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Vörå • Vöyri

I egna händer
zzSommaren kom och gick. Det har varit en
sommar med stora omvälvningar ute i världen, med bland annat stora våldsdåd och
Brexit, samtidigt som vädrets starka krafter
ställde till det på hemmaplan i form av översvämningar i augusti.
Även Vörådagsveckan kom och gick. I år
deltog jag på fler programpunkter än tidigare. Jag är imponerad av mångfalden och
kreativiteten hos arrangörerna. Kommuninvånarna bjöds på bland annat nattzumba,
duathlon, kontaktfotboll och nattvandring,
vilket kompletteras med de mera traditionella korten som Langradin, fotbollsmatcher,
marknader, familjedagar, sommarfest, danser, teaterpremiär, allsång, musikkvällar, tävlingar i olika grenar, loppisar och så vidare.
Något för alla!
Nästa år firar Finland sitt 100-årsjubileum.
Det här kommer vi att tänka på då vi planerar nästa års Vörådagar. Jag vill passa på och
uppmana alla föreningar och arrangörer att
ta 100-årsjubileet i beaktande då de funderar
på nästa års program. Under 2017 kommer vi
att hålla ett par andra festligheter med hänvisning till Finland 100 år.
I mitten av augusti fyllde den rikliga nederbörden vattendragen i speciellt Vörå kommundel. Många åkrar fick ett vattentäcke,
vilket naturligtvis var och är ödesdigert för
jordbrukarna som drabbas och då skörden är
i fara. Likaså fylldes många huskällare med
vatten, översvämmande vägar och hus vallades in. Med de enorma översvämningarna
2004 i färskt minne gällde det att agera snabbt
och göra förbyggande åtgärder. Lyckligtvis la
sig vattnet ganska snabbt så att konsekvenserna inte blev ännu större. De är nog tillräckliga den här gången också.
Frågan är vad som kan göras för att problemen inte skall vara så ödesdigra i framtiden. En stor del av Vörå å rensades efter 2004
men inte allt. I första hand kan var och en
av markägarna, även kommunen, röja åns
slänter från träd och buskvegetation. Ån bör
ytterligare muddras, vilket även Rökiö Biblioteksförening lyft fram i en skrivelse riktad
till kommunen.
Årensningar kommer garanterat att vara
på tapeten under hösten och vintern. Även
kring Kimo å planeras åtgärder för att det
inte ska uppstå bekymmer i framtiden.
Förvaltningsmässigt betyder höstarna ofta
intensivt budgetarbete. Det arbetet är redan i
fullgång men framför allt kommer den kommande hösten att innebära utlåtanden till
staten och förberedelse inför landskaps- och

Omissa käsissä

”

Jag ser att vi har goda möjligheter i framtiden att fungera
som en livskraftig kommun.
Det är upp till oss själva hur vi
vill forma den.

zzKesä tuli ja meni. Maailmalla on tänä
kesänä tapahtunut suuria mullistuksia,
muun muassa mittavia väkivallantekoja ja
Brexit samalla, kun elokuun sään mahtavat
voimat aiheuttivat kotirintamalla tulvia.
Vöyrin Päivätkin tulivat ja menivät. Osallistuin tänä vuonna aiempaa useampiin
ohjelmiin. Järjestäjien moninaisuus ja luovuus on vaikuttavaa.
Kuntalaisille oli tarjolla mm. yözumbaa,
duathlonia, kuplafutista ja yövaellusta sekä
niiden täydennyksenä perinteisempiä tapahtumia, esim. Langradin, jalkapallo-otteluja, markkinoita, perhepäiviä, kesäjuhlat,
tansseja, teatterin ensi-ilta, yhteislaulua,
musiikki-iltoja, eri lajien kilpailuja,
kirpputoreja ja niin edelleen. Jokaiselle jotakin!
Suomi viettää ensi vuonna
100-vuotisjuhlaansa. Pidämme
sen mielessä suunnitellessamme ensi vuoden Vöyrin Päiviä.
Haluan käyttää tässä tilaisuuden hyväkseni ja rohkaista
kaikkia yhdistyksiä ja järjestäjiä
ottamaan
100-vuotisjuhlan
huomioon ensi vuoden
ohjelmaa miettiessään.
Pidämme
vuonna
2017
pari muutakin
juhlaa Suomen
100-vuotisen historian nimissä.

hälsovårdsreformen.
Precis som jag skrivit här tidigare i mina
ledare är det tänkt att till exempel hela social- och hälsovården, räddningsväsendets
samt landsbygdsnämndens verksamhet flyttas från kommunerna till landskapen från
1.1.2019.
Det här gör också att vi inom kommunen måste förbereda oss och redan
nu fundera hur framtidens Vörå ska
organiseras. Exakt hur det faller ut
vet vi inte i dag men en stor del av
personalen flyttar från kommunens
tjänst.
De delar som är tänkta att finnas kvar i kommunen – bildningen,
flyktingverksamheten, fritid och
kultur och tekniska sidan
är sådana sektorer som
beslutsfattarna på riktigt kan påverka och
forma i framtiden. Du
ser konkret resultat av
det du beslutar om. I
dag besluts en hel
del i regionala samkommuner och är
behovsrelaterade,
vilket är utmanande.
De första ekonomiska kalkylerna som gjorts
kring landskapsreformen
visar
att effekterna för
Vörå
kommuns
del inte kommer
att vara så stora.
Ekonomin kan bli
en aning bättre då social- och hälsovården
flyttas.
Jag ser att vi har
goda möjligheter i
framtiden att fungera som en livskraftig
kommun. Det är upp
Mikko Ollikainen
till oss själva hur vi vill
kommundirektör, kunnanjohtaja
forma den.

Elokuun puolivälin runsaat
sateet täyttivät
vesistöt etenkin
Vöyrin kunnanosassa.
Monet pellot jäivät
veden peittoon,
mikä tietenkin oli
ja on kohtalokasta viljelijöille, joiden sato on vaarassa. Samoin
monet kellarit
täyttyivät vedellä,
tulvan
uhkaamia teitä
ja taloja suojattiin
valleilla. Vuoden 2004
valtaisat tulvat tuoreessa
muistissa oli tärkeää toimia
nopeasti ja ennaltaehkäise-

västi. Onneksi vesitilanne asettui aika nopeasti, joten sateesta ei aiheutunut vieläkin
pahempia seurauksia. Aivan riittävästi kuitenkin tälläkin kertaa.
Mitä voitaisiin tehdä, jotta ongelmat eivät
muodostuisi näin kovin kohtalokkaiksi tulevaisuudessa? Vöyrinjoki perattiin suurelta
osin vuoden 2004 jälkeen mutta ei kokonaan.
Kukin maanomistaja, myös kunta, voi raivata jokitörmiltä puita ja pensaskasvillisuutta. Jokea on edelleen ruopattava, kuten
Rökiö Biblioteksförening -kirjastoyhdistys
on esittänyt kunnalle osoittamassaan kirjelmässä.
Joen perkaus on taatusti tapetilla syksyn
ja talven aikana. Kimonjokeenkin suunnitellaan toimenpiteitä, jotta tulevaisuudessa
säästyttäisiin ongelmilta.
Hallinnon puolella syksyt ovat usein tiivistä
budjettityötä. Tämä työ on jo täydessä vauhdissa, mutta tuleva syksy merkitsee ennen
kaikkea erilaisien lausuntojen antamista
valtiolle sekä valmistautumista maakuntaja soteuudistukseen.
Niin kuin olen kirjoittanut aiemmissa
pääkirjoituksissani, suunnitelmana on,
että koko sosiaali- ja terveydenhuollon,
pelastustoimen ja maaseutulautakunnan
toiminnot siirtyvät kunnilta maakunnille
1.1.2019.
Niinpä meidänkin on Vöyrin kunnassa
valmistauduttava asiaan ja mietittävä, millainen on tulevaisuuden Vöyrin organisaatio. Emme viedä tiedä, millainen siitä tulee,
mutta suuri osa henkilökuntaa siirtyy pois
kunnan palveluksesta.
Kuntaan jäävät toiminnot – sivistystoimi,
pakolaistoiminta, vapaa-aika ja kulttuuri
sekä tekninen puoli – ovat sektoreita, joihin
päättäjät voivat oikeasti vaikuttaa ja joita he
voivat muokata tulevaisuudessa. Päättäjä
näkee päätöksensä konkreettiset tulokset.
Nykyään aika monet asiat päätetään alueellisissa kuntayhtymissä ja ne ovat tarvelähtöisiä, mikä on haastavaa.
Maakuntauudistuksen ensimmäiset talouslaskelmat osoittavat, etteivät vaikutukset ole Vöyrin kunnan osalta kovin suuria. Kunnan talous voi kohentua hieman
sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä pois
kunnan harteilta.
Katson, että meillä on hyvät mahdollisuudet toimia elinvoimaisena kuntana
tulevaisuudessakin. Riippuu pitkälti itsestämme, millaiseksi haluamme tulevaisuuden muovata.

