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kan ju variera,
nu kan Du förmånligt
föverkliga ditt projekt
Tfn 06-3844500

Ta ett lån som
Du kan leva
med. Fråga
efter vårt
låneskydd!
www.sparbanken.fi/vorasb
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L Den är gammal, den vita bus
sen med grön text som Vörå
Sparbank använder som mobilt
bankkontor och rörlig reklam
pelare.
Samtidigt blir kunderna allt
färre, i takt med att de äldre
hamnar på vårdhem eller dör.
De yngre använder sällan bank
bilens tjänster.

Därför kommer Volvobussen
snart att parkeras permanent.
Den 24 oktober körs den sista
rundan.
– Den senaste tiden har bank
bilen kört varannan måndag.
Men när efterfrågan var som
störst, körde den fyra gånger
i veckan, säger kamrer Göran
Holms på Vörå Sparbank.

Han beklagar att bankbils
servicen nu avslutas, men ser
ingen annan utväg.
– Kunderna kan använda
direktdebitering eller sända in
räkningar per post om de inte
vill betala via dator.
Holms är medveten om att
många av bankbilens kunder
inte har någon dator hemma

F=ACF55E=>qEI=.Kuntien välistä yhteis
työtä tarvitaan myös koulualalla./72Ý

och inte har för avsikt att skaffa
någon heller.
– Det största problemet blir
väl ändå att möjligheten att lyfta
kontanter försvinner. Även om
det går att betala inköp med
kort på många ställen, finns det
också mindre butiker som inte
tar emot bankkort.
– Och det finns inga bank

automater i hela skärgården,
säger Holms.
Det är nämligen där bank
bilen kör. På förmiddagen till
Oxkangar, Kvimo, Lövsund,
Särkimo och så ett stopp i Ko
vik på hemvägen. Och på efter
middagen en runda till bland
annat Kalapää och Tallmos
F=85B)
gårdsplan.

?LF9@L%Kuntalaiset saavat kertoa mieli

piteensä Vöyrin tavasta hoitaa asioita.
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Grattis, Petter, och lycka till!
L Petter Sandås från Hellnäs vann Melodi
Grand Prix 2011 i lördags med sin låt ”En
framtid”.
Med sina 11 år var Petter i år den yngsta
deltagaren i den här sångtävlingen, där 8–15åringar tävlar med bidrag som de skrivit text
och musik till och som de själva framför
i den direktsända tv-finalen.
Men även om han är ung, är Petter Sandås

ingen nybörjare. Redan för två år sedan deltog han med sin syster och en
kompis i Joykids. Då gick inte
riktigt lika bra, som i år när
Petter inledde sin solokarriär
på detta helt strålande sätt.
Vi kan bara gratulera
och önska lycka
till!
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L Hon har en rosa och
e att cykla och leka utomsa
ä
cerisefärgad klänning
hus, säger Camilla.
med puffärmar och
Till vardags hittas
broderier. Håret är
både
mor och dotE
R
A
VINN
fint uppsatt och hon
ter på dagis, närmare
bär färgglada armbestämt på Fjärilen i
band som hon gjort
Vörå.
själv. Bollen som det
Även om Engla inte
lyser i, passar perfekt som
säger ett ord under interleksak till denna lilla prinsessa i vjun, intygar mamma att hon i
Gränden i Vörå.
vanliga fall är en mycket talför
– Just nu gäller allting prin- ung dam.
sessor, säger mamma Camilla
När det gäller att hitta bilGrannas förklarande.
derna i läsartävlingen, brukar
Utom prinsessklänningen, vill barnen Grannas få hjälp av sin
fyraåriga Engla Grannas helst far, Stefan. Ibland sänds svaren
titta på prinsessfilmer av olika in i Englas namn, ibland i något
slag.
av de tre syskonens namn.
.!/2! /1.'
– Men hon tycker också om
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7AnaaoIW^LMa
L I 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 27 oktober. Bland alla korrekta
svar utlottas ett presentkort värt 35 euro. Lycka till!

sidan ______

sidan ______

sidan ______

sidan ______

Namn: ______________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
L Rätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna som
fanns på sidorna 1, 7, 11 och 9.
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L Detta foto har tagits av min
mor Evi Ollus, född Lönnbohm,
cirka 1938–1940.
Vilka är dessa pojkar? En del
har rakat huvud. Kan det vara
karelare? Eller är det någon

aowAnWTnMLA]pgn?kT^-o^Ilmkd]
mJ[JP`^ÔØÔ×Õ×ÔùÙÖ
kcopZ`]]o^G[?IJmRll]JIT?}
aacaoMn?Y`kllmkd]mJ[JP`^ùÚøÚÖÚÚJ[[Jk
ÔØÔ××ÛØÖÛÖP?vùÚøÚÚÚÔ"GlCkZ?^^`^l
]?mJkT?[Jm]JI`]]o^G[?IJm`]IoP?v?k

kyrklig utflykt? Det finns ett
foto till med enbart flickor på
taget på samma ställe.
Min mor hörde till kör och
strängbandet, ifall det är någon
ledtråd.

kcopZ?YP`kllmk`]Rll]JIT?}
kcopSgnAaacao`ApMnWA^]?mJkT?[`m}
aacaoknWomJvmÕÕÔJok`
mT[[CQQlPCkQÔ×ÔJok`ºÉ]`]l»
WopnWIrpWca ?kGk`^R`[]mJ[JP`^ùÚøÚÖøÙ
1nzJ]MnW `m^T?*kT^m?k[JGw

Förra bilden fick jag ingen feedback på – tyvärr.
Kontakta Margareta Ehrman
tel 050-5426729 eller margareta.
ehrman@gmail.com om du vet
något om bilderna!
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nAnAppA^^AIAa]EnMaLMaWapM]Aao]gpAowWALApcn EnSgnUAnIAa]IW^MawAnWpInAAppUA
"/" , -0 -/,&

6T`]U[^X`{dñT__T^ och väl använd. Men kunderna
är för få för att det ska löna sig att skaffa någon ny bankbil.

Sista bankbilen slutar rulla

AnWpAnWaLpnWwo`MLAnIMporkkTWSpMnaAWIAa]
IW^Ma.rppMaEnwE^]EaLMSpMn`GaTAGnwWLnAppMa

W^LA/\gI^c`WgworaLo]ApEa]MnkcopAoWaA
nE]aWaTAnpW^^IAa]MaaEnIAa]IW^Mao^rpAn]gnA

ra nWpp!z]wWopcJU#^cS'^WaTLWo]rpMnAnUraL
IMppIcnnM^WAcJUoprT]gk`MLAaLMwEapAn

A\Wo \gn]mwWopSGnMa]nA`Aw AnWpAnWaLoc`
oETMnAppUca]c``MnAppoA]aAoWaA]raLMn

¡7W^GaAnTEnaArp`MnkMaTAn¡
L Kamrer Göran Holms vill
gärna låna ut mer pengar till
Vörå Sparbanks 4 300 kunder.
Och han välkomnar också nya
kunder.
– Från början av året fram till
den sista augusti, var inlåningen
53,9 miljoner och utlåningen 29
miljoner. Så vi skulle gärna låna
ut litet mer, säger han.
En fråga om hur stora ban-

kens kreditförluster är, orsakar
en något förbryllad min.
– Kreditförluster? Några sådana har vi inte haft på många
år, säger han.
Den 1 november går Göran
Holms i pension. Hans arbetsuppgifter kommer då att fördelas mellan de övriga på bankens kontor. Eftersom allt fler
ärenden sköts via internet, har

behovet av personlig service
minskat.
Som pensionär ser Holms
fram emot att motionera mera
och ägna mer tid åt sommarstugan i Oravais och huset i
Bergby.
7gnG/kAnIAa]o]A`nMngnAa
c^`oTGnWkMaoWcaWac`]cnp
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L Just den här måndagsmorgonen är Marita Grind en aning
försenad. Det var något krångel
med en säkring i bankbilen som
måste fixas innan rundan ut till
skärgården kan påbörjas.
– Jag har kört bankbilen sedan 1985, säger Grind.
Hon trivs med att köra bankbilsrundan varannan måndag.
Men den 24 oktober är det slut.
– Det värsta blir nog att lämna mina kunder. Man får bättre
kontakt och hinner prata om
annat också när de kommer till
bankbilen, säger hon.
Ändå är Vörå Sparbanks
bankbil en av de absolut sista
som fortfarande är i drift.
8XÊXefTbetalar räkningar och
lyfter kontanter. I Kvimo väntar
Maj-Lis Björkqvist på sin tur,
sittandes i sin eldrivna rullstol.
Marita Grind betjänar lika smidigt ute på gårdsplan som inne i
bankbilen.
– Betalning via dator är enda
möjligheten när bankbilen slutar
köra. Men först måste jag skaffa
en dator, säger Björkqvist.
Elin Lundberg i Oxkangar
antar att hon i framtiden måste
skaffa skjuts till kontoret i Vörå

eller Kaitsor när hon har ärenden till banken.
– Jag ser för dåligt för att
kunna använda bankkort eller
dator, förklarar hon.
Men redan nu reser hon till
Vörå för att handla och sköta
apoteksärenden. Att gå till banken på samma resa är ingen stor
förändring.
Margit Rådman i Kvimo räknar med att hon ska få hjälp av
sonen för att sköta bankärenden
via dator.
– Många räkningar går till
direktdebiteringen. Och jag har
gubben på Tallmo, så jag far
ändå in till Vörå ganska ofta.
De som inte har egen bil, får
förlita sig på släkt och vänner.
Robert Lassus i Lövsund räknar med att använda bankkortet
mer flitigt i framtiden.
– Och på fredagar ordnas
taxiskjuts – varannan vecka till
Maxmo och varannan vecka till
Vörå. Fem euro till Maxmo och
tio till Vörå.
Kunderna är ledsna över att
bankbilen slutar köra. Samtidigt
säger de att förändringen varit
väntad. De vet att bilen är gammal och kunderna rätt få.
.!/2! /1.'
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F[_aFTTd[\{dh[ tuusaa sovittuun haastatteluun
vähän myöhässä. Syy on vähintääkin hyväksyttävä
eli liittyy opetustoimeensa Petterinmäen koululla.

