styrka. Ett speciellt tack även till Sami Rokala, som under 
läsåret fungerat som vikarie i lång matematik och som nu går mot nya utmaningar. Ett stort 
tack för värdefullt arbete! Jag önskar alla en riktigt skön, avkopplande sommar!  

 
Nina Karls-Nygård, rektor  



 
Idrottsföreningens årsberättelse verksamhetsåret 2016-2017 
 

Medaljörer 2016–2017 
 

En lista på alla idrottare som tagit medalj på skolidrottstävlingar under läsåret 2016-2017 
Augusti 2016 
Kll i fridrott: Rickard Nygård, David Bamm, Maxim Backlund, Filiph Johansson 2: a 4x100m 
Kll Orientering: Anu Tuomisto 1: a 
September 2016 
Pojkarna Deltog i skolfotboll 
Flickorna tog silver i skolfotboll 
December 2016 
Pojkarna vann kvalturneringen i skolinnebandy 
Flickorna deltog i skolinnebandy 
Februari 2017 
Pojkarna tog silver i skolinnebandy 
Kll Skidning: Hanna Ray 2:a plats 
Maj 2017 
Skolan tog 4 guld och 2 silver i stafettkarnevalen 2017 
 
Listan gjord av Oscar Stenbacka 30.5.2017 
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Ticklén Ida, Hösten 2016, kombi 
 
 
 
 



Studenternas totalpoäng i alla prov, bland vårens studenter. 
 

Ämne Medelpoäng Antal 

Modersmålet 4,9 41 

Finska A 4,7 14 

Finska B 3,6 24 
 
Engelska A 4,5 40 

Tyska C 4,3 12 

Matematik  A 4,6 14 

Matematik  B 3,8 21 

Biologi 4,7 14 

Fysik 3,8 14 

Geografi 4,4 5 

Historia 4,2 6 

Kemi 4,2 11 

Psykologi 3,7 11 

Hälsokunskap 3,2 30 
 
Filosofi 4,0 1 

Samhällslära 4,6 16 

Engelska C 6,0 1 

Livsåskådningskunskap 4,0 1 
         
        
        
        

                
 

Statistiska uppgifter över skolans studerande 
 
 

 BG 1-2 BG 3-4 BG 5-6 Alla  

      
Vörå 25 23 24 72 49,0 % 

Övriga 22 35 18 75 51,0 % 

      

Summa 47 58 42 147  

 32,0 % 39,4 % 28,6 % 100,0 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Några alster av studerande 
 

Vägen till en hel euro  

”Hur mycket pengar tjänar du i månaden?” är en fråga de flesta gärna skulle veta svaret på, men även 

en fråga som sällan uttalas högt. Ännu mer sällan är det en fråga som besvaras rakt och ärligt utan att 

någon part känner sig obekväm. Hur kommer det sig att pengar, som oftast är den enskilda faktorn som 

allra mest styr vårt dagliga liv, är ett så tabubelagt ämne?  

I statistiken som Kommunarbetsgivarnas webbplats, www.kommunarbetsgivarna.fi, har publicerat jäm-

förs totallönerna för diverse yrkesgrupper inom den kommunala sektorn från oktober 2013. Social- och 

hälsovårdsministeriets webbplats, www.talaomloner.fi, har i sin tur publicerat statistik som jämför hur 

lönen fördelas mellan könen inom kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper år 2012.  

I den förstnämnda statistiken framgår det tydligt att yrken som kräver hög utbildning som till exempel 

läkare och ingenjör även resulterar i en hög lön. Även erfarenhet belönas och tilldelar rektorer samt 

kommun- och stadsdirektörer en månadslön på någon tusenlapp över den kommunala sektorns genom-

snitt på 3078 euro.  

Att utbildning och erfarenhet påverkar lönenivån anser jag vara rättvist, då dessa faktorer har en direkt 

inverkan på hur framgångsrikt du klarar av att sköta dina arbetsuppgifter. Däremot är det väldigt sällan 

dessa två faktorer allena påverkar lönen, utan till exempel kön och etnisk bakgrund begränsar tyvärr i 

på tok för många fall en individs möjligheter att avancera i karriären. Denna typ av diskriminering har 

resulterat i det ojämnställda samhälle vi lever i idag.  