Gäddkastet firade 20-årsjubileum
zzGäddkastet – Finlands
största spinnfisketävling arrangerades i Oravais i början
av september och firade samtidigt 20-årsjubileum.
Oravais fiskargille är arrangör för tävlingen och årets
tävling samlade 238 fiskare
i cirka etthundra båtar. Det
tävlas i singel, dubbel eller lag.
Totalt drogs det upp 383,6
kg fisk under den fyra timmar
långa fisketävlingen och den
största gäddan vägde 4,68 kg
och den drogs upp av Jyri Pellonpää.
Fisken köps upp av en återförsäljare och pengarna används till att köpa nya fiskyng-

KBL

el som planteras ut i fjärden,
restaurera fiskens lekplatser,
kalkning och vassröjning. Ett
ypperligt bevis på att arrangörerna brinner för sin sak och
sin hobby
Fritidsfiskets position är
stark i Finland. Årligen fiskar
cirka 1,5 miljoner personer i
vårt lands vatten. Fritidsfiske
är finländarnas viktigaste naturhobby. Fritidsfiskarna står
för omkring en tredjedel av
hela fiskfångsten i Finland.
Fritidsfiskarnas årliga fångst
är totalt drygt 24 miljoner kilo,
varav nästan hälften fångas
med nät.
Arter som fritidsfiskarna
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fiskar mest i landet är abborre,
gädda och mört. Abborre och
gädda tillåts vid vägningen i
Gäddkastet. Genast vid starten är färdriktningarna olika
och varje deltagare som varit
med tidigare har sin favoritplats och förmodligen finns
det en hel del taktik också
med i tävlingen.
På kvällen hölls en pub/trubadurkväll i paviljongen med
fritt inträde för tävlingens fiskare.

Årets tävling samlade 238
fiskare i cirka 100 båtar.
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Emma Småros fick gå och se sig omkring mellan uppträdandena i Mexiko.

Foto: Emma Småros

Från Vörå till Mexiko genom folkdans
Sedan barnsben har
Emma Småros hållit
folkdansen nära hjärtat.
Hennes intresse har nu
lett henne ut i världen.
– Hela min familj dansar
folkdans, därför är det naturligt för mig också. Det bästa
är alla vänskapsband man
knyter. Dessutom är resandet
ett stort plus, säger Småros.
Emma Småros är 19 år och
är uppvuxen i Vörå. På våren
tog hon studenten vid Vasa
Gymnasium. Just nu har hon
tagit ett mellanår och söker
jobb i Helsingfors. Ända sedan början av högstadiet har
hon drömt att flytta till huvudstaden.
Det är genom folkdansen
som hon hittat ut till andra
städer i Finland, men även ut
i världen.
Hennes första steg in i dansen utomlands kom genom
folkdansen. När hon var liten
deltog hennes föräldrar i den
nordiska folkkulturkongressen Nordlek. Då var ännu
hon för ung för att delta i det
så det blev Barnlek för hen-

zzEmma Småros
••Emma är 19 år gammal och
är hemma från Vörå.
••Hon har dansat folkdans
nästan hela livet.
••Hon har under sommaren
rest till Mexiko och deltagit i
en internationell folkloristisk
festival.
••Emmas drömresmål är för
tillfället Färöarna.

nes del, en junioruppvisning
som ordnades i samband
med kongressen.
Genom
Nordlek
fick
Emma resa till alla nordiska
länder förutom Sverige.
– Det har aldrig känts påtvingat, jag har själv alltid
tyckt att det varit kul. Därför har jag fortsatt med det
också.
Emma fick nys genom hennes vänner i Helsingfors om
att folkdanslaget Brage skulle
delta i World Folkloriada. Det
är en festival som ordnas var
fjärde år som samlar en stor
del länder från världen för
att visa upp respektive lands

Över 55 länder deltog och visade upp sina folkdanser och
Foto: Emma Småros
musik.

Sedan barnsben har Emma Småros hållit folkdansen nära
hjärtat. Hennes intresse har nu lett henne ut i världen.

folkmusik och dans. Det här
fångade Emmas intresse och
hon bestämde sig för att kontakta Brage och fråga om hon
kunde följa med.
Svaret var positivt och det
var avgjort. Emma fick resa
till Mexiko för att visa upp
Finlands folkdans, iklädd
Vörås folkdräkt.
– Det var riktigt intressant,
vi deltog i parader där vi fick
visa upp oss, spela vår musik
och för att inte glömma visa

inte vet alls vad det är. Genom åren har jag fått förklara det flera gånger. Efter
förklaringen verkar det som
att det inte heller skulle intressera folk. Jag tror att folk
tycker det är lite gammalmodigt. När jag var yngre var
det kanske inte det första jag
nämnde om mig själv. Men
det bryr jag mig inte om så
mycket längre.
Emmas folkdansresa är
inte ännu slut. Hon tror att

upp folkdräkterna. Det var
ett potpurri av olika folkkulturer. Sammanlagt deltog
runt 55 länder och tusentals
människor. Vi fick se mycket
mellan uppträdandena. Det
var jättehäftigt.
I motsats till kongressen
på andra sidan världen har
Emma märkt att hemma i
Finland är förståelsen för
folkdans liten. Förutom
bland dem som utövar det.
– Det verkar som att folk

hon kommer att fortsätta
med dansandet en lång tid
framöver. Det hon har i siktet som nästa projekt är att
eventuellt åka till Färöarna
nästa år på Barenlek.
– Min lust för att resa är
ännu stor. Det verkar vara ett
intressant ställe. Det är mitt
ute ingenstans, men ändå så
nära. Dit kan jag tänka att
Vörå folkdräkten får komma
med på färden.

Felix Rantschukoff

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331
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Kenth Sundström kunde gott och väl tänka sig att bo året runt i husbilen.

Foto: Christer Johansson

Med passion för det tredimensionella
Insikten att datorassisterad planering eller
CAD blir framtiden inom
design och konstruktion
ledde till att Kronobybördige Kenth Sundström i
slutet av 1990-talet igen
satte sig i skolbänken.
– På den tiden var ju programmen ganska grundläggande. Sedan dess har både
utbudet av program och deras kapacitet bokstavligen
exploderat, säger Sundström.
Sundström som kan rita
både två- och tredimensio-

nella ritningar har bland
annat jobbat med projekt
för både Nautor och Baltic
Yachts.
– I början var det ju få som
trodde på 3D-ritningarnas
framtid, men i dagens läge är
de oersättliga. Med hjälp av
tredimensionella bilder har
du lättare att kunna visualisera för en kund hur slutresultatet ser ut.
Numera jobbar Sundström
som frilans och hans portfolio har bland annat utökats
med husritningar också. Med

Kenth Sundströms ritningar av en husbil

en bakgrund som inredningssnickare inom båtbranschen
är det ändå båtdesign som
ligger närmast hjärtat.
– Klart, det är ju också roligt att få rita hus, men inom
den branschen begränsas
man väldigt hårt av regler
och förordningar. Med båtar
har du lite större frihet att
pröva på de mest galna idéer
du kan komma med. Givetvis med begränsningen att
det ska rymmas i båten, säger
Sundström.
För närvarande är han
också aktuell med kurser i

CAD-ritning på medborgarinstitutet Som Sundström ser
det har var och en fördelar
med att kunna rita med CAD
då man planerar projekt oberoende om det gäller ett växthus eller en terrass.
Endast fantasin lägger gränserna. Apropå fantasi så har
Sundström själv ett drömprojekt han hoppas kunna
förverkliga någon vacker
dag.
– Ett hus där man kan integrera en husbil som del av
byggnaden.

Idén bottnar i Sundströms
andra stora intresse, nämligen husbilen. En kort tid före
intervjun har Sundström och
hans fru återvänt från en resa
till Danmark för att hälsa på
en av döttrarna. Resan företogs givetvis med husbil.
– Vi passade på att i samma
veva hälsa på släktingar som
bor i Sverige. Det är nog ett
väldigt smidigt sätt att resa.
Så länge du får tillgång till
landström och möjlighet att
fylla på färskvatten så har du
allt på du behöver med dig i
bilen, säger Sundström.

För Sundströms del har
intresset för campinglivet
kommit som ett arv från
föräldrarna. Att husbilandet
är en livsstil bevisas med att
paret spenderar en stor del
av sommarens veckoslut på
vägarna. Ofta är målet en
danspaviljong någonstans i
landet. Men som Sundström
ser det så är det ofta själva resan som är målet.
– Det finns så mycket fint
att se här i Finland som man
ofta missar då man rör sig
längs huvudlederna.