Kasvattajana monella tasolla
L Tapa, jolla Vöyrin kunnan uusi
suomenkielisen
koulutoimen
johtaja Simo Saarijärvi kuittaa
häntä pidätelleet ”muutaman
pojan tekemiset” kuvastaa niin
kunnioitusta kaitsettaviaan kuin
mutkattomuutta kasvatustyötä
kin kohtaan:
– Ei siitä pidä tehdä ongelmaa
sinne, missä ongelmaa ole.
Sama pätee siihen näkymättä
mään kielirajaankin, mihin aina
joskus viitataan. Onko sellaista?
Vai onko selainen vain jos moi
nen tekemällä tehdään?
– Kun kaikki ovat valmiita
joustamaan ei ongelmia synny.
Olen asunut lapsena kymmenen
vuoden ajan Ruotsissa, joten
pystyn kyllä kommunikoimaan
ruotsiksi.
– Toisaalta olen huoman
nut, että mikäli jokin sana on
hukassa ja korvaan sen suomen
kielisellä, keskustelun toinen
osapuoli niin Vöyrillä kuin Ora
vaisissakin tarkoitukseni kyllä
ymmärtää. Tullaan vastaan puo
lin ja toisin.
Suomenkielisen koulutoimen
johtaja vastaa kuntaliitoksen
jälkeen kunnan molemmista
suomenkielisistä kouluista. Toi
nen on Petterinmäen suomen
kielinen alaaste. Toinen on
Oravaisten suomenkielinen ala
aste.
Petterinmäellä Saarijärvi toi
mii myös opettajana ja koulun
johtajana. Uusi pesti on tuonut
entisen rinnalle paljon hallin
nollisen puolen paperityötä.
– Ja itseään pitää koko ajan
lisäkouluttaakin, että pysyy ajan
tasalla.
?g``T` ]T]e[ suomenkielistä
koulua ovat vahvasti profiloitu
neet omanlaisikseen, kertoo
Saarijärvi.
Oravaisissa oppilaskunta on
lähinnä maahanmuuttajataus
taista. Siellä suomen kielen
oppiminen nähdään tärkeänä,
koska iso osa maahanmuuttaja
nuorista aikanaan muuttanee
muualle maahan, hyvin toden
näköisesti
suomenkielisille
seuduille.
Petterinmäelle
puolestaan
keskittyvät nimenomaan paikal
liset suomenkieliset esikoulu ja
alaasteikäiset lapset. Ollaan
paikallisia ties monennessako
polvessa eikä kukaan voi sanoa
kuinka monta sukupolvea tästä
eteenkinpäin.
Oman kunnan ohella Pet
terinmäellä käy lapsia myös

siltä alaasteilta useimmat lapset
jatkavat Ylihärmän yläasteelle.
Mutta niitäkin on joille sopii
paremmin Pietarsaari, Kauhava
tai Isokyrö. Se, mihin suuntaan
lähdetään ei ole niinkään tär
keää vaan se, että kaikki lapset
saavat hyvän lähdön.
5[`T ]ag^ghT^[``Tf eivät kui
tenkaan noudattele kotikieltä.
Petterinmäelläkin on lapsia,
joiden molemmat vanhemmat
puhuvat äidinkielenään ruotsia
ja joiden kotona siis puhutaan
vain ja ainoastaan ruotsia.
Samalla lailla keskustan täy
sin suomenkielisistä kodeista
voidaan päätyä laittamaan lap
set ruotsinkieliseen esi ja perus
kouluun.
– Vanhemmat tuntevat lap
sensa ja tilanteensa parhaiten.
Rikkaushan se on, jos lapsi saa
oppia molemmat kielet.
Petterinmäki on tehnyt jon
kin verran yhteistyötä muiden
Vöyrin alaasteiden kanssa ja
Saarijärvi kertoo että samaa aio
taan jatkaa tulevaisuudessakin.

/W`c/AAnW\EnwWca7gznWa]raaAarroWorc`Ma]WM^WoMa]cr^rpcW`Ma\cUpA\AEapcW`WW`zgockMppA\AaA\A
\cUpA\AaA+MppMnWa`EMa]cr^r^^A
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Isostakyröstä, missä viime vuon
na lakkautettiin Lehmäjoen ala
aste.
Ikd[ fX]XX][` paljon yhteis
työtä naapurikuntiensa kanssa.
Kun kunta on maantieteellisesti
laajalle levittäytynyt on oltava

valmis räätälöimään ratkaisu
ja, jotka sopivat nimenomaan
jokaiselle lapselle erikseen.
– Maksamaalta on 30 kilo
metriä Sepänkylään ja 45 Pet
terinmäelle. On täysin ymmär
rettävää, jos siis sen kylän
suomenkieliset lapset käyvät

BYGGARE OCH
RENOVERARE!
Från Vörå Snickeritjänst
erhålles kvalitetsprodukter såsom:

• Torr- och våtsugning
• Högtrycksspolning vid avloppsstockning
• Videofilmning av rör • Uthyrning av flyttbara wc:n

040 511 4894 (24 h)

mieluummin alaasteensa Sepän
kylässä, sanoo Simo Saarijärvi.
?g`f[X` h{^[ef{ yhteistyötä tar
vitaan myös alaasteen jälkeen
ja samaa joustavuutta tavoitel
laan silloinkin.
Vöyrin kunnan suomenkieli

9d[fk[ef{ ][[faefT tämän yhteis
työn tienoilta antaa Saarijärvi
Rökiön koululle jonka oppilai
den kanssa Petterinmäen oppi
laat viettivät viime vuonna yh
teistä joulujuhlaa.
– Aivan upeasti olivat otta
neet mukaan myös täysin suoma
laisia lauluja ja virsiä.
Kasvattajaa ja kouluttajaa
kiinnostaa myös oma kouluttau
tuminen.
Oma
lopputyö
valmistui
suhteellisen myöhään sen jäl
keen, kun mies oli ollut jo pit
kään mukana työelämässä.
Työkokemus toikin lopulta sen
tekemiseen aivan toisenlaista
perspektiiviä.
Hiukan pinnallisena alkanut
kvantitatiivinen tutkimus muo
toutui ihmiskeskeiseksi laa
dulliseksi tutkimukseksi edes
menneestä
evijärveläisestä
opettajasta, joka eli ihannoituna
vanhojen oppilaidensa mielissä
vielä
vuosikymmeniä
myö
hemminkin. Tutkielma on yritys
ymmärtää, mikä tekee ihmisestä
aidon kansankynttilän.
G[WX`e{aZX^^TSimo Saarijärvi
on valmistumisensa opiskellut
muun muassa hortonomiaa.
Kasvatus siis kiinnostaa kautta
linjan – muidenkin kasvavien
kuin lasten.
/12.#7

Ingen väntemusik –
personlig betjäning

• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• m.m., m.m.
Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

Kvevlax – Vasa – Maxmo – Petsmo
Tfn 346 2111
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8Xeb[]TWXb{dfad, smidde järnspik, skalade potatis och lärde
sig hur man kyler en mjölkflaska med hjälp av en strumpa.

1917 tema för åttornas tidsresa
L Hur var det att leva i Österbotten 1917? Vad åt folk, hurudana kläder bar de, vad diskuterade man i stugorna? Hur såg en
vanlig arbetsdag ut för de som
bodde på landsbygden?
Åttorna i Tegengrenskolan
fick leva sig in i den här tiden
under en dag i september. I och
kring Myrbergsgården och Rökiö kvarn, fick de direktkontakt
med svunnen tid.
Det här var tredje gången som
Tegengrenskolan ordnade en
tidsresa för sina åttor.
– Tidigare har vi gjort tidsresor till 1901, men valde ett
svårare tema i år. 1917 var året
innan kriget började och genom
att gå tillbaka till den här tiden
lär sig eleverna mycket som de
har nytta av senare i historieundervisningen, säger Nanna
Wikar.
Hon var projektansvarig inom
skolan. Barnkulturnätverket i
Österbotten (Bark) och dess koordinator Annina Ylikoski har
deltagit i planeringen, tillsammans med representanter för
Vörå Museiförening och Rökiö
kvarn. Det här var första gången
eleverna fick se hur kvarnen
fungerar och hur mjölnare arbetade. Sammanlagt 18 personer
deltog i planeringen.
– Via Bark har vi också fått
tillgång till undervisningsmaterial som en annan historielärare tagit fram om den här tidsperioden. Där ingår uppgifter
som återknyter till vår tidsresa,
säger Wikar.
.!/2! /1.'

AnonW]gnAnoSgnMwWoAnc^W]Ao^ATopMypW^WMnpW^^wAnLATcJUSMop
`MLAacaApUAaaTopnAaLcJUaLnMAogaawW]UgnkG

/pMSAar^kATMnAno]nELLAnM`ML]c``raWopoz`kApWMncaApUAa
!z`Aaapca/WSSnMacJU^MyAaLMn]Mno^zooaAn

WJUAM^A/pMacJUUEopMa`WnA^]gnokAaa`G^ooEJ]AnaApW^^.g]Wg
]wAnakGMaE]pA¡o]nAkE^]Ennc¡

MooWJA/raLopMa WJUM^^M/MIIAo``AaLMnooca.ca\A+Wp]E
]AaTAocJUranAa^raLo]A^AnkcpApWoMapW^^]gppockkAa

Ù

/- ÕÕ"/" ,ÖÔÕÕ

HÖSTENS BÖCKER
ERIK APPEL:
Sista striden
bObbY ANDSTRÖM:
Fårarmén
KJELL WÄSTÖ:
Sprickor
STAFFAN bRUUN:
Kappsäck full med pengar
+ andra höstnyheter
Från oss också
VOM-spelet
n

frå

Toms Shop
Bokhandel
Vörå tfn 383 3080

Beställ

PELLETS
från oss!

20 och 500 kg:s
säckar
i lager, även hemtransport
och leverans i lösvikt
 och
 leverans
  
 
i lösvikt

Lantbrukscentralen

Vörå • Tel 384 3420 / 384 3412

Vöråvägen 1431, 66710 Kaitsor

aowAnWTAzppk^AaMnAnMan]]W E]W`EpMnAwopGaLMp`M^^AaUroMpcJUTnraLMacJU]caopApMnAnAppUropnAaokcnpMaopGnâJMapW`MpMnoaMpp
AnWarrppW^Aoc`]gn^AwMppIW^MaUG^^MnWAaLnAEaLAaAw`GppIAaLMp`MLAar]]A.AapAwrcnWoMnkG
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F^{]fX`:[``Xef[_dTWXefgñT i Särkimo byggdes 1774.

   Nu tar en yngre generation över på en helt ny tomt i byn.
   

HMK TRADING
Krockskadereparationer
och Billackering
NU I MODERN LACKBOX!
-passar även större paketbilar

- glas och vindrutebyten
- rostskydd och
underredsbehandling
- däckverkstad, däckförsäljning
(även till tunga fordon)
- allmän bilservice
- även åt försäkringsbolag

Förmånlig lånebil
under ståtiden!

 
tfn 0500 165 690
Dan Högström
Ring eller kom in!