Stereotypiskt beskrivs kvinnor som känsliga och svaga medan män är starka såväl psykiskt som fysiskt. 

Ifall en kvinna blir upprörd över något och säger ifrån kan hon fort bli nedtystad med en kommentar i 

stilen med: ”Men lilla gumman, inte är det väl så farligt?”. Då en man däremot ryter till är det ett tecken 

på auktoritet. Forskning tyder på att kvinnor oftare uttrycker sig vagare än män. Kvinnor tenderar att 

använda fraser som ”jag tror” eller ”förmodligen är det så” fast hon egentligen är säker på saken medan 

män oftare uttrycker sig utan tvivel trots att han inte har fått bekräftat att hans påstående stämmer. 

Dessa faktorer gäller givetvis inte på individnivå men fungerar som en bidragande orsaker till att tradit-

ionellt sett kvinnliga arbeten släpar efter i löneutvecklingen.  

Däremot finns det än så länge ingen forskning som tyder på att mannens hjärnkapacitet är överlägsen 

kvinnans. De facto har ingen skillnad kunnat påvisas, alltså finns det inte heller någon välgrundad för-

klaring till varför män tjänar mera än kvinnor. Med tanke på att majoriteten av studeranden vid Finlands 

samtliga universitet är kvinnor, ter sig inkomstskillnaderna ännu mer orättvisa.   

Enlig Social- och hälsovårdsministeriets statistik tjänar kvinnor mindre än män till och med i de kvinno-

dominerade yrkesgrupperna som sjukskötare och speciallärare. Klyftorna ökar till att omfatta över fem-

hundra euro i månaden då man jämför inkomsterna i vissa mansdominerade yrkesgrupper, som till ex-

empel arbetare inom pappersindustrin.  

Att män generellt sett tjänar mera än kvinnor kommer även fram i frågan om hur föräldraledigheten ska 

fördelas. Traditionellt är det modern som stannar hemma medan fadern arbetar. För modern betyder 

detta en paus i arbetslivet medan männen avancerar. Det blir allt vanligare för män att ta ut åtminstone 

en del av faderskapsledigheten, men ett viktigt steg mot ökad jämlikhet skulle vara att göra den obliga-

torisk, såvida föräldern inte är ensamstående.   

Att ”snutt-, deltids- och lågavlönade jobb har hopats på kvinnorna” är helt sant. Att det är Social- och 

hälsovårdsministeriet som uttalat sig om detta betyder att beslutsfattarna är mycket väl medvetna om 

problemet. Hur är det då möjligt att inte problemet åtgärdas enligt bästa förmåga? Hur kommer det sig 

att Finland som i mångt och mycket fungerar som ett modelland då det kommer till jämställdhet inte 

betalar rättvisa löner?  

http://www.kommunarbetsgivarna.fi/
http://www.talaomloner.fi/


Jämfört med de flesta andra länder har vi det ändå bra ställt. På många håll nekas flickor skolgång och 

arbete utöver hemsysslorna på grund av sitt kön. Positivt är att steg mot det bättre tas hela tiden, och 

att Finland även finns med och stöder denna utveckling globalt. Genom att stöda flickors utbildning i 

utvecklingsländer kan vi bidra till rättvisa och till och med jämlika samhällen på lång sikt.   

Jag tror att mycket kommer att förändras under de kommande årtiondena. Då min generation har bildat 

sin första uppfattning om samhället har en kvinna varit president. Att en kvinna sitter på samhällets 

högsta post är därmed inte alls konstigt eller onormalt för finländare i min ålder. Detta tror jag kommer 

leda till att allt fler kvinnor kommer nå högt uppsatta poster inom samtliga yrkesgrupper vilket i sin tur 

leder till rättvisare löner.   