Christer Johansson

Foto: Kenth Sundström
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Andelslaget som skapar förbindelse
Sedan 2012 har andelslaget Maxmonet arbetat för
att kunna erbjuda snabb
internetförbindelse i
de centrala delarna av
Maxmo, men andelslagets historia har sina
rötter i 1970-talet
– Då var det två centralantennsandelslag som inledde
sina verksamheter. Först ut
var Tottesunds andelslag i
början av 70-talet och mot
slutet kom Maxmo kyrkby
andelslag med i bilden, säger
Maxmonets styrelseordförande Olof Holm.
På den tiden kretsade
verksamheten kring mottagning av TV-sändningar.
Internetuppkoppling
och
fibernät kom med i bilden
först på 2000-talet då man i
samarbete med Anvia, som
då ännu hette Vasa Läns
Telefon, grävde ner rör och

förberedde utbyggnad av fibernät i området.
Men då projektet inte ville
ta fart så beslöt man från andelslagens sida att ta saker i
egna händer.
– Det kombinerat med de
dåliga uppkopplingarna i
Tottesund gjorde att de två
andelslagen gick samman
till ett och började planera
nätverket år 2012, säger
Holm.
Ett år senare byggdes det
optiska fibernätverket och
alla intresserade hushåll
kunde ansluta sig. Enligt
Holm innebar det en hel del
arbete, men kostnaderna
kunde hållas ner tack vare
att en stor del utfördes på
talko.
I dagens läge är det kring
200 hushåll som är anslutna
till Maxmonets fiberkablar.
Via fibern får hushållen
både TV-mottagning och

internetförbindelser
med
hastigheter på upp till 100
megabit per sekund.
Verksamheten
omfattar
fortfarande samma område
som de gamla antennandelslagen, men eftersom Maxmonet äger en stamlinje som
sträcker sig ända till Kaitsor
så finns möjligheten att ansluta fler byar till nätet.
– Som exempel kan nämnas Palvis och Bertby, men
då behövs nog aktivitet också
från invånarnas sida, säger
Holm.
Några större konkreta planer för framtiden har andelslaget inte i detta skede, men
en möjlighet är att fundera på
tjänster som kunde erbjudas i
anknytning till fibernätverket.
– Men där finns nog utrymme för yngre eldsjälar
att ta sin plats i styrelsen och
fundera på vad som kunde
erbjudas
Christer Johansson

Enligt Olof Holm har fibernätet fördelen att inte vara lika känsligt för åskväder som traditionella kopparkablar. Dessutom är driftskostnaderna lägre
Foto: Christer Johansson

Fenno-Germaniapriset gick till Vöråstudent
Tyska ambassaden och
Auestiftelsen delar årligen ut Fenno-Germaniapriset till två studerande,
som skrivit högsta vitsordet i tyska i studentskrivningarna.
I år gick priset till Aurora
Troberg (Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium) och
Oona Ala-Koivula från Björneborg.
Priset, som delades ut 15
augusti, bestod av en resa till
Tyskland, där logi, transporter, middagar, guidade turer
och till och med fickpengar
ingick i priset. Allt program
genomfördes på tyska.

Aurora Troberg och Oona

i Stuttgart.
t.pdf Ala-Koivula
1
5/7/14

Fartfylld höst på Norrvalla
zI
z medborgarinstitutets kurskatalog som delades ut för en
knapp månad sedan finns också de kurser och evenemang
som ordnas i Folkhälsans regi,
till exempel babysim på Norrvalla.
– I år så kör vi motionspassen med samma koncept som
i fjol, säger verksamhetsplanerare Victor Ohlis.
Någon förhandsanmälan
behövs inte till passen, utan
de fungerar enligt drop-in metoden. Förutom motionen så
bjuds det också på annat under
hösten. Bl.a. kommer Barnens

dag att gå av stapeln den 1 oktober. Programet bjuder, exempelvis, på äventyrsbana och
musik av Arne Alligator.
I november är det dags för
Ett ledarskap i förändring. Inspirations- och ledarskapsevenemanget forsätter på samma
linje som förra året. Då medverkade bland annat Sveriges
före detta statsminister Fredrik
Reinfeldt. Årets talare håller
också hög klass med namn
som Jan Carlzon, VD på SAS,
Mark Levengood och den finlandssvenska bloggaren Malena ”Malenami” Björndahl.

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister

1:54 PM

Ring för
offert!

Oravais Plåtslageri

Foto: Privat

Jens Norrgård 050-592 4888

Målning inom- och utomhus • tapetsering

J Frantz

NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

målerifirma

tfn: 044 5530882

e-post: firma.jfrantz@gmail.com

BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

GRAVSTENAR - GRAVERINGAR
Begravningstjänster
i Oravais/Vörå
kommun
VINTERRABATT PÅ GRAVSTENAR
SOM BESTÄLLS
FÖRE 28 MARS
TOPELIUSESPLANADEN 11 | MÅ–FRE 10–16

TELMå-fre
0500 722 10-15.
688 | 24H/DYGN
Skolvägen 19.
0500 722 688/24H.
lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

Vi söker nu för fast anställning

FrantzAVFALLSSERVICE

ÖPPET:
vard. 9–18

2 e-post: firma.jfrantz@gmail.com
AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

ch utomhus
● Tömning tapetsering
● Skrotningsintyg
av
slambrunnar
● Utbytesflak
aus tapetointi
●
●

Eklunds traktorservice har servat traktorer sedan
1988 och har servicepunkter i Maxmo i Vörå och
Vikby i Korsholm.

Torravfall
● Byggbaracker,
Spannmåls och
förråd och
kalktransporter bajamajor

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

EN TRAKTORMONTÖR
med placeringsort i Maxmo, men även uppdrag
på fältet och vid behov i Vikby. Som merit räknas
tidigare erfarenhet av traktorservice och speciellt
VALTRA-traktorer. Vi ger även skolning för uppgiften.
Skicka inom september en fritt
formulerad ansökan till
Kenneth Eklund på e-post
eklund.kenneth@netikka.fi
eller ring 050-554 7907.
Djupsund 263, Maxmo

050-554 9171

www.traktorservice.fi

Eklunds

traktorservice
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Teaterresa
till Pleppo två
zzKultur- och fritidsnämnden
ordnar en teaterresa till Wasa
Teaters föreställning ”Pleppo
två – vi mårar åpå” torsdagen
den 23.11. kl. 19.00.
Uppföljaren till Pleppo
LIVE bjuder på humor av
bästa märke. Ted och Kaj är
äntligen tillbaka på Wasa Teater och presenterar en samling
nyskrivna sketcher med nya
original och kända karaktärer. Pris: 30 euro, inkl. buss
och biljett. Anmälningar till
fritidskansli, 3821 1671 eller epost fritid@vora.fi senast 9.11.

SOTEinformation
zzFör att en få en klarare bild
av helheten kring SOTE så
kan ni följa med förändringsprocessen regionalt på adressen
http://www.obotnia.
fi/osterbotten2019/home/
och nationellt på adressen
www.regionreformen.fi eller på kommunens webbsida
http://www.vora.fi > Kommunen > Sote

SOTE-tietoa
Margaretha Nordqvist iklädd likadana kläder som farbikerskorna hade på Oravaisfabriken. 

Foto: virgo

Stort intresse för lokal historia
Tidsresor bakåt i tiden har
länge fascinerat människan. För Vöråborna
har intresset växt för den
lokala historian genom
Tottesunds herrgård och
arbetarbostadsmuseet
Virgo.
Under sommaren provade
Maxmo hembygdsförening
r.f. på ett nytt koncept. En
vandring bland andarna från
en annan tid.
Genom skådespelare som
klätt ut sig till olika karaktärer från trakten fick deltagarna uppleva en kuslig historisk återgivning.
– Intresset för lokala historian är över all förväntan.
När vi ordnade nattvandring
på Tottesund väntade vi oss
ungefär hundra deltagare.
Det blev dock dubbelt flera
besökare, vilket vi inte var
helt förberedda på. Men det
gick bra ändå och folk hade
stor förståelse, säger Anita
Bäck, projektledare för kart-

zzNär ordnas evenemangen?

••Tottesunds herrgårds middag är inte ännu bestämt.
••Virgos skymningskväll ordnas den 30.9 kl.18:00. Under programmet får man lära sig hur en arbetarfamilj levde i slutet
av 30-talet. På menyn står skinksmörgås och risgrynsgröt. En
promenad på 800 meter i området utlovas.
••Anmälan görs till Marita Holm på numret 0505119390 eller
via e-post på marita.holm@netikka.fi.