Fixar nästan allt

Hus flyttades 300 meter
L Bilköer i Särkimo, vägen
avstängd, elen bortkopplad.
Åskådare från när och fjärran
– många med kameror – följer
med när Finnes släktgård flyttas
300 meter längre åt syd-sydväst.
– Byggnaden timrades 1774.
Utom att våra förfäder bott här,
verkade också skärgårdens första skola på vinden. Där är allting fortfarande i samma skick
som när skolan fanns här. Både
golv och tak är de samma, säger
Kurt Finne.
Men under de senaste decennierna har huset stått tomt. Ett
nyare hus byggdes alldeles invid
det gamla, men nu vill yngre
familjemedlemmar ta över bägge
gårdarna. Därför flyttades den

timrade stugan till en ny tomt i
Särkimo.
Att flytta ett hus som är 6,5
meter brett och 10,5 meter långt
är dock inte enkelt.
Flyttchefen Erkki Mäki bekantade sig med projektet redan
ett år på förhand. De egentliga flyttförberedelserna tog tre
dagar.
Huset stadgades, domkrafter
skruvades fast och järnbalkar
sattes på plats så att huset kunde dras sidledes från grunden till
lavetten som stod bredvid. Alla
fönster togs bort, för att hindra
att de gick sönder under flytten.
Nu ska huset varsamt renoveras i gammal stil.
.!/2! /1.'
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• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Hemhjälp
Hushållsavdragsgiltigt!

Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030
Skolvägen 17, 66800 Oravais

roMpUAnLnATWpogwMn]nASpWTA\EnaIA^]An
cJUwW^AnarkG^AwMppMa

nraLMaEn]^AncJUwEapAnkGUro^MwMnAao
]E^^AnMao]ASgnnGLorpnz``MaaaAo

MppW`nALMUroMpoMnrpknMJWooc`Sgnrp
EwMac`LMpzppApoÜÙÙ`MpMnogLMnrp

Nya högklassiga parhuslägenheter!

Nybyggen, renoveringar, montering av
stockhus, murning
och kakelarbeten
Stig Doktar 0500 203 167
Göran Öst 0500 166 427

Nybo IV,
Londvägen 3, Vörå.
78,5 m2 3 r+k+b
+inredningsbar vind
och biltak med förråd.
Inflyttningsklar
vintern 2012.

















 
 
  Simon
- utom
och
inomhusmålning
-kakelarbeten
- VTT-certifierad
- tapetsering
    
   Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi
    

45 år

Info Maria 050-3592 268, Göran 050-3130 680
www.heikius.fi
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6X`ñfEX`hT]fTd är årets
talkoarbetare i kommunen.
Han är aktiv inom Vörå IF.

Expert på
tidtagning
hedrades
L När tekniken strular mitt
under en tävling, får den som
ansvarar för tidtagningen inte
tappa nerverna. Det gör inte
Bengt Renvaktar.
Han har sett till att tidtagningen fungerar på både skidtävlingar och cykellopp sedan
många år. Han vet vad som ska
göras om något blir fel.
– Ja, jag är väl ganska lugn
och blir inte nervös i första
hand. Men det gäller att alltid
ha en reservplan, säger Bengt
Renvaktar.
En stabil erfarenhet är också
viktig. Att veta vilka lösningar
som fungerar, vad som behöver
göras och hur arbetet ska planeras, är sådant som Renvaktar
lärt sig med åren.
<T` X`ñTñXdTWX e[ñ i Vörå IF
när de egna döttrarna var aktiva
i början på 1980-talet.
– Det började i längdhoppsgropen, men ganska snart blev
det tidtagning i stället.

Fram till 1992 satt han med
i Vörå IF:s friidrottssektion.
Sedan flyttade Renvaktar över
till föreningens skidsektion, där
han var ordförande i många år.
– Jag fick också förtroendeuppdrag i ÖID på 1990-talet
och jag är fortfarande medlem
i ÖID-styrelsen. Dessutom satt
jag i FSS-styrelsen i tio år, från
2000 till 2010, säger Bengt Renvaktar.
Även om arbetet inom ÖID
är viktigt, är det ändå inom Vörå
IF som Renvaktar gör sin största
insats.
– Men jag har börjat trappa
ner. Under några år tog föreningsarbetet vintertid lika mycket
tid som mitt egentliga jobb, med
möten, förberedelser, träningar
och tävlingar så gott som varje
dag i veckan.
Som ordförande i skidsektionen gällde det att planera träningar, skjutsa barnen, anmäla
till tävlingar, ordna logi och allt
annat som behövdes.

MaTp.MawA]pAnwAn`MLaEn7gnGoo]WLG]AnMwAaa`GaTAAwLMooAknWoMn

Nu är det andra som sköter
den biten, men Bengt Renvaktar
har fortfarande ansvaret för tidtagningen både på Botniavasan
och Botniacyklingen.
– Jag försöker hitta någon som
vill ta över. Det skulle nog vara
roligt att själv få skida Botniavasan någon gång, säger han.
ITeT^abbXf ZTd han åkt, liksom Finlandialoppet på skidor.
Nu går han på styrketräning en
gång i veckan tillsammans meed
dem som ska skida Vasaloppet
nästa år. Också stavgång är en
omtyckt motionsform.
– Jag cyklar också gärna. Inte
några långlopp, men för nöjes
skull.

Bengt Renvaktar är ursprungligen Nykarlebybo och där har
familjen fortfarande en stuga.
– Det finns många små vägar i
Nykarleby som jag inte känt till.
Vanligen kör man ju bara längs
de större vägarna. Men nu har
vi tagit som uppgift att utforska
Nykarlebys alla byar på cykel.
Stugan i Forsby ger också annan avkoppling. För närvarande
håller Renvaktar på att renovera
och bygga om.
– Och sommartid kan man
arbeta i trädgården där.
=Id}finns mycket goda möjligheter att åka skidor.
– Skidcentrum har mycket att
erbjuda och det är viktigt särskilt



"/", -0

-/,&

med tanke på idrottsgymnasiets
behov. En del spår är litet krävande för vanliga motionärer,
men på golfbanan finns spår
som passar alla.
5ff :[`^T`We e][WYdUg`W valt
Vörå som en av tre orter där
nationella skidcentra placeras, gör att en bana för rullskidåkning nu planeras.
– En rullskidbana är nödvändig. Det är ett grundkrav på
ett nationellt träningscentrum,
säger Renvaktar.
Hur lång banan blir, vad den
kommer att kosta och när den
blir klar att tas i bruk är ännu
obesvarade frågor.
.!/2! /1.'
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L Den 25 juni samlades de som
konfirmerades för 50 år sedan
till en träff i Oravais kyrka. Även
konfirmationsprästen Lars Julin
var med.
Första raden från vänster:

Margit Holma (Rintala), Marianne Bertils, Gun-Lis Sandberg,
Gun-Viol Lindborg (Seiplax),
Lars Julin (konfirmationspräst
1961), Eva Kullas (Beijar), Gunvor Nyman (Bertell), Saga Gull-

holm (Backman), Elsa Lerstrand
(Ahlnäs), Inga Helsing (Kronqvist).
Andra raden från vänster:
Leif Nylund, Vilhelm Hägglund,
Ralf Björklund, Merja Korpi-

lahti (Hemminki), Lisbet Holmlund (Westin), Kristina Kalander (Holmström), Jan Wallin,
Kerstin Nilsson (Frände), Ralf
Sundsten, Bertel Markus, Valter
Elenius, Åke Norrgård.

Tredje raden från vänster:
Tor-Erik Hägg, Åke Blomqvist,
Stig Holmlund, Esko Järvi, Jarmo Hietamäki, Lars Sandberg,
Bengt Engström, Martin Markén.

Ú
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AnTWp/raLopOa`MLwAapAnra nWpp/raLopOa`
AaaM/pGU^`MLMa]rLLMEnaGTnAAwLM`oc`opG

/MAoWLM/UckwWL\EnLoEaLAaW#nAwAWowWoALM2^^A8A^^WaUrn`AapW^^wMn]AnkEn^AnIMpMa#J]oG`GaTAAaLnAUAapwMn]AnMSAaaokGk^Apo

9`WX^ZTWXYg^^fZge# medan det på andra ställen var
tunnsått mellan besökarna i museer och hos hantverkare.

Mer reklam för Kul-Turen
L Ett tjugotal museer och hantverkare var med i Kul-Turen den
10 september då de medverkande hade öppet hus hela lördagseftermiddagen.
På förhand planerades busstransporter mellan de olika hållplatserna. De här planerna tor-

kade in, eftersom alldeles för få
anmälde intresse.
– Hela projektet kom litet
hastigt på. Det skulle kanske
bli ännu bättre om Kul-Turen
skulle marknadsföras längre på
förhand, funderade damerna vid
Österö hantverksbod.

AnnWMpc^`mwWopkGrnrUc^`Mao M^W
]ApMooMnI\gLkGo\rocnpMnpW^^]ASSMp

Det verkade som om många
svängde om efter att ha tittat in
till Granholms fabriksbutik. Där
droppade kunderna in i en jämn
ström. Många hittade också till
Furuholmens Delikatess i Bertby.
Medan solen sken i skär-

gården, strilade regnet ner på
andra håll. En av de deltagare
som drabbades av vätan var Klemetsgårdarna som ordnade sin
höstmarknad samtidigt med KulTuren. Där var kunderna ovanligt få den här höstdagen.
.!/2! /1.'

cUAaaA AJ]`AacJU WnTWppA AJ]`Aak^cJ]AnS
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An^nW]WaL`Aao]gpMnc`Wo]M`roMMpW'opMng ME^LopASgnM`G^MaEnSnGaÚàÙÙpA^Mp`MLAaLMazAopMEnSnGaÚâÙÙpA^MpLA
raLIMnTwAnLMaoWopAIcSAopAWawGaAnMakG WJ]M^ognAnaAcJUUMaaMoIGpcJUAaLnASgnM`G^aaoarrpopE^^LAkGWo]M`roMMp

Û

/- ÕÕ"/" ,ÖÔÕÕ
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!AIIMaJ]azAETAnM
7WL^M`MpoTGnLAnaAcnLaALMo
`An]aALcJUockkAoMnwMnALMo
pW^^LM`oc`wAnUraTnWTA Ma
Sgn`WLLATMaonMTaopgnLM

J]`Aak^cJ]AnSnA`IA]wMn]cJUAaLnATcLoA]Mn
`GaTAIMog]AnMraLMnr^1rnMa

/gaLAToo]c^`roMMpW Ay`c
wAnMaazIM]Aapo]AkSgn`GaTA

L Den 7 augusti tog Daniel Bö
ling och Nina Träsk över verk
samheten på restaurang Nabben
vid Maxmo gästhamn.
– Vi lär oss något nytt varje
dag, säger Nina Träsk.
Samtidigt kommer Daniel
Bölings fru Marketta med tele
fonen. En kund ringer och vill
boka bastun för ett helt talko
gäng några dagar senare. Nina
Träsk kollar kalendern och bo
kar in dem.
– Starten har gått bättre än
vi kunde vänta oss. Vi har väl
digt blandade kunder. Det är
barnfamiljer, båtfolk, svensexor,
firmafester och olika födelse
dagsfirare, säger Träsk.
En del kommer för att äta,
medan andra vill använda Nab
bens bastu eller konferensrum.
– Redan i september började
bokningarna för företagens jul
fester komma in. Det är ju inte
så många veckoslut att välja mel
lan, så de lämpligaste dagarna
blir snabbt reserverade.
Restaurangen är öppen under
veckosluten, men på vardagar
fungerar Nabben endast som be
ställningsrestaurang.
– På övre våningen har vi ställt
ett övernattningsrum i ordning.
Det är tänkt att möjligheterna
att övernatta ska utökas senare,
säger Träsk.
På övre våningen finns också

SandbläString
& Måleriarbeten

!WaA1nEo]cnLaAn]rLLAnaAkG
oEaTMaWMppAwnr``MakGgwnM
wGaWaTMa "/", -0 -/,&

ett fullt utrustat konferensrum.
Daniel Böling och Nina Träsk
har samarbetat länge. Många
minns dem från tiden då de drev
Björntassen i Vörå centrum.
– Efter det jobbade jag jätte
länge på en lunchrestaurang i
Vasa. Men där sade jag upp mej
och for ut och seglade. Jag reste
också runt, åkte till Australien.
När chansen att ta över Nab
ben kom, var Nina Träsk alltså
beredd. Daniel Böling som nu
mera är gymägare, var också in
tresserad. Även Marketta Böling
deltar i verksamheten.
– Vi har också sådana här
änglar som Camilla Troberg som
hjälper till när det behövs. Vi är
grannar – vi bor i Solf båda två,
säger Nina Träsk.