Att Finland var det första landet i Europa att ge kvinnor rösträtt och första i världen att ge kvinnor val-

barhet är inte fy skam. Det var tidigt 1900-tal. Nu, 2017, tycker jag tiden är inne för Finland att ta nästa 

steg, som första landet i världen där kvinnans euro faktiskt är värd en hel euro.   

  

Isabella Hannén  

Student våren 2017 

 

 
Religionsfrihet – en mänsklig rättighet 

 
Tankar om mänskliga rättigheter började växa fram under upplysningstiden, bland annat av John Locke 

som starkt förespråkade rätten till liv. Sen dröjde det några hundra år innan FN kom att underteckna de 

konventioner som många länder idag, i synnerhet de västerländska, baserar sin grundlag på. Religions-

frihet är här en av dessa. Men vad menas med religionsfrihet? 

Religionsfrihet betyder för mig två ting: Rätten till religion samt rätten från religion. I denna fråga kan jag 

ses som en liberal; jag anser att varje person ska ha möjlighet att i sitt privatliv bestämma vad den väljer 

att tro alternativt inte tro på. Oavsett om det är monoteistiska eller polyteistiska religioner eller ingen 

gudomlig gestalt alls. Mera konkret vill jag säga att det är ingen skillnad vilket samfund någon tillhör: 

hinduism, buddhism, islam, judendom, kristendom, shinto … så har de rätt att bo i vårt land. 

Vårt land ska däremot vara ett sekulariserat land i det offentliga. Religion har ingen plats i politiken. 

Detta gynnar främst ateister och agnostiker som inte vill beblanda sig med religion. Men även jag, som 

teist, understöder detta. Min tro tillhör mitt privatliv. 

Det blir därför problematiskt om vi tar en titt på judendomen, men i synnerhet islam, som är ett väldigt 

debatterat ämne. Trumps inresedekret samt Sebastian Tynkkynens uttalanden är två bra exempel på 

detta. Bryter dessa två mot religionsfriheten? Inte enligt min tolkning. När religion blir bunden till etnicitet 

har vi ett stort problem. Folk föds in i en religion och kan rentav hotas med sanktioner ifall de önskar 

lämna den. Detta bryter direkt mot tanken om frihet från religion. Ett annat stort problem är rasismen. 

Många stämplar kritik av judendom och islam som rasism, även om det inte är det. Det är till exempel 

inte rasistiskt att kritisera kristna. Detta eftersom kristendomen inte är bunden till etnicitet. Det samma 

bör gälla alla religioner. 

Ännu värre blir det om religionen även är ett politiskt system. I synnerhet om religionen önskar teokrati, 

vilket helt bryter mot tanken om demokrati. Blickar vi bakåt i historien till kalla kriget, kan vi här se striden 

mellan kapitalismen och kommunismen. Ingen kritiserar västvärlden, trots yttrande- och åsiktsfrihet, för 

vad den sade om grannen i öst. Det var inte hets mot folkgrupp. Annorlunda är det dock idag. I och med 

detta stycke vill jag backa tillbaka i min text till stycket om sekularism; en religion som även är ett politiskt 

system är ett hot mot ett förvärldsligat samhälle. Detta i och med att religionen bör vara skild från politi-

ken. 

Var ska därför gränsen för religionsfrihet dras? Skall det vara en självklarhet att alla religioner skall få 

finnas i vårt land? Tynkkynen sade bland annat att islam borde förbjudas och att alla muslimer skall ut 

ur landet. Här ser vi än en gång problematiken när en religion är bunden till etnicitet; Tynkkynen dömdes 

i domstol för hets mot folkgrupp. 



Religionsfriheten vann alltså över yttrandefriheten. Skulle det ha varit annorlunda om Tynkkynen sagt 

att alla socialdemokrater borde ut ur landet? Då hade han nog blivit påhoppad, men inte dömd. Hur är 

det med nynazister? Då hade nog Tynkkynen blivit hyllad. En religion som även är ett politiskt system 

handlar inte bara om religionsfrihet, utan även om åsikts- och 

yttrandefrihet. Varför behandlas Tynkkynen därför så här när självaste staten vill förbjuda högerextrema 

organisationer såsom Finska motståndsrörelsen? Bryter inte det mot något? 