Palvis

läggningen av Tottesunds att förhandsanmälan skulle
herrgård och närmiljö.
ha varit bättre för organiseEnligt Bäck gjorde man i ringen och möjlighet att hålla
samband med projektet en mindre grupper i guidningutvärdering genom att samla arna, säger Bäck.
in respons från deltagarna.
Majoriteten hade blivit po- Planerna inför framtiden
sitivt överraskade, därför tror har redan börjat och Bäck
Palvis
Bäck att sommarevenemang fortsätter att berätta om herrav denna typ kan ordnas och gårdens utsikter.
utvecklas till flera tillfällen.
– Vi kan konstatera att
– Folk älskar att höra his- resultatet är att denna typ
torier och dessutom se och av sommarevenemang kan
uppleva aktivitet samtidigt ordnas och utvecklas till
gör det ännu intressantare flera tillfällen, i huset och på
och roligare. De flesta svara- detta område. Det engagerar
de att de tyckte det var intres- föreningar och olika aktörer
sant, trevligt, roligt, annor- i närområdet att bibehålla
lunda och en fin miljö. Men och utveckla talkoandan och
naturligtvis påpekade många sammanhållningen.
Tack

Neste Palvis – NYA ÖPPETTIDER:
vardagar 9-17, lördag-söndag stängt
vid övriga tider ring
e”
rbjudand
Premium Contact 5 ”Supere
205/60 R16 färdigt monterade

470€

SOMMARDÄCK till verkligt konkurrenskraftiga
priser. Ring och fråga!
Vasavägen 1465
tel. (06) 383 6020

Palvis

Riksåttan
Marcus 050-5945 396

vare ivriga och flitiga funktionärer, aktörer och samarbetskontakter ser vi fram
emot att gå vidare i kartläggningsarbetet med nästa konkreta teståtgärd. Det blir att
planera och genomföra en
middag med tema som passar in i herrgården i nuvarande skick och med tanke
på framtida utvecklingsmöjligheter.
Någon annan som tror på
att intresset för aktiva vandringar på museum är Margaretha Nordqvist, ordförande
för Virgo-sektionen i Oravais
Hembygdsförening. Virgo är
ett arbetarbostadsmuseum
på ”Masuunin” nära den
gamla Oravaisfabriken.
Virgo består av två våningar, den nedre våningen
är inredd med museiföremål
från 1930-talet och den övre
våningen med saker från
1960-talet.
– Det unika med museet är
att det är nästan det enda hu-

Björkved &
Blandved

set som finns kvar vid Masugnen och hembygdsföreningen värnar om detta. Enligt
Nordqvist är Virgo viktigt för
att det visar hur arbetarna på
fabriken bodde. Många kvinnor som var bönder var avundsjuka på ”fabrikerskorna” för att de var självförsörjande och förtjänade egna
pengar, säger Nordqvist.
I över 20 år har Virgo ordnat en trivselkväll som infaller under kommundagarna
och då brukar ungefär 30 personer besöka bostadsmuseet.
I höst kommer de att
ordna en skymningskväll
i Lumpänglarnas fotspår.
Lumpänglarna har blivit
kända genom Oravais teaters
pjäs med samma namn som
visade vardagen för människorna bakom maskinerna på
fabriken.
– Visst har vi fått inspiration från Tottesund. Vi kommer att ha guider med autentiska kläder på vid både miniatyren av fabriksområdet
och vid Virgo. De kommer
delas upp i två grupper och
sammanstrålar sedan vid likkällaren, där händer kanske
något riktigt speciellt, säger
Nordqvist.
Felix Rantschukoff

zzJos haluatte saada selkeämmän kuvan SOTE-kokonaisuudesta, voitte seurata
muutosprosessia alueellisesti osoitteessa http://www.
obotnia.fi/osterbotten2019/
etusivu ja valtakunnallisesti
osoitteessa http://www.alueuudistus.ti tai kunnan verkkosivuilla http://www.vora.
fi > Kunta > Sote

Anhörigcafé
i Vörå
zzBästa närståendevårdare
och du som hjälper och ger
stöd till någon anhörig eller
god vän: Välkommen på anhörigcafé i Vörå!
Tidpunkt för träffarna är
måndagar 19.9, 17.10, 14.11
och 12.12 klockan 13.00–15.00
på Norrvalla i Brasrummet.
På träffarna möter vi andra
i liknande livssituation; vi
avnjuter kaffe tillsammans,
samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information
om det som är viktigt för oss.
Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund i samarbete
med SFV Bildning.
Barbro Staffans ger mera
information på 050-5386281.

Vem blir Lucia?
zzFRK Oravais svenska
avdelning söker luciakandidater. Flickor födda 2001
kan anmäla sig till Birgitta
Backman på nummer 0505983066 eller birgitta.backman@netikka.fi.
Anmäl dig senast den 1.11.

i olika längder

29 cm, 33 cm,
45 cm och 1 m
Även 35 L småsäckar!
Även hemtransport
Vasa – Munsala

P&T ved och
Maskin öB
050-524 1981

Tel. 050 462 6620
n.elinstallation@gmail.com
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Kurser för var och en på MI
Snart är det officiellt
dags för läsårsstart vid
Vörå-Oravais-Maxmo
Medborgarinstitut.
Kurskatalogen har redan
kommit till hushållen och
anmälan är öppen.
– Vid anmälan till kurser
som omfattar både höst- och
vårterminen så kör vi med
samma koncept som i fjol,
det vill säga att man automatiskt anmäls till hela kursen,
säger kultur- och fritidschef
Mikael Österberg.
Med andra ord så måste
man meddela medborgarinstitutet om man inte vill gå
hela kursen.
Ännu finns det möjlighet
att anmäla sig till de olika
kurserna både per telefon
och via anmälningsblanketten på webben. Från MI:s
sida hoppas man att så
många som möjligt ska anmäla sig via webben.
– Det underlättar vårt arbete då vi ska kartlägga intresset för de enskilda kurserna. I synnerhet om en
kurs är full, så hamnar man
automatiskt på en kölista.
Är listorna tillräckligt långa
så hjälper det att kunna fatta
beslut om att eventuellt lägga
in flera tillfällen, säger Österberg.
Enda undantaget är de
individuella musikkurserna
som endast har telefonanmälan.
Innehållsmässigt
bjuder
årets kursprogram på både
nya, gamla och nygamla
kurser. Bland nyheterna kan
nämnas lavis som kan beskri-

Från vänster: Emilia Backman (MI, musiklärare), Elisabeth Björklund (MI, kurssekretere), Mikael Österberg (MI, rektor), Marie-Louise Thylin (MI, textillärare)
Maria Kullbäck (MI, språklärare) och Victor Ohlis (Folkhälsan Utbildning Ab).
Foto: Christer Johansson

vas som en blandning av lavadans och zumba.
Den egentliga kursen går
av stapeln under vårterminen, men redan under hösten
ordnas tre prova-på tillfällen
där intresserade har möjlig-

zzAktuella kurser på MI

zzMedborgarinstitutet startar sin kursverksamhet med
full kraft från måndag 12.9.
Likväl har några kurser nog
redan tjuvstartat!
Anmälningarna droppar
in och några kurser är redan
fullsatta men fler deltagare
ryms nog med så vi tar fortsättningsvist emot anmälningar och fyller kurserna!
Det finns många ”traditionella” kurser i vårt institut
men även många intressanta
nyheter finns i årets kurskatalog.
Nyhet inom musiken är
Trubadurkursen.
Kursen
riktar sig till de som är 13 år
eller äldre som vill framträda
som trubadur. Kursen anpas-

sas helt efter egna önskemål
och man bör behärska grunderna i sitt instrument.
Ännu finns även lediga platser till individuella musikkurser i piano, trummor, gitarr, basgitarr och solosång.
Kontakta musikläraren ifall
du är intresserad på tfn 382
1675!
Nytt inom språkvärlden är
tyska för nybörjare, italienska och finska, kurser för dig
som vill förkovra dina kunskaper eller om du vill lära
dig ett nytt språk.
Företagskursen är en
nyhet för dig som är intresserad av att grunda ett eget
företag. Kursen kan för gymnasielever räknas som en

het att bekanta sig med kursen.
I år kommer MI också att
testa ett nytt koncept i form
av akuter och kliniker. Tanken är att man kan boka personliga handledningstimmar

med en lärare, till exempel
inom datateknik.
– Vi har märkt att fastän
vissa kurser inte blir av på
grund av för få anmälda så
finns det ändå ett behov att
möta, till exempel om man

behöver stöd för att börja
använda en ny telefon, säger
Österberg.
En intressant detalj med
kursprogrammet är kursen
Vörå spelmansklubb.
I år fyller spelmansklub-

ben 45 år och allt sedan starten har klubbens verksamhet ingått som en kurs på
MI, så det är onekligen den
kurs som oavbrutet ordnats
längst.