MetallkonStruktioner Släpvagnar - Fälgar bilar M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

Autoasioissa avun saat meiltä...
merkistä riippumatta

Atila Olavi Ky

• KORJAAMO • HUOLTO • VARAOSAT
Vöyrintie 57, Vähäkyrö, p. 06-478 4007

Ammattitaitoa edullisesti KATSASTUSPALVELU

OBS!!!
Alla
babykläder
- 50%
Välkommen in
och fynda !
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KULLA-CENTER

9|UnYlJHQ9g5c

Opal
2 kw
3 kw
5 kw
9 kw
MDF takpaneler
8 mm, från

/m

2

Sievi
Winter Boot
vinterstövlar



Opal
Värmebatteri
oljefyllt
1500 w



Opal
Frostvakt 200 w



Värmefläkt

49,00
59,00
69,00
95,00

Makita
ComboKit
DK1853X118 v
3 st accur 3 ah
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KULLA
2UDYDLVWIQ
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`BfdfjjX

Lisäksi
Ahvenainen
on
säveltänyt sinfonia ja kamari
orkesteriteoksia.
Mukana konsertissa myös
Carina Nordlund, Erkki Vainion
pää ja Martti Kuusisto Vaasasta
sekä paikallinen Vörå Spelmans
klubb.
Ohjelmassa ruotsalaisia iki
vihreitä, syksyn säveliä ja har
monikkamusiikin parhaita.
Konsertti järjestetään yhteis
työssä Vöyrin kunnan kulttuuri
ja vapaaaikatoimen kanssa.
7MW]]cUwMaAWaMa
MoWWapzz!cnnwA^^Aa
ArLWpcnWcooA

nATokM^oSMopW7gnG
L Söndagen den 23 oktober
klockan 19 blir det stor dragspel
konsert i Folkhälsan Norrvallas
auditorium när nejden besöks
av den finska dragspelslegenden
Veikko Ahvenainen.
Veikko Ahvenainen är en av
världens mest kända dragspe

lare. Under sin långa karriär har
han uppträtt i 40 länder – bland
annat i före detta Sovjetunionen,
Kina, Japan, USA samt länder
Norden och Europa.
Ahvenainen har spelat på 850
skivor och skrivit många läro
böcker för dragspel samt kom

7MW]]cUwMaAWaMa`MLTEopMnrkkpnELMnW!cnnwA^^AoArLWpcnWr`

ponerat och arrangerat nästan
tusen dragspelslåtar.
Dessutom har han kompone
rat verk för symfoni och kam
marorkestrar.
I konserten medverkar även
Carina Nordlund, Erkki Vainion
pää och Martti Kuusisto från

Vasa samt vår lokala Vörå Spel
mansklubb. I programmet ingår
bland annat svenska låtar, höst
melodier och dragspelsmusikens
bästa låtar.
Konserten ordnas i samarbete
med Vörå kommuns kultur och
fritidsavdelning.

c``raWawGaAnMSGnoETAwALLMpzJ]Mnc`7gnG
L 30 900 invånare runtom i lan
det får en enkät per post, där de
tillfrågas vad de anser om hem
kommunen och det sätt på vil
ket saker och ting sköts i kom
munen. Samtidigt utreds vad
invånarna tycker om den kom
munala servicen och på vilket
sätt de deltar i beslutsfattandet.
Enkäten är en del av forsk
ningsprogrammet ”Arttu”, vars
syfte är att undersöka kommun

och
servicestrukturreformens
effekter. Forskningsprogrammet
följer kommunernas utveckling
fram till 2012.
En enkät av motsvarande
omfattning genomfördes senast
hösten 2008.
Kommunförbundets
forsk
ningschef Marianne PekolaSjö
blom säger det är viktigt att de
kommuninvånare som får enkä
ten också sänder in den.

Specialisten på
badrumsrenovering,
mattläggning &
spacklingsarbeten

– För att utredningen ska bli
heltäckande och tillförlitlig bör
svarsprocenten vara så hög som
möjligt. Den föregående mot
svarande enkäten hade en svars
procent på 46,3 procent, säger
PekolaSjöblom.
De som är med representerar
olika slags kommuner exempel
vis i fråga om storlek och geo
grafiskt läge. Till programmet
har valts kommuner som slagits
samman, kommuner med ett allt
djupare samarbete, kommuner
i stadsregioner och kommuner
där kommun och servicestruk
turreformen har genomförts
utan sammanslagningar eller in
tensifiering av samarbetet.

I forskningsprogrammet del
tar 40 kommuner, bland dem
Vörå, Vasa och Korsholm.
Projektet utreder hur struktur
reformen inverkar på den kom
munala servicen, demokratin
och ledningen, personalen, den
kommunala och regionala eko
nomin och samhällsstrukturens
funktion. Till projekthelheten
hör även en utvärdering av ef
fekterna av reformen på språk
och jämställdhet.
I forskningsprogrammet del
tar sex universitet samt Kom
munförbundet.
Forskningen finansieras av
de medverkande kommunerna,
Kommunförbundet och staten.

KVALITET NU FRÅN VÖRÅ!

Fredrik Engman 050-527 9331

Våtrumscertiﬁkat nr H2857/05

Nu fås MIELE kvalitetsmaskiner från
Tyskland gjorda för 20 års användning.

bekanta
Kom in och arorna!
Er med vitv

Miele W 1614 tvättmaskin... 860,Miele G4100 diskmaskin...... 770,Miele S6310 dammsugare.... 199,-

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

BclYYbmcc
d\[gjpbfcf^
fd`ejalbeXe[\
L VöråOravaisMaxmo Can
cerklubb ordnar klubbkväll
den 19 oktober kl 19 på Rökiö
kvarnstuga. Psykolog Carita Ja
kobsson föreläser om ”När en
anhörig blir svårt sjuk”. Alla in
tresserade välkomna!
Den 10 december ordnar can
cerklubbens julfest.
Tack vare de bidrag som klub
ben fått under sommaren finns
nu möjlighet att ge ekonomiskt
bidrag till cancerpatienter som
bor i vårt verksamhetsområde.
Fritt formulerad ansökan riktas
till klubbens styrelse. De sökan
de bör vara inskriven i huvud
föreningen Österbottens Cancer
förening.
Styrelsen har sitt nästa möte i
slutet av november och följande
möte i medlet av februari.
Skön höst önskar styrelsen
./1! .#./`kIPdk?^IJ
gm

8e_i`^mi[Xi\
jXdcXjk`ccki]]
gEfiimXccX
L De som vårdar sina anhöriga
hemma träffas en gång i måna
den för att utbyta erfarenheter
och höra på intressanta före
drag.
Nästa träff ordnas den 17 ok
tober klockan 13 på Norrvalla i
Vörå. Både nya och gamla del
tagare är välkomna med.



VÖRÅ Tfn (06) 383 2890

L Humorgalan 2011 – Diktato
rer och Jäkelskap i Komossa Uf
ordnas den 28 och 29 oktober.
Förra året ordnades humor
galan för första gången och blev
vad arrangörerna beskriver som
”en otippad succé”.
I år är temat nytt (Diktatorer)
men gänget ungefär det samma.
KAJ (Kevin Holmström, Axel
Åhman och Jakob Norrgård),
Alfred Backa, Benny Holm
ström, Ulf Johansson, Roland
Engström och Janina Boström
står på scen. Janina är det färs
kaste tillskottet i gruppen.
Humorgalan kommer att be
stå av gemensamma sketcher,
eget material av de medverkan
de och mycket mer.
Enligt arrangörerna är tanken
med humorgalan att den ska
skilja sig från klassiska revyer,
stand up och konserter. Den
ska erbjuda åskådarna en salig
blandning av allt möjligt.

Företagare

Yrittäjät

Gå in och kontrollera era uppgifter under
www.vora.fi/foretagsregister

Tarkista yrityksesi tiedot osoitteesta
www.vora.fi/yritysrekisteri

Ändringar skickas till vora@vora.fi

www.vora.fi

Muutokset osoitteeseen vora@vora.fi

-20%

rabatt på all mat!
     

www.vora.fi



L Sunnuntaina 23.10. klo 19 vie
tetään harmonikan juhlaa Folk
hälsan Norrvallan auditoriossa
kun harmonikkalegenda Veikko
Ahvenainen esiintyy.
Veikko Ahvenainen on eräs
maailman kuuluisimpia harmo
nikkataiteilijoita. Uransa aikana
hän on konsertoinut 40 maassa
– muun muuassa entisessä Neu
vostoliitossa, Kiinassa, Japa
nissa, Yhdysvalloissa, Pohjois
maissa sekä Euroopassa.
Uransa aikana hän on soit
tanut yli 850 levytystä ja kirjoit
tanut monia harmonikansoiton
oppikirjoja sekä säveltänyt ja
sovittanut lähes tuhat harmo
nikkakappaletta.

Kungsvägen 72-74,
Vasa
010 321 0990
Karlebyvägen 115,
Oravais,
010 321 0991
Vöråvägen 8, Vörå
010 321 0999
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L Här får du tips på litteratur som finns
i något av biblioteken i Vörå kommun.
L”Den generation ryssar som nu går ut
i arbetslivet är den första som inte har
några erfarenheter från sovjettiden. Tänk
att slippa bära på det bagaget!” Så skriver
Stig Fredrikson, SVT:s utrikeskommen
tator i boken Daterat Moskva. Han har
en långvarig och mångsidig erfarenhet
av Ryssland och tidigare Sovjetunionen.
Bland annat var han Solzjenitsyns hem
liga kurir och smugglade ut brev och
dokument till väst.