Jag håller inte med Tynkkynen, jag vill bara argumentera för hans rätt att föra fram denna ståndpunkt - 

samt peka på dubbelmoralen i vårt samhälle. För som jag tidigare skrivit har muslimer rätt att vistas i 

vårt land. Men både deras, och vår religion, bör ändå begränsas till privatlivet. Och religionsfriheten bör 

inte vara ett hinder för åsikts- och yttrandefrihet. Detta är vad religionsfriheten betyder för mig. Och detta 

gäller inte bara islam, Det bör gälla alla religioner, inklusive kristendomen. 

Hur är det sen när det kommer till heliga tempel? Igen, ingen skillnad, vilken religion. Har andra religioner 

rätt att bygga sina kulturella byggnader på finländsk mark i religionsfrihetens namn? Åtminstone tyckte 

inte Närpes så; de sa nej till ett byggande av en moské. Och jag instämmer. När jag ser på många icke-

kristna länder idag, hör jag inte mycket tal om att bygga kyrkor där. De som bor där vill inte ha kyrkan 

dit. De är nöjda med landet precis som det är. Och jag tycker är en bra sak. De skall vara nöjda med sin 

kultur just som den är. På samma sätt tycker jag att det är en bra sak att vi har kyrkan här i väst. Detta 

har inget med religionsfrihet att göra, utan med kultur. Religionen syns i det inre medan kulturen syns i 

det yttre, även om många blandar på dessa termer. Jag är därför här ingen ”supporter” av ett multikul-

turellt samhälle, eftersom jag både är stolt över vår europeiska historia, men även eftersom multikultur-

alismen verkar väldigt ensidig och sker igen, i religionsfrihetens namn, på kristendomens och seku-

larismens bekostnad. 

Summa summarum är religion ett väldigt känsligt och knepigt ämne. Men jag har redogjort för vad relig-

ionsfriheten innebär för mig; det ska vara frihet både för och från religion i privatlivet, men sen skall 

religionsfriheten inte få påverka varken vårt sekulariserade samhälle eller vår kultur. Och i den politiska 

korrekthetens namn bör heller inte religionsfriheten sätta stopp för åsikts- och yttrandefriheten. Bättre 

än så här kan jag inte beskriva religionsfrihetens betydelse för mig. För det är trots allt viktigt med ett 

öppet och tolerant samhälle. 

 

Raymond Stenman  

Student våren 2017 

 
 
 

Kunnianosoitus Suomi-neidolle 
 

Rakas Suomi-neito, haluan tämän puheen myötä tänään osoittaa suurta kunnioitustani sinua kohtaan. 

Ja arvoisat juhlavieraat, opettajat ja ystävät, minulla on teillekin tärkeätä sanomaa. 

 

Olemme tänään kokoontuneet viettämään suurta päivää, sinun syntymäpäivääsi. Sata vuotta on pitkä 

aika ja harva meistä tässä salissa tulee viettämään omia syntymäpäiväjuhlia satavuotiaana. Mutta sinä 

saat tänään juhlia. Sinä olet sen ansainnut. 

 

Sataan vuoteen mahtuu paljon muistoja, niin hyviä kuin huonoja, toki enimmäkseen hyviä. Kunnialla 

selvisit raskaista sotavuosista ja synnyit Suomi-neidoksi. Ensimmäiset vuodet sodan jälkeen eivät olleet 

helppoja, mutta näytit heti maailmalle kauniit kasvosi. Annoit meille ensimmäisenä maana maailmassa 

tasa-arvoisen äänestysoikeuden ja loit meille upean koulutusjärjestelmän. Kasvaessasi sinulle, niin kuin 

monelle muulle, tuli pieniä ongelmia. Taloutesi joutui vaakalaudalle, mutta kohtasit haasteen ja opit siitä 

kantapään kautta. 