tillämpad kurs i samhällslära.
Alla som har intresse av
att grunda ett eget företag
får här info om de teoretiska
tankarna bakom företagsbildning och uppgörande av
affärsverksamhetsplan med
mera.
De flesta läsårskurserna
startar vecka 37 och lediga
platser finns ännu t.ex. till:
Konstmålning, 111301, kl
18.00 på Karvsor skola, varannan vecka!
Kararockarna, 100301, kl
19.00 på Tegengrenskolan.
Evergreen band, 100302, kl
19.00 på Centrumskolan.
Kör för alla, 100601, kl
19.15 på Karvsor skola.
Praktisk naturforografe-

ring, 111402, kl 18.00 på Vörå
kommungård
Svenska 1, 120201, kl 17.00
på förvaltningshuset i Oravais.
English for beginners,
120301, kl 19.05 på förvaltningshuset i Oravais.
Bevara dina gamla foton,
340103, kl 18.30 på Tegengrenskolan.
Smått och gott i köket,
810201 kl 18.00 på Tegengrenskolan gör vi smått och gott
till vardags som fest. Kom
med och få nya idéer!

kalteve så vet du vad som är
på gång just nu!
Kom ihåg att anmäla dig i
god tid innan kursstarten. I
samband med att du gör en
kursanmälan på nätet kan
du välja betalningssätt ifall
du har förmånskuponger eller dyl.
Vi godkänner vissa förmånskuponger som Tyky-,
Smartumsedlar och UUAförmån.
Kontrollera med din arbetsgivare vilka förmåner du
har rätt till. I övrigt faktureras kurserna efter att kursen
kommit igång.

att ge rabatterade kurspriser
på vissa utvalda kurser för
pensionärer, seniorer, invandrare och arbetssökande.
Arbetssökande har möjlighet
till rabatt på alla kurser. Meddela i samband med anmälningen ifall du hör till någon
av grupperna.
Anmälningarna kan göras
på www.vora.fi/kursanmalan eller till kansli tfn 06-382
1673.
Välkommen på kurs!

VI HAR ENNUNY
MASKIN FÖR
ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN
HJULVINKELINSTÄLLNINGAR!
Sommardäck
ännu i lager

– ingen risk för
vattenplaning
eller däckrazzia!
Bruksgatan 383
Tfn 010-3224 070
0500 157 917
www.baggasbil.fi

Läsa mera om våra kurser i
programmet som deltas till
alla hushåll, eller på vår hemsida www.vora.fi/mi. Följ oss
på facebook, media och lo-

GRAVSTENAR AV

SOMMARDÄCK
& FÄLGARKVALITET
ERKÄND
rensKonkur iga
kraft !
priser

från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå
Maxmo
Bruksgatan
383 • Begravningsbyrå
www.baggasbil.fi
Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
0500
157 917
Tfn 010-3224
070 •1541
Tel. 020-786
el. 040-659
3335 www.begravningsbyra.fi

Vörå , Oravais,

Utbildningsstyrelsen beviljar institutet bidrag för
studiesedlar som möjliggör

Christer Johansson

kurszzKansalaisopiston
sitarjonnasta löytyy tänä
vuonna suomen- ja kaksikieliset kurssit sivulla 40–45.
Tervetuloa osallistumaan
kursseillemme!

Elisabeth Björklund

• Markvibratorer • Pikmaskiner
• Jordfräs • Borrhammare
• Betongslipmaskiner
• Weideman minilastare
• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.
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zzBetraktelsen

Ingen jämställdhet
Jesus ger liv utan elevens röst

zzInkommande söndag talar vi våra kyrkor om att Jesus
ger liv. Den som tror på Jesus som sin Frälsare har del
i det liv som aldrig dör och därför får vi som kristna ha
ett hopp som bär också bortom dödens gräns. Ute är det
höst i naturen. Blommorna vissnar. Flyttfåglarna lämnar
oss. Löven gulnar och faller av. Vi blir påminda om att vi
alla lever under förgängelsen.
Också människolivet är utsatt för förgängelsens lagar.
Döden är en verklighet i vår tillvaro. De som har levt
länge har mist någon, en kär människa, en livskamrat,
en familjemedlem.
Så var det också i hemmet i Betania där Lasarus hade
dött. Hans båda systrar, Marta och Maria, kallade på
Jesus men han kom för sent. Lasarus var redan död och
begraven.
Berättelsen om Lasarus död och uppväcklese kan lära
oss någonting om livet, sorgen och det kristna hoppet.
Läs gärna hela texten i Johannesevangeliets elfte kapitel!
Utgående från berättelsen om Lasarus skall vi nämna
sju olika punkter som aktualiseras när sorgen drabbar.
1) Det första vi kan nämna är tårar och gråt. Vi har
behov av att uttrycka vår sorg. Det vanligaste sättet är att
gråta. I texten nämns att Lasarus syster Maria grät och
också judarna som hade följt med henne grät. Bibeln säger att vi skall gråta med dem som gråter. När Jesus såg
hur de andra grät greps han själv av starka känslor och
brast ut i gråt. Jesus delar vår gråt. Han är redo att gråta
med den som gråter.
2) För det andra har vi behov att dela vår sorg med andra. Andra människors medkänsla och närhet ger tröst.
Man har också behov av att berätta. Så var det också
i hemmet i Betania. ”Många judar hade kommit ut till
Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras
bror.” (Joh. 11:19)
3) För det tredje väcker sorgen motstridiga känslor
hos oss. Skuldkänslor och självanklagelser är ofta en del
av sorgeprocessen. Vrede och ilska kan också förekomma för sorgen och förlusten gör ont. Ibland riktas
anklagelserna och ilskan också mot Gud. Varför? Tänk
om... Både Marta och Maria drabbades av dessa känslor.
De riktade sina anklagelser mot Jesus: ”Herre, om du
hade varit här, skulle min bror inte ha dött.” Jesus låter
oss ställa våra frågor. Han tar inte illa vid sig av våra
anklagelser och förebråelser. Han finns vid vår sida, redo
att hjälpa och trösta.
4) Det fjärde vi skall säga ät att det är bra att ha en
grav att gå till. När Maria hastigt lämnade hemmet
trodde hennes vänner att hon gått till Lasarus grav för
att gråta där.
5) Det femte vi skall säga är att sorgen vill lära oss att
be. När man inte själv orkar får man be om hjälp. Mitt i
sorgen är det stor förmån att få knäppa sina händer i bön
till vår himmelske Fader. Vid Lasarus grav kände också
vår Frälsare behov av att be. Han lyfte sin blick mot
himlen och bad. Så får också vi göra.
6) För det sjätte vill vi ännu säga att sorgetider är
besökelsetider. Livets skickelser kan få oss att stanna
upp och lyssna. Gu har ärende till oss. Han vill tala till
oss. Han vill kalla oss närmare sig. ”Mästaren är här och
kallar på dig.” (Joh. 11:28)
7) Det sjunde och det sista vi skall påminna varandra om är vårt kristna hopp. Jesus uppväckte Lasarus
från de döda och Jesus visade genom detta gudomliga
ingripande att han är starkare än döden. Jesu egen uppståndelse är det slutgiltiga beviset för att dödens makt är
bruten. Därför kan Jesus uttala de mäktiga orden: ”Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva
om han än dör och var och en som lever och tror på mig,
skall aldrig någonsin dö.’” (Joh. 11:25-26)

TOMAS KLEMETS
Tf kyrkoherde i Vörå församling

Oravais Företagsservice Ab
erbjuder bokföringstjänster åt skogs- och
lantbruksidkare, pälsfarmare, privatföretagare,
aktiebolag, övriga bolag samt föreningar.
Pålitlig bokföringsbyrå med lång erfarenhet.
Ta kontakt med Camilla på telefon 040 592 6446
eller e-post: milla.nyman@live.se.
Jag finns på Skolvägen 20 D, Oravais.