@g]gh[`]]X\{
oss att göra. Författaren avslöjar mänsk
liga dumheter så man känner sig nästan
avklädd. Men ofta med stor ömhet.
L När Greg Mortenson ska bestiga K2
går något fel. Han skadar sig och kom
mer vilse bland Himalayas väldiga berg
i norra Pakistan. Slutligen hittar han
ändå en enslig by. Där blir han kvar i sju
veckor. Under den tiden tar hans liv en
ny riktning. Läs den fascinerande boken
Tre koppar te om hur Mortenson kom att
grunda 55 skolor för över 25 000 elever.

L Att tillsammans lyssna på en klassiker
kan vara spännande. Robin Hood av
Howard Pyle, En spökhistoria vid jul av
Charles Dickens eller Djungelboken av
Rudyard Kipling är några nya ljudböcker
på våra bibliotek.

L Romanen Siri handlar om August
Strindbergs första hustru Siri von Essen.
Hon hade redan från barn en längtan
efter att spela teater, men måste ge upp
dem på grund av faderns
absoluta nej. När hon träffar
Strindberg väcks drömmar
na till liv igen. Hon lämnar
man och barn för mannen
som utlovar så mycket…
Romanen är skriven av
Lena Einhorn.

L Anita Wikmans nya bok Allan, Sandra
och vi andra är en samling noveller. Och
handlar precis som titeln säger om oss
vanliga människor. Och om vad vi får för

L Om du vill låna: Ring
Vörå huvudbibliotek på
3821 686, Oravais 3821 689
eller Maxmo 3821 688.

L För den som vill samla familjen till en
kväll med gåtor och roliga historier finns
En himla massa roliga historier och En
himla massa gåtor.

W^LMaEnpATMaW`WppMaAw\raWÛÙÚÚWcp^Ay
o]cTMawWL/wMa AJ]r^^oÜÙ`MpMn^GaTA¡wMLA
kWac¡cpcTnASMaEnocaocaMaW` AJ]r^^

L Kaikkiaan 30 900 kansala
ista ympäri Suomea saa kysely
lomakkeen, jossa kysytään vas
taanottajan käsityksiä omasta
asuinkunnastaan ja sen tavasta
hoitaa asioita. Samalla selvi
tetään, mitä vastaajat ajattele
vat kunnallisista palveluista ja
miten he osallistuvat kuntansa
päätöksentekoon.
Kysely on osa kunta ja palve
lurakenneuudistusta arvioivaa
laajaa
”Arttu”tutkimusohjel
maa. Tutkimusohjelma seuraa
kuntien kehitystä vuoteen 2012
saakka.
Tämä kysely on yksi laajim
mista kuntalaisten näkemyksiä
kartoittavista selvityksistä. Vii
meksi vastaavanlaajuinen kysely
on tehty syksyllä 2008.
Kysely tarjoaa kunnille tut
kittua tietoa päätöksenteon
tueksi ja toiminnan kehittämi
seksi. Ensimmäisiä tuloksia on
odotettavissa 2012 keväällä.
Kuntaliiton
tutkimuspääl
likön Marianne PekolaSjöblo
min mukaan on äärimmäisen
tärkeää, että ne kuntalaiset,
jotka saavat kyselylomakkeen,
tuntevat asian omakseen ja vas
taavat aktiivisesti kyselyyn.
– Tutkimuksen kattavuuden
ja luotettavuuden varmistami
seksi kyselyn vastausprosentti
tulisi saada mahdollisimman
korkeaksi. Edellisessä vastaa
vassa kyselyssämme vastauspro
sentti oli 46,3.
Tutkimusohjelmaan osallistu
vat kunnat edustavat erityyppi
siä kuntia esimerkiksi kunnan
koon ja maantieteellisen sijain
nin mukaan tarkasteltuna.
Tutkimusohjelmassa on mu
kana 40 kuntaa, muun muuassa
Vöyri, Lapua, Vaasa ja Musta
saari.
Tutkimusohjelmaa
rahoit
tavat hankkeeseen osallistuvat
kunnat, Kuntaliitto, Keva ja eri
ministeriöt.

L Täällä saat lukuvinkkejä kirjoista, jotka löytyvät Vöyrin kunnan kirjastoista.
L Karin Brunk Holmqvistin kirja Pieni
potenssipuoti kertoo kahdeksaakym
mentä ikävuotta lähestyvistä vanhapiika
siskoksista Tildasta ja Elidasta, jotka
asuvat yhdessä synnyinkodissaan piene
ssä kylässä. Heidän elämänsä on rauhal
lista ja mukavaa, samanlaista kuin aina.
Tilanteeseen tulee muutos, kun naapuri
taloon muuttaa uusi asukas. Siskokset
tutustuvat uuteen naapuriinsa ja saavat
tältä oivallisen idean.
Keksittyään sattumalta toimivan po
tenssilääkkeen reseptin neidit panevat
pystyyn postimyyntifirman. Pieni potens
sipuoti on ihastuttavan hauska pieni kirja
ja se on valloittanut lukijoi
den sydämet.
L Kotiin Katajamäelle on
Anneli
Kivelän esikois
teos. Idylliseen maalaisky
lään sijoittuvan viihdesarjan
aloitusosa kertoo yksinhuol
taja Minnestä, joka jää ty
öttömäksi monien vuosien
työrupeaman jälkeen. Hän
perii pienen torpan Kataja
mäeltä ja päättää muuttaa

kaupungista maalle 8vuotiaan poikansa
kanssa, sillä onhan eläminen maalla huo
mattavasti halvempaa kuin kaupungissa.
Maaseudulla ei vain olekaan niin rau
hallista kuin Minne kuvitteli, sillä utelias
kyläyhteisö innostuu uudesta kuntalai
sesta ja pian enemmän tai vähemmän
aiheellisia juoruja sikisee Minnen ja kylä
koulun opettajan Henri Laakson ympä
rillä. Minnen naapurista Arto Ruohose
sta on tosin paljon enemmän käytännön
hyötyä, ja kun Minnen mökillä näyttää
kyläilevän myös hänen exaviomies,
kyläläisten on vaikea saada selkoa sulhas
kandidaattien paremuudesta.
L Kun syytön mies odottaa teloitustaan,
vain syyllinen voi hänet armahtaa. Mutta
kuinka pysäyttää lakikoneiston armot
tomasti jylläävät rattaat? Kuinka vaku
uttaa kaupungin lakimiehet, tuomarit
ja politiikot siitä, että ollaan tekemässä
oikeusmurhaa? Taidokkaista lakitupa
trillereistään parhaiten tunnetun John
Grishamin Tunnustus on ajattelemaan
herättävä kertomus erehtymättömän
oikeususkon sokeista seurauksista.
L Jos haluat lainata, soita: Vöyrin pääkirjasto 3821 686, Oravaisten kirjasto
3821 689, Maksamaan kirjasto 3821 688.

ÕÖ

/- ÕÕ"/" ,ÖÔÕÕ

Id}

M`c]nApWaoc^W]AwEoMa
L Höstens stora samtalsämne
verkar vara kommunstrukturer
na i landet och vad som komma
skall i form av kartmaterial från
kommunministern ännu i år.
Riksdagen har haft sin inter
pellationsdebatt om frågan och
budskapen är om möjligt ännu
förvirrande än tidigare.
Kommunministern kommer i
sitt ministerium och med hjälp
av sin expertgrupp att ta fram
en ny kommunstruktur för hela
landet inom detta år. Därefter
kommer förslaget att sändas ut
på remissdebatt och utlåtande
rundor och då får kommunerna
säga sin åsikt om förslaget.
F:D ZTd U\gW[f kommunled
ningen till en diskussion i Hel
singfors den 13 oktober och vi
väntar med intresse på vilket
budskap som vi då får ta del av.
Finlands Kommunförbund har
tillsatt en referensgrupp dit man
kallat kommundirektörerna i
svensk eller tvåspråkiga kom
muner.
Budskapen i detta skede är
från alla regeringspartier att
ingen kommer att undgå denna
kommunreform, alla skall se om
sitt hur på ett eller annat sätt.
Sedan säger man samtidigt i
riksdagens interpellationsdebatt
att inga tvångsåtgärder kommer
att tillgripas. Underförstått så
finns det bara en väg att genom
ekonomisk åtstramning tvinga
fram den önskade strukturen.
Frågan som man på kom
munfältet ställer sig är nog hur

långt man vill gå från regering
ens sida? Flera efterföljande
regeringar har försökt refor
mera statsandelssystemet utan
att lyckas få det vare sig enk
lare eller lättare att begripa sig
på, för att inte tala om att man
skulle kunna omfördela mellan
kommunstorlekar eller dylikt.
= WXUTffX` om kommunrefor
men skymtar också demokrati
begreppet med jämna mellan
rum, lite beroende på vad man
vill åstadkomma och prata för.
Regeringen vill inte skrota kom
muner, utan de vill stärka kom
munerna! Starka primärkom
muner är målet för hela den nya
kommunstrukturen och då vill
man undvika olika former av
samarbete eller samkommuner.
Samkommuner verkar ha bli
vit ett riktigt skällsord på ode
mokratiskt beslutande. Är det
då faktiskt så i verkligheten?
Om vi tar ett reellt exempel,
vår egen HVC verksamhet som
har byggts upp av kommunerna
Oravais, Vörå och Maxmo och
som administrerades i en sam
kommun fram till 31 december
2008.
I samkommunen styrde de
folkvalda i kommunernas full
mäktige via direktvalda leda
möter både i samkommunstyrel
sen och samkommunsstämman.
Kommunerna kunde via sina
representanter påverka besluten
i samkommunen och de valda i
samkommunsstämman godkän
de budget och bokslut.

