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L Var har du hittat så där fina
tossor till Signe? På loppis.
I tisdags träffades sex mam
mor med sina barn på familje
kaféet som ordnas på Norrvalla.
Träffarna är informella och dis
kussionen flyter fram och till
baks. Samtalet berör allt mellan
första tanden, första hårklipp
ningen, barnens trevande försök
att lära sig gå och inflyttning i
det nya hemmet.
– Rådgivningen ordnade en
kurs för dem som nyligen fått
sitt första barn. Alla som var
med på de träffarna har kommit
med här också, säger Pia Bäck.
– Vi tyckte alla att det var
väldigt givande att träffa andra i

samma livssituation. Det är vik
tigt att få träffa andra föräldrar
och tala om ditt och datt.
Tillsammans med Pernilla
Rauma är Bäck en av kontakt
personerna för familjekaféet.
– Folkhälsan har köpt en del
leksaker och så får vi ju vara här
i biblioteket på Holmsgården,
men i övrigt är den här verksam
heten ganska självgående, säger
Pia Bäck.
Kaffe med dopp finns till
självkostnadspris och i köket
kan barnmaten värmas.
– Vi har varit åtta mammor
som mest, men vi hoppas givet
vis att ännu fler ska komma
med. De flesta har varit från

Vörå, men alla är välkomna
oberoende av var de bor. Man
kan komma med barn från ny
födda och uppåt. Det finns ingen
åldersgräns, säger Bäck.
När mammaledigheten tar
slut och barnen börjar på dagis,
byts också deltagarna i familje
kaféet ut.
– Jag hoppas det finns någon
som vill hålla i trådarna senare
också, när vi som nu är här åter
går till arbetet, säger Bäck.
De daglediga föräldrarna träf
fas på tisdagar i jämna veckor
mellan klockan 11 och 13. Ingen
förhandsanmälan behövs och
man kan komma och gå då det
F=85B+
passar en själv bäst.
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Höger eller vänster, men troligen en karl
L I dag den 17 januari har vi sista chansen att
förhandsrösta i presidentvalet. Den egentliga
valdagen är den 22 januari. Enligt opinions
undersökningarna blir det samlingspartisten
Sauli Niinistö som möter – tja, nån annan –
i andra valomgången den 5 februari.
Vem denna andra är, får vi veta sent på val
dagskvällen. Centerns Paavo Väyrynen och
socialdemokraten Paavo Lipponen verkar

ligga bäst till i kampen om andraplatsen.
Någon kvinna verkar gå till andra val
omgången i år. Men de kan
ändå lyfta fram viktiga frågor i
debatten.
Genom att rösta kan vi visa
vad vi tycker. Låt
oss göra det, när vi
nu har chansen!
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Lucas
En gång i veckan trä
e
sa
ä
Hahn går på fyran
nar Lucas fotboll med
i Karvsor skola. På
Norrvalla FF. Han
fritiden spelar han
spelar vanligen mitt
E
R
VINNA
trummor och fot
back, men ibland får
boll.
han chansen att delta
– Det här är andra
i anfallet också.
året jag spelar trum
– På vintrarna spe
mor. Jag tycker det är
lar vi i Adidashallen, men
roligt, säger han.
annars spelar vi på fotbollsplan
Trumkursen där Linus Lind bredvid skolan, säger han.
man är lärare, ordnas i Centrum
Sommartid blir det träningar
skolan i Oravais inom ramen för flera gånger i veckan.
medborgarinstitutet.
Mellan jul och nyår ordnades
Till familjen Hahn hör förut en fotbollsturnering i Seinäjoki.
om mamma Caroline och pappa
– Vi spelade sex matcher på
Jonatan också bröderna Joel, 5 samma dag. I några blev det
år, och Matias, 3 år.
oavgjort och några förlorade vi.
– Joel är också ganska bra Det var roligt med turneringen
på att spela trummor. Han kan men vi var nog trötta på kvällen,
åtminstone hålla takten, säger säger Lucas Hahn.
.!/2! /1.'
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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 10 februari. 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 14, 9, 6 och 11.
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EaaMnaGTcaWTMaLA`MnaA
L Bilden på Väinö Vansens gård
i Mäkipää i Vörå är taget 1909,
enligt anteckningen i hörnet av
fotografiet.
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På den tiden fungerade Van
sens gård som postkontor.
Nu undrar Åke Backlund
i Maxmo om någon vet vilka
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damerna är? Och vem har tagit
bilden?
Åke Backlund kan nås på tele
fon 3450 095.
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8X`e`YTff[ñTUd\T` på vintern väckte länge oro. Men nu har
arrangörernas önskan om minst en halvmeter snö snart infriats.