Vid det här laget borde en
stor del av er känna till att
jag brinner för utveckling
i våra skolor och daghem
och att jag har stora
förhoppningar om att
Vörås bildningsväsende
kommer att fortsätta att
blomstra även i den outforskade framtiden.
Det vad ni kanske inte vet är
att jag är orolig för att ett visst
förändringsmotstånd
kan
komma i vägen för jämställda
skolor i vår kommun.
Låt mig backa bandet lite.
Jag har tidigare skrivit om
jämlikhetsenkäten som alla
elever i åk 1–9 har fått besvara
i våras och resultaten pekade
på att vi har en del orättvisor i
våra skolor (man får inte vara
annorlunda, pojkar får inte
visa känslor, flickor får hårdare straff och så vidare).
Det är gammal skåpmat för
de flesta och orättvisor finns
ju överallt, eller hur? Dessutom gav eleverna även positiv feedback (39 procent av
eleverna i åk 1–3 upplever att
skolan är superrolig).
Jo, orättvisor finns överallt
men för att driva bildningsväsendet framåt måste vi göra
det vi gör i dag lite bättre än
det vi gjorde i går.
Det är där jämställdhet
kommer in i bilden. Vi kunde
fortsätta som vi gör i dag men
för att vi ska kunna erbjuda
en bättre framtid till våra barn
måste vi börja granska vårt

Bildbevis på att våra duktiga lärare har deltagit i jämställdhetskurs. Från vänster ser ni Eva
Backman, Ulla Granström, Annette Brink-Bäckström och Thomas Södergård. Foto: Cecilia Raunio

begränsande beteende och ge
alla elever möjligheten att få
vara sig själv.
Ett begränsande beteende
är till exempel att dela upp
grupper i flick- och pojkgrupper, att använda läromedel
som förstärker bilden av den
starka mannen och den sköra
kvinnan eller att förvänta sig
sämre prestationer av pojkar
i skolan.
Under torsdagen 25.8 fick vi
fortbildning i jämställdhet av
Mia Heikkilä. Till er som inte
var på plats kan jag berätta att

diskussionerna gick heta och
ämnet väckte både intresse
och frustration.
Heikkilä berättade att de
allra flesta skillnader vi ser
hos pojkar och flickor är inlärda, inte biologiska.
Med andra ord är det vi
vuxna som till exempel formar flickor att få bättre betyg
i skolan än pojkar. Nu är det
kanske flera än de i publiken
under torsdagen som tänker
att det där tror jag inte på.
Då kan jag kontra med att
det inte handlar om vad vi tror
på utan vad som är bevisat.

För skojs skull kan jag be
all undervisningspersonal att
diskutera till exempel könsuttryck, könsnormer och
normkreativitet tillsammans
med eleverna och kollegorna
i skolan.
För att göra det riktigt
skojigt kan jag be all undervisningspersonal att granska
skolans läromedel med normkritiska ögon.
Nej förresten, det är lagstadgat och fastställt i nya läroplan och vi måste göra det!
Cecilia Raunio,
Projektledare

Mimosel-grupperna startar igen
zzVi står för minne-motionhörsel – allt för helhetshälsan. Vi riktar oss till dig som
är senior, som vill komma ut
med andra och ta del av varierat program, som föreläsningar, motion, minnesträning, diskussioner, sång och
musik.
Helt enkelt lite vardagsglädje och gemenskap för alla som
vill delta. Sitt inte ensam utan
kom ut en stund med oss andra i vardagen. Du kan komma
precis som du är med oss.
Har du frågor kring verksamheten kan du kontakta
Kerstin Karlsson 050-594
3151. Vi har grupper i Vörå,
Maxmo och i Oravais Folkhälsoföreningar.
Vi startar enligt följande:
•• Kvimo onsdag 14.9. kl.
14–16. i Kvimo byastuga
•• Oravais fredag 16.9. kl.

13–15, i Matsalen på HVC,
Oravais
••Vörå tisdag 20.9. kl. 14–16
(observera tiden!) i Röda
byns samlingslokal
••Maxmo onsdag 21.9. kl.
14–16 på Marielund
Taxi kan man beställa om
man behöver skjuts till träf-

Värme, vatten-, avloppsoch ventilationsanläggningar.
Bergs- och jordvärmeanläggningar

HEIKIUS RÖR AB
66800 Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593,
050-330 8022, heikiusror@netikka.fi

farna. Du kan ringa:
Mimoselgruppen från Maxmo
••Kvimo-gruppen B. Holmpå vårutfärd till Folkhälsans
qvist 0500-366 670
hus i Vasa.
Foto: Mimosel
••Oravais-gruppen B. Åhman
0500-346 396
••Vörå-gruppen C. Toppar
0500-361 516
••Maxmo Marielunds grupp
B. Nordling 050-524 7300.

Elinstallation
Boij & Norrgård
Installation
och planering

Folke Boij
Tfn 383 0881,
biltfn 0500-266 221

EL-EK
Planering och

elinstallationer
Oravais
0500-361 771
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Cancerklubben meddelar
zzMålet för klubbens verksamhet är att inom vårt
verksamhetsområde samla
cancerpatienter och deras
anhöriga, samt stödande
medlemmar till gemensamma aktiviteter, föreläsningar
och social samvaro samt ge
information.
Höstens program:
Vattengymnastiken startar i terapibassängen på
Norrvalla tisdag 13.9 kl.
18.00. Gruppen är fullbokad.
Meddela på tel. 0504048904/Siv om eventuella
annulleringar.
Hudläkare Jaana Mattila
undersöker födelsemärken
och hudförändringar på Vörå
hälsostation torsdagen den
15.9 kl. 16.30–19.30. Undersökningen kostar 15 euro om
du är medlem i Österbottens
Cancerförening (20 för ickemedlemmar).
Tidsbeställ-

Koskeby skola provade om ett träd fyllt av goda gärningar kan påverka atmosfären. 

Kan en temavecka om
positivt tänkande i skolan
förändra atmosfären?
Föreståndare Fredrik
Sandelin berättar om hur
det gick till när Koskeby
skola ordnade en gemensam temavecka med
Hem- & skola.

Trädet i skolan fylldes av godhjärtade löv. Foto: Fredrik Sandelin

under början av vårterminen
2016. Flera saker slogs ihop,
och det hela startade med
att Hem- & skola bjöd på
hotellfrukost på måndagen.
Efter detta klipptes bandet
för temaveckan i festsalen,
där ett stort träd hade tillverkats med nakna grenar som
väntade på att fyllas med löv
under veckan. Hem- & skola
gjorde broschyrer med information som skickades hem,
för att förklara bakgrund till
det hela och ge föräldrarna
uppmaning om att vara aktiva och delaktiga i temat
också hemma.
Under veckan samlade
eleverna på goda gärningar
som konkretiserades som
löv på trädet. Gröna löv för
gärningar man utfört själv,
hemma eller i skolan. Gula

löv för gärningar man sett någon annan göra. Två skoldagar under veckan bjöd vi in
föräldrarna att delta i lektioner i skolan, och vad passade
bättre än att på fredagen avsluta med samling, fotografering och en vändagsbulle till
efterrätt.
Så här några månader
senare vaknar den kritiska
föreståndaren i mig och jag
ställer mig frågan: Var det
någon vits? Vad blev resultatet? När jag ställde mig i
festsalen och läste på de över
1000 löven tror jag faktiskt
det. Flickan kom ihåg veckan
som något positivt. Vänelevsgruppen gav feedbacken
att stämningen blev bättre i
skolan. Köket fick fler tack
än vanligt, och hemma hoppas jag diskmaskinen tömdes

Bästa kunder

och katten fick mat lite oftare
Stig Gunnar blir pensionär
än vanligt. Många bäckar
och bjuder på kaffe och
små…
tårta måndag 12.9 kl. 10–16
Men det är klart, oberoende av hur många temadagar
på Aktias kontor i Oravais.
vi har eller vilka trivselregler
vi än arbetar ihop tillsamVälkommen!
mans med elever, vårdnadshavare och personal, finns
det problem på en skola.
Aktia Bank, Oravais
Mobbning existerar, förstöÖurvägen 6
relsen fortsätter på ett alltmer förfallet skolområde och
elever kanske använder fult
språk mot varandra. Men det
Trivs Du med undervisning där du kan använda Din kreativitet
viktiga är att inte ge upp. Att
ständigt arbeta mot det bätt-och där Du känner att Du samtidigt förändrar världen? Gillar
re, föra en dialog, fostra i res-du flexibilitet och nytänkande?
pekt och vardagskompetens.
En temavecka är faktiskt enFolkhälsan Utbildnings invandrarundervisning utvidgas och vi
bit på vägen.
söker nu följande personer till vårt växande och glada team för
Den här hösten börjar vi
läsåret 4.10.2014–31.5.2015
arbeta enligt en ny läroplan
och timplan i skolorna, en läroplan som har många beröringspunkter med innehållet
i den här texten. Låt oss medPå timbasis. Moderskapsvikariat. Erfarenhet av invandrarunderstart i det positiva tänket byg-visning är ett stort plus men inget krav.
ga skolmiljöer, både fysiska
och sociala, där elever, vårdnadshavare och personal utvecklar skolan, respekterarPå timbasis. Ansökan tas emot senast 22.9 av vår vicerektor
varandra i öppen dialog ochThomas Asp, thomas.asp@folkhalsan.fi. Han ger också mer
gemensamt motiverar våra
barn till glada, aktiva, trygga,info per tfn 050 505 1139.
kunskapssökande människor som bidrar till en bättreFolkhälsan utbildning Ab är en mångsidig och framåtsträvande
värld. Ingen liten uppgift viutbildare samt producent av idrotts- och motionstjänster med
har, varje dag, varje lektion,verksamhetspunkter
stenbackel@gmail.com
på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo.
varje rast och under varje
vaken timme hemma till-Bekanta dig gärna med vår verksamhet!
sammans med barnen – vårwww.folkhalsan.fi/idrott
framtid!