Id}$CdThT[e$ATj_aA=

Från den 1 januari 2009 är
denna samkommun avslutad
och nu har vi en gemensam
vårdnämnd tillsammans med
värdkommunen Korsholm. Vi
har naturligtvis en minoritet i
vårdnämnden eftersom Kors
holm är betydligt större än oss i
kommunstorleken.
Vårdnämnden är en del av
Korsholms förvaltning och så
lunda är det Korsholms kom
muns fullmäktige som godkän
ner budget och bokslut utan att
vi har en enda representant på
plats som är kopplad till våra
folkvalda.
På basen av detta skulle åt
minstone jag vara beredd att
tycka att den gamla samkom
munen var mera demokratisk
än den nuvarande.
C^X BaddUTV] hade i början av
KSSR reformen en fråga om
demokratin är större när fler
besluter om färre saker eller
om färre besluter om mer sa
ker? Tanken bakom formule
ringen var att i stället för alla
samkommuner och samarbets
funderingar så skulle en större
kommun de facto bli mera
demokratisk om färre besluts
fattare kan ta direkta beslut i
större ärenden.
Detta verkar nu ha blivit
en sanning i kommunstruktur
debatten, att samarbete och
samkommuner är odemokra
tiska och av ondo.
Här tycker jag att man missar
en mycket viktig aspekt, nämli

gen att om det överhuvudtaget
går att ta beslut om vissa saker.
GT ebXV[T^e\g]h}dWX` som
exempel, en sektor som borde
förändras mycket mera än kom
munerna. Men vem kan ta be
slut i specialsjukvårdsfrågor?
Vem styr specialsjukvården?
Visst har vi politiskt valda re
presentanter men nog får man
en känsla av att det är special
sjukvården som styr och inte
våra folkvalda.
Då kan man kanske drista sig
till att påstå att det kanske är
bättre att flera tar beslut i ären
den som man kan påverka än
om färre sitter och besluter om
saker som inte går att påverka.
Påverkbarheten av beslutande
rätten borde ha ett skilt kapitel i
diskussionen om demokratin.
Man skall inte ringakta de be
slut som man kan göra på lokalt
håll. Dessa kan vara av större
betydelse än vilka specialist
vårdformer som kan erbjudas på
centralsjukhuset.
9` TebX]f som kommer fram i
olika former mer och mer i da
gens samhälle är svårigheten att
acceptera beslut som har fattats
av olika demokratiskt tillsatta
instanser.
Jag påstår inte att besluten
är ofelbara alla gånger och inte
är vår verksamhet perfekt hel
ler alla gånger. Men jag anser
inte heller att en demokrati är
ett samhälle där alla får som de
vill! Sådan demokrati existerar

enbart i samhällen med en per
son som styr och ställer med sig
själv.
Så fort vi har ett större sam
hälle så blir det fråga om att väga
olika intressen mot varandra,
därför har vi regler och former
för att hantera just beslutsfattan
det då man är av olika åsikt.
Trenden är dock tydlig, fler
och fler väljer att uttrycka sitt
missnöje med olika beslut till
högre instans, inte för att man
blivit fel behandlad eller att be
sluten i sig är fattade på felaktiga
grunder. Utan enbart för att man
är missnöjd med beslutet i sig.
8Xf eX`TefX XjX_b^Xf är en
missnöjd fastighetsägare som
inte fått bygglov på önskat om
råde och som nu har grundat
ett företag med byggnadsinspek
törens namn för att föra diverse
rättsliga processer gentemot
kommunen och speciellt bygg
nadsinspektören i fråga.
Men det är en del av de spel
regler som vi lever med på gott
och ont. Vi lever och verkar med
de spelregler som vi har i dagens
samhälle och om det delas ut
nya förutsättningar för nästa år
så får vi se vad vi i demokratins
namn kan göra med de korten.
Någon lätt avslutning för
denna periods förtroendevalda
utlovas härmed inte!
./1!'!
Z`]]o^ITkJZmdk

6XdfUkH`ñWa_e$aVZZX_UkñWeYdX`[`ñ

;Xej#_le[fZ_k\be`bgblij
L Mobilstrålning, hur mycket
påverkas vi? To 3.11 kl 19–21.30,
på Folkhälsan Norrvalla, audi
toriet. Harald Blomberg är
specialist inom psykiatri och har
mer än femton års erfarenhet av
att hjälpa barn och vuxna med
bland annat motoriska problem,
uppmärksamhetsproblem och
inlärningssvårigheter.
Harald
Blombergs föreläsning ger oss
en inblick i hur mobilstrålning
påverkar både barn och vuxna i
vardagen.

som du önskar? Den här kursen
består av sju föreläsningar! Se
mera info på www.vora.fi/mi.

Foxtrot, nybörjarkurs, må 24.10
kl 19–20.30, på Tegengrenskolan.
Ljusbottnade och bekväma skor
och vattenflaskan med.

Släktforskning fortsättning, lö–
sö 29–30.10 kl 10–14.35 Vi repe
terar grunderna i släktforskning.
Du får lära dig hur man läser och
tolkar en släktbok. Vi gör prov
band och påbörjar en släkttavla.
Vi utgår från Teugmo Holms
släktboken men även andra
släktböcker kan användas.

Grundkurs i internet för pen
sionärer, må 24.10 kl 18.30–21,
på förvaltningshuset i Oravais.
En grundkurs i använding av in
ternet. Lär dig söka information,
sända och ta emot epost samt
umgås med vänner på facebook.
Vi skapar epostkonto och face
bookkonto på kursen. Kunska
per: Lite datorvana, grundkurs
eller liknande.
Hundägarkurs, to 27.10 kl
18.30–21 på Karvsor skola. Har
du tänkt skaffa hund? Har du
en valp som du inte får att göra

Finurliga strumpnissar, vecko
slutskurs på Centrumskolan,
start 28.10 kl 18.15 Vi gör person
liga jultomtar av strumpbyxor
och tyg.
Pompomtofs av päls, lö 29.10
kl 10–14.35 på Centrumskolan.
Piffa upp din mössa eller hals
duk med en pälstofs.

Man ger bara inte upp, må
31.10, kl 18–19.30. EvaMaria
Strömsholm är 30 år, klasslärare,
utvecklingspsykolog och lång
distanslöpare med cancer. Hon
har skrivit en bok ”Man ger bara
inte upp” som handlar om hen
nes kamp med mot cancern.
5`_{^`[`ñTd b} www.vora.fi/
kursanmalan eller 3821 673.
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L Bertby Ungdoms och hem
bygdsförening ordnar höstens
traditionella matkalas på sön
dagen den 16 oktober mellan
klockan 11 och 15. Platsen är
Bertby föreningslokal.
På menyn står bland annat
olika sallader, sill, ägg, hembakat

bröd, dricka, bärkräm och kaffe.
Köttgrytan är gjord på kött av
highland cattle.
Arrangörerna lottar ut ”det
dukade bordet”. Det finns också
snabblotter.
Samtidigt säljs Bertbyboken,
byaskjortorna och kepsen.

Doris Bengs som är med i
arrangörskommittén, berättar
att allt fler unga kommit med i
verksamheten. Även männen
har engagerat sig i allt högre
grad, men ännu fler nya aktiva
vore välkomna med i förening
ens verksamhet.
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L Syksyn suuri puheenaihe
näyttää olevan maamme kunta
rakenne ja kuntaministerin vielä
tämän vuoden puolella lupaama
karttaaineisto uudesta kunta
jaosta. Eduskunta on käsitellyt
asiaa välikysymyksessä ja sen
yhteydessä saadut tiedot ovat
vielä hämmentävämpiä.
Kuntaministeri tulee minis
teriönsä ja asiantuntijaryhmän
kanssa esittelemään ennen vuo
denvaihdetta koko maan kunta
rakennemallin. Sen jälkeen eh
dotus lähetetään käsiteltäväksi
ja lausuntokierrokselle, jolloin
kunnat voivat sanoa mielipi
teensä ehdotuksesta.
RKP on kutsunut kuntien
johtavat henkilöt keskustelu
tilaisuuteen Helsinkiin 13. loka
kuuta, ja odotamme mielen
kiinnolla, minkälaista tietoa
tulemme saamaan. Kuntaliitto
on asettanut oman viiteryhmän
sä, johon on kutsuttu ruotsin ja
kaksikielisten kuntien kunnan
johtajat.
?T[]][X` ZT^^[fgebga^gX[WX`
viesti on tässä vaiheessa, että
mikään kunta ei tule välttämään
tätä kuntauudistusta, vaan kaik
ki joutuvat käsittelyyn jollakin
tavalla.
Eduskunnan
välikysymys
keskustelussa todettiin kuiten
kin, että mitään pakkotoimen
piteitä ei tulla käyttämään. Sen
täytyy ymmärtää siten, että kun
nat voidaan pakottaa haluttuun
muotoon taloudellisilla kiristys
toimilla.
Kuntapuolella kysytään, kuin
ka pitkälle hallitus haluaa men
nä päästäkseen tavoitteisiinsa?
Useat hallitukset ovat yrittäneet
uudistaa valtionosuusjärjestel
mää onnistumatta tekemään
siitä yksinkertaisempaa tai hel
pommin tajuttavaa, puhumatta
kaan siitä, että valtionosuuksien
maksamisessa alettaisiin otta
maan huomioon myös kunnan
koko.
?g`fTggW[efgeh{[ffX^kee{ käy
tetään myös tasaisin väliajoin
demokratiakäsitettä, jos siitä
on odotettavissa tukea puhujan
mielipiteelle.
Hallitus ei halua murskata
kuntia, vaan vahvistaa nii
tä!
Uuden
kuntarakenteen
tavoitteena ovat vahvat perus
kunnat, jolloin ei tarvita monen
laisia kuntienvälisiä yhteistoi
mintoja eikä kuntayhtymiä.
Kuntayhtymistä näyttää tul
leen oikea epädemokraattisen
päätöksenteon haukkumasana.
Onko tilanne tällainen myös
todellisuudessa?
CfT` Xe[_Xd][` todellisesta
elämästä, oman Oravaisten,
Vöyrin ja Maksamaan terveys
keskuksemme, jota jäsenkuntien
kuntayhtymä hallitsi 31.12.2008
saakka.
Kuntayhtymässä kuntalais
ten valitsemat valtuustot ja
valtuustojen valitsemat luot
tamushenkilöt ohjasivat sekä
kuntayhtymähallitusta
että
kuntayhtymäkokousta.
Kunnat pääsivät edustajiensa
kautta vaikuttamaan kunta

yhtymän päätöksiin, ja kunta
yhtymäkokoukseen valitut edu
stajat hyväksyivät kuntayhtymän
talousarvion ja tilinpäätöksen.
IgaWX`(öö-alusta lähtien tätä
kuntayhtymää ei ole ollut, sen
tilalla on yhteinen hoitolauta
kunta, jonka isäntäkuntana on
Mustasaaren kunta. Meillä on
luonnollisesti vähemmistö hoi
tolautakunnassa, koska Musta
saari on väkiluvultaan huomat
tavasti meitä suurempi kunta.
Hoitolautakunta on osa Mus
tasaaren kunnan hallintoa, ja
Mustasaaren kunnan valtuusto
hyväksyy
hoitolautakunnan
talousarvion ja tilinpäätöksen
ilman että meiltä on paikalla
ainuttakaan vaaleilla valittua
edustajaa.
Tämän perusteella olisin val
mis väittämään, että vanha kun
tayhtymä oli demokraattisempi
kuin nykyinen hallintomalli.
C^X BaddUTV] esitti PARAS 
hankkeen alussa kysymyksen,
onko demokratiaa enemmän
silloin, kun monet päättävät
harvoista asioista, tai silloin,
kun harvat päättävät monista
asioista?
Kysymyksen takana oli näke
mys, että jos yhteistyöalueiden
ja kuntayhtymien sijasta asioista
päättäisivät suuremmat kun
nat, niin päätöksenteko olisi
demokraattisempaa, jos harvat
päätöksentekijät voivat vaikut
taa suoraan päätöksiin.