 

Olet suurten maailmanlaajuisten yhtiöiden lähde. Annoit Nokialle ja Wärtsilälle voimaa, vastapal-

veluksena he antoivat sinulle mainetta ja kunniaa. Sinut tunnetaan myös maailmalla monesta muusta 



ilmiöstä, esimerkiksi saunasta, salmiakista ja ruisleivästä. Me nuoret olemme saaneet elää aikaa, jolloin 

luomasi tietotekniikka- ja peliyritykset ovat valloittaneet maailmaa. 

 

Olen kuullut sanonnan, jossa sanotaan naisen vain kaunistuvan varttuessaan. Sinua katsoessani voin 

kyllä samaistua siihen. Olet kauniimpi kuin koskaan. 180 000 järveä, lukuisia kansallispuistoja, idyllisiä 

saaristoalueita, koskemattomia metsiä ja avaria tuntureita. Kaunis Suomi-neito, sinuun ei voi muuta kuin 

rakastua. 

 

Arvoisa juhlaväki, haluaisin nyt esittää teille kysymyksen: tietääkö joku täällä mitä tulevaisuus tuo tul-

lessaan? Okei, en minäkään. Yhden asian toki tiedän. Suomi-neidon sylissä minulla ei ole hätää. Me 

saamme kasvaa tasa-arvoisessa valtiossa, missä on mahdollisuudet mihin vain. Vietämme tässä koulun 

itsenäisyyspäiväjuhlaa samaan aikaan kun toiset nuoret muissa maissa taistelevat isänmaansa pu-

olesta. 

 

Asiat eivät aina ole olleet yhtä hyvin meilläkään. On tullut aika kiittää meidän sotaveteraanejamme, 

lottia, sodan lapsia, sodassa haavoittuneita ja sotaan kuolleita. Kiitos teille itsenäisyyden hinnan mak-

samisesta. Suuret onnittelut ja suuri kiitos sinulle Suomi-neito, olet maailman mahtavin maa! Kiitos! 

 

Ida-Marie Cederberg 

Basgrupp 3  

 

 

The day I had everything  

Memories came back to him like paint splattering onto an empty canvas. He had pushed these specific 

memories back into a cave of his mind, but now they were chasing him like cavemen armed with axes, 

ready to strike.  

He choked on a sob, sliding his back against the shut door of his dark bedroom. He could hear the 

front door opening to then unexpectedly slam shut with such force it felt like the whole foundation of 

the house rattled.  

His eyelids slid shut and he willed himself not to cry. Reluctantly he peeled his eyes open, feeling 

numb and staring straight ahead without actually seeing.  

“How fast your whole world can change,” he whispered to himself, looking away in an attempt to get 

rid of the memories but they were dead set on haunting him tonight.  

He thought back to the day he’d had everything. Fantastic grades, proud parents, friends who loved 

him and a little brother who adored him.  

One night, drugs had painted him black when he used to be golden. He hadn’t meant to take as much 

as he had – let alone accept the drugs at all – but somehow he had ended up in an upside-down car in 

a ditch in the middle of nowhere.  

He muffled another cry, the tears now dwelling over and he could do nothing about it. He cursed be-

tween choking sobs; he cursed the world, the drugs, the people and he even cursed himself.  

Whoever “him” was, he angrily thought to himself. Wasn’t it enough that he had dropped out of school, 

his parents were ashamed of him, his friends had left him and his little brother was in heaven, but now 

he had lost himself, too. 

 

Rebecca Hill  

Basgrupp 2 

 



 

  
 
 
 

 

  

 Stipendie- och minnesfonder vid Vörå samgymnasium  

      

      

Fondens namn  Kapital Stipendier 
  Behåll-

ning 

   23.5.2017 3.6.2017 
       

3.6.2017 

*) Skolans första stipendiefond (1952)……..  800  

Köpman Johannes Simons stipendiefond (1954) 24 800, 84 400 24 400,84 

Elevrådet vid Vörå samgymn. stipendiefond (1954) 7 356,78 200 7 156,78 

Laudaturstudentfonden vid Vörå samgymn (1966) 9 403,01 200 9 203,01 

Nanna och Einar Juselius minnesfond (1967) 47 690,43 600 47 090,43 

Rektor A.V. Ekmans minnesfond (1968) 13 523,19 200 13 323,19 

Vörå samskolas vänners stipendiefond (1970) 
           