Språklärare i svenska och finska
Klasslärare/speciallärare

Elinstallationer

Tel.050-5385756

Fredrik Sandelin
Föreståndare

Utbildning Ab

BYGGARE OCH
RENOVERARE!
Från Vörå
Snickeritjänst
erhålles kvalitetsprodukter såsom:
• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• m.m., m.m.
Ta kontakt:
tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

Lava på gården
Alltid öppet

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!
Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

www.folkhalsan.fi/jobb

Det händer på Norrvalla.....

Mottagning av
rivningsvirke

AB

Siv Säll

ordförande

Foto: Fredrik Sandelin

”Goda gärningars vecka” – så gick det

En flicka från mellanklasserna kommer fram till mig på
skolgården, skiner som en sol
och frågar ”Fredrik, visst ska
vi väl ha en temavecka också
nästa år?”. Jovisst, säkert ska
vi det, svarar jag och tänker
på hur klok hon är, flickan.
Läraren och föreståndaren i
mig har väl lite samma läggning som hon. Men ibland är
det faktiskt lite svårt att i dagens Finland och Vörå hålla
upp motivationen och det
positiva tänket. Men jag tror
att det är precis det vi borde
göra – allihop. Ett problem är
en möjlighet till förändring
och utveckling.
Det hela fick sin start på
Hem- & skolaföreningens
första möte förra hösten. Där
diskuterade vi förstörelse i
skolcentrum och andra negativa trender. Föreningen
utmanade skolan och ville
under året lyfta det positiva
tänket. Fler elever är ju positiva och gör bra saker än de
som eventuellt gör något negativt – det borde lyftas fram
tyckte man.
Så i gång med planeringen, och det hela utmynnade
i ”Goda gärningars vecka”

ning vardagar kl. 17–19 på tfn
0500-361769 /Gunne.
Rosa Bandet insamlingen
pågår 26.9–30.10.2016. Klubbens
styrelsemedlemmar
kommer att sälja Rosa Bandet utanför lokala affärer.
Vi kommer också att ordna
en föreläsningskväll i Kvarnstugan under oktober månad.
Se närmare information om
den i Föreningslistan i VBL,
samt Wör-TV och Årvas-TV.
STOP CANCER insamlingen pågår till årets slut.
Vi tackar för alla bidrag
som Cancerklubben erhållit
under året! Tack vare dem
kan vi sponsorera olika aktiviteter för våra medlemmar.
Cancerdrabbade kan ansöka
om ekonomiskt bidrag från
Cancerklubben. Tag kontakt
så berättar vi mera!

24.9
01.10
SandbläString
& Måleriarbeten

MetallkonStruktioner Släpvagnar
- Fälgar astbiLar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
Läpvagnar
tFn:
050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

& Måleriarbeten
konstruktioner

MetallkonStruktioner Släpvagnar
älgar
iLar- FM
M LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

- b

. .

Botnialöpet
Barnens dag med Arne Alligator
och Djungeltrumman											
01.10
Loppis på Norrvalla
(boka bord norrvalla.reception@folkhalsan.fi)
02.10
Johnny Cash Tribute Show
15.10
Dansfest på Norrvalla med Carisma,
Guns Rosor och No Big Deal
16.10
Söndagsbrunch
19-21.10 Höstlovsläger för barn
27.10
Alfons & Mållgan teater
Mera info: www.folkhalsan.fi/idrott
Välkommen!
och www.facebook.com/norrvalla
Tel. 06-383 1012 norrvalla.reception@folkhalsan.fi
Vöråvägen 305, 66600 Vörå
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zzNyfödda

Linda Påhls och Micki Havulehto fick en son 12.4.2016.
Vid födseln var Levis Leander
Havulehto 50 cm och 3480
g. Till familjen hör också
storasyster Ines, 4 år.

Sara Söderlund och Andreas Groop fick en son den
9.4.2016. Linus Johannes
Groop var 47 cm lång och
vägde 2650 g vid födseln.
Familjen är bosatt i Karkmo.

Ronnie Salonen och Malin Pärus i Vörå fick en pojke
26.2.2016. Eskil Klaus Armas Salonen vägde 4300 g och var
52 cm lång. Till familjen hör också storebror Aron 8 år (till
vänster) och storebror Elliot 4 år (till höger).

Vanja Ravald och Joakim Pantolin i Oravais fick en pojke den
7.4.2016. Hugo August Pantolin vägde 2970 g och var 50 cm
lång.

Markus Påhls och Rebecca Härtull fick en pojke den
17.5.2016. Sigge Påhls vägde 2965g och var 48 cm lång.
Familjen bor i Vörå.

Malin Solstrand och Simon Björklund i Maxmo fick en pojke
den 24.3.2016. Lukas Nestor Björklund var 49,5 cm lång och
vägde 3260 g. Till familjen hör också Jesper, snart 3 år.

SPONSORERING 2017

Enskilda idrottsutövare kan söka sponsorering för år 2017.
Närmare anvisningar och blanketter finns på www.vora.fi >
blankettarkiv eller fås från centralkansliet i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.
Ansökningarna, på fastställd blankett, sänds senast
30.10.2016, till Kultur- och fritidsavdelningen, Öurvägen
31, 66800 Oravais.
Kultur- och
fritidsnämnden
www.vora.fi

Bilden till vänster:
Maria (f. Jakobsson) och
Anssi Balk fick en flicka
24.6.2016. Cecilia Eva Wilhelmina vägde 3140 g och
var 50 cm lång. Storebror
Cedrik 2 år är med på bilden.
Familjen är bosatt i Vanda
men Maria är född i Oravais.

SPONSOROINTI 2017

Yksittäiset urheilijat voivat anoa sponsorointia vuodelle
2017.
Ohjeet ja hakemukset vahvistetulla lomakkeella jonka saa
osoitteesta www.voyri.fi > lomakearkisto tai Vöyrin keskustoimistosta sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistosta Oravaisissa.
Hakemukset, vahvistetulla lomakkeella, lähetettävä viimeistään 30.10.2016, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Mejla oss på kommunbladet@hssmedia.fi
www.voyri.fi

IDROTTSPRIS OCH IDROTTSSTIPENDIUM 2016

Kultur- och fritidsnämnden söker nomineringar för 2016års idrottspris och -stipendium.
Anvisningar för nominering på adressen www.vora.fi >
blanketter eller från centralkansliet i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.
Fritt formulerade nomineringar skickas, senast 04.11.2016,
tillsammans med kopior av officiella resultat, till: Kulturoch fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 66800 Oravais eller
per e-post på adressen fritid@vora.fi
Kultur- och fritidsnämnden

www.vora.fi

URHEILUPALKINTO JA
URHEILUSTIPENDIT 2016

Kulttuuri- ja vapaa-aika osasto etsii ehdokkaita vuoden
2016 urheilupalkinnon sekä urheilustipendien saajiksi.
Nimeämisohjeet kunnan kotisivulta www.vora.fi > lomakkeet, Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten hallintotalolta.
Nimeämisehdotukset sekä kopio kilpailujen virallisista tuloksista, viimeistään 04.11.2016, osoitteeseen: Kulttuurija vapaa-aikaosasto, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai
osoitteeseen fritid@vora.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Presentera din nyfödda!

www.voyri.fi

Anna Bertills och Andreas
Back i Vasa fick en dotter
07.01.2016. Smilla Anna Sylvi
Back hade passliga mått och
har stolta storasyskon i Malte
(4 år) och Tyra (7 år).

Jan och Iida Österlund fick en
pojke 21.6.2016. Villiam Einar
Österlund var 53 cm lång och
vägde 4010 g. Familjen bor i
Oravais. 

boken finns idéer hur du kan
göra dina möbler personligare, men även mer avancerade
projekt som att göra en enkel
pall till en cykel, gunga eller
en hylla. Är ditt hem för likt
grannens? I så fall är Smarta
IKEA-hacks boken för dig!

hundälskaren Lea och hennes
hund. I boken får man ta del
av både fakta och fiktion på
ett roligt sätt. Hunden Bosse
hittar på en massa bus. Till sist
får mamma nog och Lea och
Bosse hamnar på valpkurs.
Kanske du har hund eller funderar på att skaffa hund? Då
är Bosse börjar skolan och
Bosse flyttar in skriven av Åsa
Karsin ett bra boktips.