”

EOVV>[Yc[VOOhhOgEghO
o:VOhjhEDjgh:T:h
Xjhh:EOo[Oo>Vhhr>
hjYhEEVh:Ehh>
EfOU[Ogg:Of::YM[Oh[
[MT::OhgEh[OXOY
h::Yg:Vj[hh:Xjg
MEYUOV_ODEYgOT:gh:

Siitä näyttää nyt kuntaraken
teesta keskusteltaessa tulleen
totta, kun yhteistyö ja kunta
yhtymät ovat epädemokraattisia
ja kaiken pahan alku.
Katson, että tässä unohde
taan hyvin tärkeä näkökulma,
nimittäin voidaanko tietyistä
asioista edes päättää.
CfT` Xe[_Xd][]e[ erikois
sairaanhoidon, jossa muutoksen
tarve on paljon suurempi kuin
kunnissa. Mutta kuka päättää
erikoissairaanhoitoasioista?
Kuka ohjaa erikoissairaan
hoitoa?
Meillä on tosin poliittisesti
valitut edustajat, mutta ei voi
välttyä tunteelta, että erikois
sairaanhoito ohjaa itse toimin
taansa
luottamushenkilöiden
sijasta. Silloin voi ehkä lohd
uttautua toteamalla, että on
parempi, kun monet ovat teke
mässä päätöksiä, joihin voi
vaikuttaa, ja päätöksentekijöitä

on vähemmän asioissa, joihin ei
voi vaikuttaa.
Vaikuttamismahdollisuuksilla
ja päätäntäoikeudella pitäisi
olla oma lukunsa demokratia
keskustelussa.
Paikallisella
tasolla tehtäviä päätöksiä ei voi
väheksyä. Ne voivat olla vaiku
tukseltaan suurempia kuin pää
tös keskussairaalassa tarjolla
olevista erikoishoidoista.
L]e[ `{]]T`fT# joka nykyajan
yhteiskunnassa yhä useam
min tulee näkyviin, on vaikeus
hyväksyä
demokraattisesti
valittujen elinten päätöksiä.
En väitä, että päätökset ovat
aina virheettömiä eikä toimin
tammekaan ole aina täydellistä.
Mutta en myöskään pidä demo
kratiana sellaista yhteiskuntaa,
jossa kaikki saavat haluamansa!
Sellainen demokratia vallitsee
ainoastaan yhteiskunnissa, jois
sa yksi henkilö ohjaa ja päättää
kaikesta itse.
Kun yhteisön koko suurenee,
joudutaan valinnat tekemään
erilaisten vaihtoehtojen välillä.
Sen takia on sääntöjä ja päätök
senteon muotoja, joissa erilaiset
mielipiteet voidaan ottaa huo
mioon.
Kehityssuunta on kuitenkin
selvä, yhä useammat ilmaisevat
tyytymättömyytensä päätöksiin
ja tekevät valituksia ylemmille
viranomaisille, ei kuitenkaan
sen takia heitä olisi kohdeltu
väärin tai päätökset olisi tehty
virheellisillä perusteilla, vaan

siksi, että päätös ei miellytä
henkilöä itseään.
I[[_X[`X` Xe[_Xd]][ tästä on
eräs tyytymätön kiinteistön
omistaja, joka ei saanut raken
nuslupaa haluamalleen alueelle
ja on sen jälkeen perustanut
rakennustarkastajan
nimellä
yrityksen voidakseen käydä
erilaisia oikeudellisia prosesseja
kuntaa ja erityisesti kyseessä
olevaa rakennustarkastajaa vas
taan. Tämä on osa pelisääntöjä,
joiden kanssa meidän on elet
tävä.
Elämme ja toimimme nyky
yhteiskunnan
pelisääntöjen
mukaan. Jos säännöt muuttuvat
ensi vuodeksi, saamme nähdä,
mitä niillä korteilla voi tehdä
demokratian nimissä.
Tämän kauden luottamushen
kilöille ei voi todellakaan luvata
helppoa toimikauden loppu
puolta!
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BYARÅDENS KAFFEPENGAR

KYLÄTOIMIKUNTIEN KAHVIRAHAT

I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening som
handhar byarådsverksamhet, ansöka om s.k. kaffepengar om 84 euro/år. Till den fritt formulerade ansökan ska
verksamhetsberättelse från föregående år och verksamhetsplan för innevarande år bifogas. Ansökan kan göras
under hela året, men senast vara inlämnad 15.12.2011,
och riktas till Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå.
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen tehtäviä
hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua kahvirahaa
84 euroa/vuodessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen
on liitettävä viime vuoden toimintakertomus ja toimintavuoden toimintasuunnitelma. Avustusta voi hakea koko
vuoden, viimeistään 15.12.2011 osoitteesta Vöyrin kunta, Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.

BIDRAG TILL SKOLRESOR

KOULUMATKA-AVUSTUS

Elever / studerande på andra stadiet kan anhålla om bidrag för halva självriskens kostnader för hela år 2011.
Villkor är att eleven får stöd från FPA för sina dagliga
resekostnader.
Elever som har under 15 km lång skolresa till Vörå samgymnasium kan anhålla om motsvarande bidrag. Villkor
är att de bevisliga resekostnaderna överstiger 43 euro i
månaden.
Bidraget ska sökas med blankett, till vilken bifogas beslut från FPA eller kopia av beslutet eller, om skolresans längd är under 15 km, utredning över skolresekostnaderna. Blankett fås från kommunkansliet i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais, Tottesunds herrgård eller
från Vörå kommuns hemsida under Blanketter.
Ansökan sänds till Vörå kommun, Kommunstyrelsen,
Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ senast den 7.11.2011.

Toisen asteen opiskelija voi hakea avustuksena puolta
vuoden 2011 matkojen omavastuuosuuksista. Ehtona
on, että opiskelijat saa KELA:n tukea päivittäisiin matkakustannuksiinsa.
Oppilaat, joilla on alle 15 km:n koulumatka Vörå samgymnasiumiin, voivat hakea vastaavaa avustusta. Ehtona on, että todistettavat matkakustannukset ylittävät
43 euroa kuukaudessa.
Avustusta haetaan lomakkeella, johon liitetään KELA:n
päätös tai sen jäljennös tai, mikäli koulumatkan pituus
on alle 15 km, selvitys koulumatkakustannuksista.
Hakemuslomakkeen saa Vöyrin kunnantalolta, Oravaisten hallintotalolta, Tottesundin kartanolta tai Vöyrin kunnan kotisivuilta osastolta Lomakkeet.
Hakemukset lähetetään Vöyrin kunnalle, Kunnanhallitus,
Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI 7.11.2011 mennessä.
Kunnanhallitus
www.vora.fi

Kommunstyrelsen

www.vora.fi

Kunnanhallitus

www.vora.fi
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L ”Tänk själv – tro fritt! Så lyder temat för årets ansvarsvecka
23 – 30 oktober och temat vill
betona betydelsen av religionsfrihet som grund för en balanserad samhällsutveckling.
Måndagen den 24 oktober
2011, FN-dagen, firas som en
böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.
I en av den dagens bibeltexter,
Första Timotheosbrevet 2:1-6,
uppmanas vi ”till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse
för alla människor, för kungar
och alla som har makt”. Syftet
med Paulus uppmaning är att
vår bön för överheten skall leda
till att fred och försoning alltmer kan förverkligas både i våra
egna omständigheter och ute i
världen.
Ansvarsveckan samlar Finlands kyrkor till gemensamma
aktioner för en rättvisare värld.
På det sättet ber och arbetar

vi för det som enligt Paulus är
Guds vilja med vår värld, nämligen att alla människor skall
räddas och komma till insikt om
sanningen.
Nyckeln till en bättre värld
finns enligt Paulus i Kristus,
”som gav sig själv till lösen för
alla, vittnesbördet när tiden
var inne”. Det handlar alltså
om kyrkans varumärke, korset.
Korset är den lidande kärlekens
segertecken. Guds kärlek öppnar nya möjligheter.
8XfÉ`T_XWU` och korstecken är att var och en i all enkelhet kan be och teckna korsets
tecken som ett välsignelsens
tecken över sig själv och sina
närmaste. Detta för oss själva,
våra närmaste och vår omvärld
in under Guds beskydd.
I Vörå församling uppmärksammar vi böndagen redan
kvällen före, det vill säga söndagen den 23 oktober klockan

18 med en böndagsfest i Oravais
församlingscenter tillsammans
med Flyktingvännerna och Oravais baptistförsamling.
Den aktuella flyktingsituationen behandlas av riksdagsledamot Astrid Thors och i programmet, som bland annat består av
sång- och dansinslag, medverkar
människor från olika länder.
5`ehTdehXV]T` uppmärksammas också med en ekumenisk
samling vid Norrvalla onsdagen
den 26 oktober klockan 19. Vörå
församling och Vörå frikyrka
samverkar där i ett program som
med tal och sång uppmärksammar vårt gemensamma ansvar.
Tillsammans samlas vi till
manifestationer där vi ber för de
styrande i vårt eget land och ute
i världen. På det sättet lyder vi
Paulus uppmaning till bön och
åkallan.
.! 1 .
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L Oravais Röda Kors-avdelning ordnar Luciafestligheter även i år. Lucian och tärnorna
besöker bland annat hvc och pensionärshem
för att sjunga och sprida glädje.
Nu söks lämpliga Luciakandidater!
I år är det flickor födda 1996 som står
i tur. De kan anmäla sig till Birgitta Backman
på telefon 050-5983066, eller via epost till
birgitta.backman@netikka.fi.
Anmälningarna bör lämnas in
senast den 31 oktober!

L När Jacob Tegengren 1922 utkom med sin lilla skrift ”Gulnade
blad” som innehöll fem grupper
av tal, dikter till Folkhögskolan,
Ungdomsrörelsen, Hembygden,
Sången och Jorden, ägnade han
kapitlet tre åt ungdomsrörelsen.
Inte bara det, han tillägnade
boken i sin helhet åt ungdomsrörelsen med orden: ”Österbottens svenska bygde-ungdom,
som under min verksamhet på
folkbildningens fält städse stått

för mig sund, stark, självständig
och löftesrik, ägnar jag dessa
blad.”
Den första dikten i kapitlet
ungdomsrörelsen hade han skrivit 1909. Det är denna dikt (se
nedan) som Tegengren-Sällskapet nu lägger som grund för den
ungdom som vi hoppas vill vara
med och tävla om en dikt eller
låt. Tävlingstiden utgår den 15
november 2011.
Bidragen inlämnas i slutna

kuvert till Erik Liljeström, Skidstuguvägen 5, 66600 Vörå. Närmare information ges via erik.
liljeström@netikka.fi.
Tävlingen sker med stöd av
Svenska Folkskolans vänner.
Rent konkret önskar vi inom
Sällskapet få nya, unga medlemmar med i vår förening. Ett antal
mindre stipendier utdelas och
tröstepriser.
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KUNGÖRELSE

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

KIINTEISTÖVEROAVUSTUS

Ideella, icke-vinstdrivande föreningar och samfund, som
inte är mervärdesskatteskyldiga kan ansöka om bidrag
för 2011 års fastighetsskatt. Fritt formulerad ansökan
jämte kopia av betalningskvitto och debetsedel inlämnas till kommunkansliet senast 7.11.2011 på adressen
Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 66600
VÖRÅ.