11 899,68 300 11 599,68 

Maj-Gun och Allan Virtanens stipendiefond (1998) 9 099,78  - 9 099,78 

x) S.J. Simons minnesfond (1991)  80  

¤) Syskonen Erik, Hans och Lena Fors stipendiefond 
(2004)          450  

    

      

*) Förvaltas av Tegengrenskolan   

x) Förvaltas av Vörå kommun   

¤) Förvaltas av direktionen för syskonen Fors stipendiefond  

      

Fondernas medel är placerade dels på bank, dels i aktier, vilkas värde 11,70 euro (Nordea) 
och 6,84 euro (Metsä Board B), per 23.05.2017 beaktats. 

 

Medel från Maj-Gun och Allan Virtanens stipendiefond är placerade dels på bank och dels i 
aktier vilkas värde 4,01 euro (TeliaSonera) per 23.05.2017  beaktats. 
 



Stipendier 2017     

Fond/donator 2017    Motivering Namn 

A.W.Ekmans minnesfond 200 
Högsta medeltalet i 
fin,en,ty,ma i bg 3-4, dessutom 
högsta medeltalet i BG4 

Milla Lehtonen 

Aktiastiftelsen Oravais 100 
Positiv inställning och goda 
studieresultat 

Oskar Lemberg 

Aktiastiftelsen Vörå 

200 
Goda prestationer i studentex-
amen 

Elin Forsgård, Kasper 
Lönnbäck, Ellen Myrskog, 
Wilma Teirfolk,  Julia 
Torrkulla, Hugo Villför, 
Fanny Storvall* 

100 Positiv inställning och visad flit 

Emilia Anttila 
Emilia Nygård 
Linnea Lundberg 
Miika Nurmi 

Andelsbanken 200 
Utmärka resultat i student-
skrivningarna 

Isabella Hannèn* 

Elevrådets vid Vörå samgymna-
sium stip.fond                                           

2*100 
Bästa kamrat efter omröstning 
bland skolans studerande 

Jennifer Roos 
Johannes Karf 

FSO 
köpkort 

100 
Goda resultat i orientering Fabian af Hällström 

FSS 100 Bästa skidåkare Hanna Ray* 

HBL 
HBL 1/2 
årspren. 
Digital 

Utmärkta resultat i moders-
mål, samhällslära i student-
skrivningarna 

Isabella Hannén* 

Herrfors 2*50 Goda kunskaper i geografi 
Elin Björk* 
Amanda Nyfors* 

HSS Media 
1 mån digi-

tal 
  Alla nya studenter 

Köpman Johannes Simons 
stip.fond        

2*200 Goda resultat i studentproven 
Ronja Kainberg 
Raymond Stenman 

Laudaturstudentfonden vid VSG 200 Högsta röstetalet  Mathias Nygård 

Lions Club 2*75 
Aktiv studerande med positiv 
inställning 

Maxim Backlund 
Oliwer Grannas 

Lärarnas och tränarnas stipen-
dium 

2*100 Positiv inställning till studierna 
Matias Löfgren 
Benjamin Holmgren 

Nanna och Einar Juselius minnes-
fond 

3*200 

Goda prestationer i biologi och 
kemi 

Henri Södergård* 

Gott uppförande och goda re-
sultat i studenten  

Alexandra Enlund* 

Gott uppförande och god fram-
gång i idrott 

Filiph Johansson* 

Natur och miljö 3 Pren 
Visar intresse för miljömedve-
tenhet el naturkännedom 

Elin Björk*, Amanda 
 Nyfors*,Fanny Storvall* 

Norrvalla trofén pokal 
"Bästa idrottare" efter omröst-
ning bland idrottseleverna 