zzBoktips • Lukuvinkkejä
Nu är det dags att ta vara
på alla bär och svampar som man antingen
plockat själv eller köpt
dyrt.
zzL Eriksson
Nyskördat– recept och metoder
för att ta vara på frukt, bär,
svamp och grönsaker
I boken ”Nyskördat – recept
och metoder för att ta vara på
frukt, bär, svamp och grönsaker” finns recept på allt från
klassisk lingonsylt, äppelmos
med kanel och syltade kantareller till mer ovanliga saker
som rönnbärssaft och inkokta
körsbär med konjak.
zzHelene Trsten
Sandgrav
Nioåriga Amelie lämnar
skolan för att åka hem och

hämta sina luciakläder, men
hon kommer aldrig tillbaka.
Snart försvinner ännu ett
barn och misstankarna riktas mot en tystlåten och udda
17-årig pojke. Men när en
polis hittas död och det kort
därefter sker en explosionsartad brand i en lada, börjar
polisen misstänka att andra
krafter ligger bakom dåden.
Sandgrav är den andra fristående delen i en ny serie av
Helene Tursten, författaren
bakom succén om kriminalkommissarie Irene Huss.
zzIsabelle Bruno, Christine
Baillet
Smarta IKEA-hacks
I boken Smarta IKEA-hacks
presenteras 66 inredningsoch ombyggnadsprojekt som
utgår från IKEA-produkter. I

Massage By Me

Kyrkvägen 3, 66800 Oravais
tfn 050 354 9939
c_e_stenman@hotmail.com

zzÅsa Karsin
Bosse börjar skolan
Bosse börjar skolan är en
lättläst bok som handlar om

zzMari Koppinen
Jari Sillanpää – Paljaana
Kuka Jari Sillanpää oikein on
– ihmisenä, miehenä ja taiteilijana? Kirjassa koko kansan
Siltsu kertoo avoimesti tiestään yhdeksi maan suosituimpia artisteja. Ensimmäisen
kerran hän avautuu nyt myös
henkilökohtaisesta elämästään.

Från oss får ni alla
däck ni behöver!

Camilla Stenman
Utbildad massör inom
klassisk massage och
idrottsmassage
30 min 30€, 45 min 40€,
90 min 60 €

zzJohan Carle
Små grodorna
I det lilla samhället där alla
tror att alla känner varandra
bubblar känslor, konflikter
och hemligheter. Vad händer
när man inte passar in? Och
varför ligger gubben Lindblom i konflikt med biblioteket?

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Även färdigkluven
torr ved.
SERVICE KE-TRADING
MAXMO
Tel. 0500-362 814
www.serviceke-trading.com
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Förändringens vindar blåser
min hemkommun, träffat intressanta
människor och lärt mig hur mycket
som händer i kommunen under årets
alla dagar. Vill också rikta ett stort
tack till alla som medverkat i tidningen både genom intervjuer och egna
bidrag.
För min del väntar nu nya utmaningar och det är med vemod jag
lämnar ifrån mig jobbet med Kom-

artävlinge
äs

VINNARE

Var finns bilden?

Ko

et

munbladet. Från och med nästa nummer kommer ni att se ett
nytt ansikte i anknytning
till de här texterna.
Med detta tackar jag för
mig och önskar alla läsare
en god fortsättning!

Läsartävling

n

L

zzBästa läsare. Sommaren kom och
gick och din hand håller ni höstens
första nummer av Kommunbladet.
Det här är samtidigt sista numret som
jag medverkar i.
Det sägs att allt har sin tid och för
mig har tiden som redaktör för tidningen varit givande. Genom arbetet
med Kommunbladet har jag fått stifta
bekantskap med de olika delarna av

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner
de rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och
skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa.
Märk kuvertet ”Läsartävling”.
Svaren behöver vi ha senast den 3 oktober.
Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort
värt 20 euro. Lycka till!

mm

unbla

d

sidan _____

sidan _____

@karinfrande

sidan _____

sidan _____

Georg Höijer är en flitig tidningsläsare med gröna fingrar. Foto: Christer Johansson

Frida tar dagen som den kommer
zzI kommunbladets senaste
läsartävling gick vinsten till
Frida Småros från Rökiö.
Det är första gången hon vinner och gör det med lite tur
från sin farmor.
– Vi brukar fylla i tävlingslappen tillsammans och sedan skickar farmor in den,
säger Småros.
På dagarna går Småros,

www.
.nu

050 525 7216

Kustens
måleri
& KaKel

som snart ska fylla nio, på
tredje klass i Rökiö Skola.
Det ämne som hon tycker
bäst om i skolan är bildkonst.
– Det bästa med bildkonsten är då vi varje vecka har
en lektion då vi elever själv
får välja vad vi vill göra. Det
gör vi dessutom utan att läraren är med, säger Småros.

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....
Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy
66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

Fritiden spenderas i huvudsak med kompisar Program avgörs alltid från dag
till dag.
– Vi brukar ta dagen som
den kommer och se vad vi
har lust att göra just då.
En del av fritiden går också
åt till familjens husdjur som
består av en hund och inte
mindre än sex katter. Nu un-

der sommaren har dessutom
fyra sommarfår hittat till gården. Småros trivs med djuren, men tror inte att hennes
framtida yrke kommer att bli
veterinär.
– Nä, men min storasyster
vill bli veterinär. Själv har jag
inte något drömyrke, åtminstone ännu.
Christer Johansson

Vi avslutar lagerföring av
träd, buskar och perenner
I fortsättningen endast förmedling!

Slutförsäljning
av lagret, allt

-50%
5€

Kekkilä trädgårdskalk
till höstpris, 25 kg........

Fråga
oFFert!
Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

Välkommen!

Vöråvägen 23, Vörå
Tfn 06-3833 013
Topeliusesplanaden 23, NYKArLEBY
Tfn 0400 158 138
Även webbshop
www.cityflorist.fi
Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 20, 14, 1 och 12.
@challun

Nu stänger vi höst- och vinterkölden
och blåsten på utsidan med

FÖRMÅNLIGA PVC ELLER
PIHLA KVALITETSFÖNSTER
OCH DÖRRAR
Vid behov även mätning
på plats och montering

ÖPPET KL. 11–17.00
Från oss uterum,
inglasningar och
@biology_laborations
Bema garagedörrar

ORAVAIS TEL. 0400 – 340 093
KARLEBYVÄGEN 115 www.exellent.fi

Byahjälp / Kyläavustaja
Antero Högander
Behöver du hjälp? Ring! 050-410 9905
Tarvitsetko apua? Soita!
Lötvägen 19
66640 MAXMO
hogander@gmail.com
Y/FO: 1751639-6

@ronja.pitkakangas

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.
Ansvarsfull Trygg Mänsklig
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TOALETTSTOL Ido Trevi

15
1195

Block MATTA 80x80 cm

269e

95
10 L

9

90

(NORM.PRIS 329E)

OK TRÄDGÅRDSMYLLA

LED UTOMHUSBELYSNING
Tivoli Retro

2495

5x40 L

Fiskars TAKRÄNNERENSARE

Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå
Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais

Välkommen att boka in

massage &
fysioterapi

(NORM.PRIS 12,95E)

JORDBRUKARE!

Nyhet!

hos Elin igen!

Mycket effektiva

Roundup
RESTERANDE
KÖRKLIPPARE Powermax
MED HÖSTRABATT! 720 g glyfosat/kg!

5690

(NORM.PRIS 69,90E)

kampanjpriserna
gäller t.o.m. 10.9.16

K-LANTBRUKSCENTRALEN VÖRÅ

Larvvägen 53, Vörå
tel (06) 3843 400
www.rautia.fi/voyri

Vi finns på
Rejpeltvägen 2 i Vörå

KBL

(även hembesök möjligt)

ANNONSERA I KOMMUNBLADET

Kontaktuppgifter:
elin@yourcoach.fi / 044-3081811

Per-Olof Sten 06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi

Kom och PlocKa dina nya
bågar hos oss!

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

SpecialiSerad på
in & utvändig
renovering Samt
nybyggen & utbyggnation
Tag kontakt för översyn och kostnadsförslag!

Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

Wester 0400-357 931
rSW byggtjänst Sixten
rsw.byggtjanst@hotmail.com

040-502  6022

Ergo-glasögonlinser ger dig helt ny
synupplevelse på korta avstånd.
Kom in så berättar vi mera!
Vi ser människan bakom linserna.
Vi betjänar
må–fre 10–17
www.karitasoptik.fi

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

Härmävägen 6
66600 VÖRÅ

- Personbilsdäck
- Lastbilsdäck
- Traktordäck
Alltid förmånliga priser!
Snabb och pålitlig service!
Vi har tillgång till de ﬂesta ringmärken.

050 468 5545
khf@keskis.ﬁ

!
ERBJUDANDEN HOSKakelOvitSS
glansig, 25x40

9,90

Silora J spackel, 10 l

SERVICE

Strålkastare Teho
Led med sensor
Nokia
gummistövlar
Kontio och Terra,
par

55€

10w
20w
30w

25€

/ m2

Klinker Altamir
grå och antracite

15,90

/ m2

25€
33€
39€ 25€
2,90€ KULLA

Fina ljung och
utekrysantemer
från

Silora J spackel, 10 l

J Ä R N – R A U TA

Oravais, tfn 357 5800