Aatteelliset, voittoa tavoittelemattomat ja ei-arvonlisäverovelvolliset yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea avustusta vuoden 2011 kiinteistöveroon. Vapaamuotoiset
hakemukset, joiden liitteenä on kopio maksutositteesta
ja kiinteistöverolipusta, tulee toimittaa viimeistään
7.11.2011 osoitteella Vöyrin kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI.

www.vora.fi

Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus

Ansökan om lantbruksföretagarsemester och avbytarservice för enskild pälsfarm
för år 2012 inlämnas senast
31.10.2011 till den lokala enhetens avbytarkansli.
Vörå avbytarservice
(Vörå och
Nykarleby)
www.vora.fi

www.vora.fi

KUULUTUS

UNDERSTÖD OCH STIPENDIUM

AVUSTUSTUKSET JA APURAHAT

Ur lantbruks- och hemslöjdsfonden kan understöd
sökas av svenska lantbruksklubbar och elever vid hemslöjdsskolor, på hemslöjdslinje i yrkesinstitut samt för
studier i anslutning till lantbruksnäringen. Sökanden ska
vara skriven i gamla Vörå primärkommunsdel. Ur ansökan bör framgå läroinrättningens namn, studiekostnader, uppgifter om linjeval eller studieinriktning, intyg över
studieprestationer och intyg över studieplats för innevarande läsår samt kontonummer.
Ur Stagnäs Johannes och Ellen Stipendiefond kan
stipendium sökas av studerande som är skrivna i gamla
Maxmo primärkommundel. Stipendiet delas ut i enlighet
med donatorns föreskrifter till förtjänta skolungdomar,
som efter avslutad grundskola besöker någon yrkes- eller annan lärdomsskola. Av ansökan bör framgå läroinrättningens namn och intyg över studieprestationer samt
kontonummer.
Ur Jordbruksstipendiefonden kan elever med hemort
i gamla Oravais primärkommundel som studerar för
grundexamen inom lantbruk med examen lantbruksföretagare (linjerna produktion, teknik eller djurskötsel),
studerar på linjen för vuxna för att erhålla kompetensen som krävs för generationsväxlingar eller studerar till
agrolog. Ur ansökan bör framgå läroinrättningens namn,
studiekostnader, uppgifter om linjeval eller studieinriktning, intyg över studieprestationer och intyg över studieplats för innevarande läsår samt kontonummer.
Fritt formulerad ansökan jämte bilagor ska vara inlämnade senast 7.11.2011 kl. 16.00 på adressen Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.

Maatalous- ja kotiteollisuusrahastosta myönnetään
avustuksia Vöyrin kuntaosassa toimiville ruotsinkielisille maatalouskerhoille sekä vöyriläisille opiskelijoille,
jotka käyvät kotiteollisuuskoulua, ovat oppilaana ammattikoulun kotiteollisuuslinjalla tai suorittavat maatalouselinkeinoon liittyviä opintoja. Hakemuksesta tulee
ilmetä oppilaitoksen nimi, opiskelukustannukset, tiedot
opiskelijan opiskelulinjasta tai opintosuunnasta, todistus
opintosuorituksista, koulun antama kuluvan vuoden läsnäoloilmoitus ja tilinumero.
Ellen ja Johannes Stagnäs´in stipendirahastosta
myönnetään stipendejä opiskelijoille, jotka tulevat Maksamaan kuntaosasta. Stipendejä myönnetään lahjoittajien asettamien ehtojen mukaan menestyneille koululaisille, jotka peruskoulun päätettyään ovat hakeutuneet
ammatilliseen tai sitä vastaavaan koulutukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi, todistus opintosuorituksista ja tilinumero.
Maatalousstipendirahastosta myönnetään stipendejä
opiskelijoille, joiden kotipaikka on Oravaisten kuntaosassa ja jotka opiskelevat maatalousalan oppilaitoksissa maatalousyrittäjän perustutkintoa varten (tuotanto-, tekniikka- tai eläintenhoitolinja), aikuisopintolinjalla
hankkiakseen sukupolven vaihdokseen tarvittavan pätevyyden tai opiskelevat agrologiksi. Hakemuksesta tulee
ilmetä oppilaitoksen nimi, opiskelukustannukset, opintolinja tai opintojen suuntautuminen, todistus opintosuorituksista ja oppilaitoksen todistus kuluvan lukuvuoden
opiskelupaikasta sekä tilinumero.
Vapaamuotoinen hakemus liitteineen toimitetaan viimeistään 7.11.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen
Vöyrin kunta, Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.

www.vora.fi

Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus

www.vora.fi

Från Vöråvägen 23...
• Krukväxter och snittblommor
• Binderi av alla de slag
• Presentartiklar och inredningsdetaljer
• Barnböcker och spel, pussel mm.
• Trädgårdsartiklar, träd, buskar, perenner mm.
• Fullständig begravningsservice
• Sakkunnig och vänlig betjäning

Välkomna att bekanta Er med våra nya
och fräscha utrymmen!
Vöråvägen 23, VÖRÅ
tfn 3833 013 el.
040-5008 681
www.tbb.fi
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9HFNRVWlGQLQJ
6WRUVWlGQLQJ
)|QVWHUWYlWW
%\JJVWlGQLQJ
+MlOSPHGVPnYDUGDJOLJDV\VVORULRFKNULQJKHPPHW

5HJLVWUHUDGI|U+XVKnOOVDYGUDJ
5LQJHOOHUVNLFNDHPDLOI|UPHUDLQIRUPDWLRQ

6XVDQQH/RXLVH6PHGV
7HO
HPDLOVXVDQQHVPHGV#QHWLNNDIL

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

050-554 9171

Maatalousyrittäjien vuosilomaa
ja turkistuottajien lomituspalveluja vuodeksi 2012 on haettava
paikallisyksikön lomitustoimistosta viimeistään 31.10.2011.
Vöyrin lomituspalvelu
(Vöyri ja
Uusikaarlepyy)
www.vora.fi

Vörå-Maxmo
Vörå
kommun
kommun
Väglag och enskilda personer
vars vägar snöplogas på kommunens försorg. Sätt ut plogningsmärken snarast möjligt.
Väg utan godtagbar märkning
lämnas oplogad.
Fastighetsägare bör avlägsna
träd och buskar som vidrör
vägbelysningskablar och armaturer före 31.10.2011
31.10.2010 i annat fall vidtar kommunen åtgärder.
Vörå-Maxmo
kommun
Vörå kommun
Byggnadskontoret
Byggnadskontoret

VöyriVöyrin
Maksamaan
kunta
kunta
Tiekunnat ja yksityishenkilöt,
jos kunta hoitaa teidenne lumenaurauksen,
asettakaa
aurausmerkit paikoilleen mahdollisimman pian. Ilman hyväksyttäviä aurausmerkkejä
oleva tie jätetään auraamatta.
Kiinteistönomistajia
pyydetään poistamaan tievalaistuskaapeleihin ja lamppuihin
ulottuvat oksat ja puskat
31.10.2010 mennessä, muu31.10.2011
ten kunta ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Vöyri-Maksamaan
kunta
Vöyrin kunta
Rakennuskonttori
Rakennustoimisto

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....
Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy
9|Un
WIQ
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Hej,
studielån får du
förmånligt och
lätt via
Internetbanken
från

Värdesätter Du
trygghet?
Personlig service?
Vettiga priser?
Tillgänglighet?

Kommunbladet

www.spargrisen.fi

www.sparbanken.fi/vorasb
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Det breDaste moDellurvalet i FinlanD!
r*OáZUUOJOHTGÅSEJHB
r'FN'ÕSF'ÅSEJHB
r#BTQBLFU

050 525 7216

Välkommen till
St1 Oravais
– Huset med full service

Vintern kommer
också i år!!
Däck och däckbyten
snabbt och förmånligt från St1 Oravais.
Ring Conny,
0500-265 581.
Även vinterservice
på bilar och
småmaskiner.

Det sägs att det är
dumt att betala för
mycket....

Alltid förmånligt
bränsle från St1.
Jordbrukare, skogsbruksidkare, företagare,
företag:
Ansök om ett St1 företagskort och få ytterligare rabatt. Blankett
från St1 Oravais.

På St1 i Oravais
finns också
POSTEN, MATKAHUOLTO och VEIKKAUS.

CityEconomy 93–134 m 2
inflyttningsfärdigt fr.

Ring redan
idag!

¼
+ leveranskostnader

,"45&--*)64 7BTB
Storalånggatan 60
Johan Wikar 040 197 1629
XXXLBTUFMMJà

– som du själv vill!

• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare
• Jordfräs • Dino Skylift • Presenningar m.m.
ing av
Även försäljn allar
presenningsh

Stipendier och bidrag ur Kontrollanternas
stipendiefond vid Nordea Bank Finland Abp
i Vörå-Oravais.
.DQV|NDVDYSHUVRQHULQVWLWXWLRQHURFKRUJDQLVDWLRQHU
L9|UnNRPPXQ
)RQGHQVlQGDPnOlUDWWIUlPMDXQJGRPHQGHVVVRFLDODRFKNXOWXUHOOD
YHUNVDPKHW)ULWWIRUPXOHUDGHDQV|NQLQJDUMlPWHELODJRUULNWDVWLOO1RUGHD
9|UnYlJHQ9|UnVHQDVW1lUPDUHXSSO\VQLQJDUJHU
VHUYLFHFKHI(LYRU5lQQDUWIQ

nordea.fi

DAGS FÖR VINTERDÄCKEN!!
Byt till Nokian Hakkapeliitta
vinterdäck, så hålls Du på vägen!

Installation och service
av tilläggsvärmare

- service och reparationer
av bilar, traktorer,
lantbruksredskap m.m.
- däckservice för tunga fordon
- kontroll och inställningar av
hjulvinklar

rrensKonku iga
f
kra t
!
priser

Högklassiga
Bra pris/kvalitetförhållande
5

Förmånliga

BAGGAS
BIL & TRAKTOR
www.fixus.fi
www.baggasbil.fi

ROSTSKYDDSBEHANDLING

Bruksgatan 383, tfn 010 322 4070
Vöråvägen 994, tfn 010 322 4071

Anders 0500 157 917
Janne 0500 163 182

Nordea Bank Finland Abp

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: vard. 06-21.00, lörd.08-21.00, sönd.12–20.00