Anu Tuomisto* 



Pekkas pokal pokal God träningsaktivitet Jakob Strand* 

Pohjola Norden 
stipendie-

bok 
Studerande som visat intresse 
för det nordiska 

Linnea Halonen* 

S.J Simons minnesfond 80 
Framgångsrik i idrott och stu-
dier 

Mathilda Kvist 

Skolans första stip.fond 
200    

4*150 
Bästa medeltal i alla ämnen i 
BG1-4 

Anu Tuomisto* 
Emma Stenbacka 
Linnea Halonen* 
Rasmus Bokull 
Björn Sjöblom 

Stefans pokal pokal Bästa nykomling Hanna Ray* 

 Svenska studiefonden 

2*200       
4*100      
2*150 

Utmärka resultat i student-
skrivningarna 

Henri Södergård* 

Goda studieresultat Nathalie Bertlin 

Framgångsrikt kunnat kombi-
nera idrott och studier 

Jonas Lerstrand 
Emelie Svenlin 

Positiv inställning 
Matilda Smeds 
Jakob Strand 

Positiv inställning och visad flit 
Evelina Myntti 
Simon Nylund 

4*100 Goda studieresultat 

Sandra Kannasto 
Ronja Granberg 
Hanna Glasberg,  
Patricia Finnström 

Syskonen Fors´stip.fond, 450 be-
viljat 02.05.2017 

1*150   
3*100  

Matematik , modersmål                            
matematik                                     
musik                                            
musik                                   

Lina Ollil                      
Niklas Sundström                             
Cecilia Back                       
David Nygård                        

Trafikskola Eriksson 100 Aktiv studerande  Wilma Friman 

Tyska ambassaden bok Goda resultat i tyska Alexandra Enlund* 

Vörå Rotaryklubb 100 Årets konstverk Lycke Karlsson 

Vörå samskolas vänners 
stip.fond 

3*100 
Goda resultat och visat intresse 
för studierna 

Matilda Torrkulla 
Milla Widjeskog 
Richard Nygård 

Your Coach 100 
Studerande med goda ledar-
egenskaper 

Anton Damlin 

Årets skolidrottsbragd pokal 
Avgörande insats i Stafettkar-
nevalen,förde skolans lag till 
seger i 3 stafetter. 

Filiph Johansson* 

* = får flera stipendier    

    

 
 
 
Ett stort tack till Svenska Kulturfonden för bidraget till kulturresan!  



Studentskrivningarna hösten 2017 
 
 
Måndag  11.09  Hörförståelseprovet i engelska, lång lärokurs 
Tisdag  12.09  Hörförståelseprovet i engelska, kort lärokurs 
 
Hörförståelsedelen i elektroniska språkprov genomförs på provdagen för det skriftliga provet. 
 
Fredag  15.09  Modersmålet, svenska och finska, textkompetens 
Måndag  18.09  Psykologi (elektroniskt prov), filosofi (elektroniskt prov), historia 

  (elektroniskt prov), fysik, biologi 
Onsdag  20.09  Engelska, lång lärokurs 
Fredag  22.09  Finska, lång och medellång lärokurs (elektroniskt prov) 
Måndag  25.09  Matematik, lång och kort lärokurs  
Onsdag  27.09  Modersmålet, svenska och finska, essäprov 
Fredag  29.09  Religion (elektroniskt prov), livsåskådningskunskap (elektroniskt prov), 
  samhällslära (elektroniskt prov), kemi, geografi (elektroniskt prov), häl
  sokunskap (elektroniskt prov)   
 
Måndag  2.10 Främmande språk, kort lärokurs: engelska, franska (elektroniskt prov), 
  spanska, tyska (elektroniskt prov)  
                                                               
 
 
 
De skriftliga proven börjar kl. 9.00. 
 
 
 
Skriftlig anmälan till skrivningarna hösten 2017 bör inlämnas senast den 5 juni 2017. 
 
 
 

 Tentamensdag och omtagningsförhör våren 2017 
 
 
Tentamen och omtagningsförhör av kurser fredagen den 9 juni kl. 8.40.  
Anmälan senast 5 juni 2017 via Wilma. 
 
 
 
 
Nästa läsår börjar tisdagen den 15 augusti 2017  kl. 9.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium 
Vöråvägen 305 
66600 Vörå,  
tel. 06-3821781 
epost:  gymnasiet@edu.vora.fi 