800 väntas till Botniavasan
L Bland de aktiva i föreningar
na och byaråden längs spåret ses
Botniavasan som ”deras egen”
tävling. Talkoarbetarna sätter sin
stolthet i att loppet genomförs
effektivt och att alla deltagare
känner sig väl bemötta.
Sedan det första loppet ord
nades 2006 har ungefär samma
grupper frivilliga sett till att
allt fungerar i och kring Botnia
vasan. Samtidigt får de in pengar
till den egna föreningens verk
samhet.
– Summan beror litet på hur
många som startar, men det

rör sig om ungefär en euro per
skidåkare. Vi har runt 200 som
ställer upp och hjälper till, säger
Kurt Söderberg.
Han är sekreterare i lednings
gruppen som arrangerar täv
lingen.
– Vi är nöjda om vi får 700–
800 deltagare i år, med tanke på
att vi har haft så litet snö. Många
skidåkare har inte kunnat träna
lika mycket som de brukar, säger
Söderberg.
Den herråkare som kommer
först över mållinjen, möts av
kransflickan. I år är det Sonja

Forss från Oravais som fått det
här hedersuppdraget.
– Själv skidar jag inte. Men
jag spelar innebandy med Ny
karlebylaget Blue Fox. Tidigare
har jag också spelat fotboll,
säger Sonja Forss.
Den snabbaste damen får en
krans av kranspojken Richard
Östman. Han är en av landets
mest lovande höjdhoppare.
– Men hur ska jag hitta den
snabbaste damåkaren? Det kan
ju komma en hel del manliga
åkare samtidigt.
Men Kurt Söderberg försäk

rar att funktionärerna kommer
att meddela i god tid när den
första damen väntas i mål.
Botniavasan är i år en FM
deltävling i långdistans. Loppet
får också uppmärksamhet ge
nom att tv visar höjdpunkterna
från loppet.
– Nu vill vi ha litet mer snö
och kallt väder. Men om isen på
Röukas träsk inte hinner bli till
räckligt tjock för att åkarna ska
kunna skida där, har vi nog för
berett ett annat alternativ också,
säger Kurt Söderberg.
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L Med start den 25 januari hål
ler den psykosociala föreningen
Rågblomman dörrarna öppna
varje onsdag mellan klockan 13
och 16 i sin lokal i det som tidi
gare var polishuset i Vörå. Den
officiella adressen är Rejpelt
vägen 2.
– Och man behöver inte ha
psykiska problem för att titta
in. Alla som vill träffa folk och
prata en stund är välkomna,
säger föreningens kassör Astrid
Grannas.
EvaStina Krooks är mång
årig ordförande i Rågblomman.
Hon är glad åt den nya samlings
lokalen.
– Vi ville ha en central plats,
som ändå var litet på sidan om.
Nu ska vi köra igång verksam
heten här på onsdagar, säger
Krooks.
– Vi hoppas det här ska bli en
oas dit man kan komma utan att
behöva stressa eller ha bråttom.
Fram till slutet av juni i fjol,
hade Rågblomman en deltids

anställd verksamhetsledare. Nu
har inga mer pengar beviljats
för det här ändamålet, vilket be
tyder att det nu är föreningens
styrelse och övriga aktiva som
själva ordnar allt program.
– Vattengymnastiken för våra
medlemmar är populär, den är
redan fullbokad. Under våren
ska vi också ordna utfärder av
olika slag, säger Krooks.
Rågblomman har drygt 100
medlemmar. Alla är dock inte
aktivt med i verksamheten.
– De flesta bor i Korsholm,
Vörå, Maxmo eller Oravais, men
vi har medlemmar från hela om
rådet mellan Vasa och Larsmo,
säger Krooks.
Föreningens verksamhet är
till stor del beroende av bidrag
från kommunen och olika före
tag som hjälper till.
– Andra föreningar och klub
bar får gärna hyra vår lokal när
vi inte själva har verksamhet
här, säger EvaStina Krooks.
.!/2! /1.'
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@[``XT6^[`ñFfX`dae osti solmiotehtaan kuolinpesältä
puolitoista vuotta sitten. – Hyvin ollaan vauhtiin päästy.

Partiohuivit tulevat Vöyriltä

”

L Solmio on yhä välttämätön
joissakin virkapuvuissa, vaikka
sen käyttäminen muuten onkin
vähentynyt vuosi vuodelta.
Kysyntää on kuitenkin sen
verran paljon, että oma tehdaskin solmioita varten. Ja sellainen löytyy Vöyriltä.
Vöyrillä toimivan Centertex
Oy:n historia ulottuu 30-luvulle,
kun Eino Lameri perusti solmioja kravattitehdas Lameri Oy:n
Helsingissä. Yritys kehittyi ja
menestyi, ja monikin valtiomies
presidenttejä myöten sitaisi kaulaansa Lamerin solmion.
Vuosien saatossa yhtiö muutti nimeään, muutti Vaasaan ja

muotikin muuttui. Nyt Centertexin omistaja ja toimitusjohtaja
on Linnea Stenros Böling.
Hänen lisäkseen yhtiössä on
yksi työntekijä, ja tarvittaessa
käytetään alihankkijoita.
– Olen myös tarvittaessa
ateljeeompelija, kolmekymppinen Böling kertoo.
– Ostin tämän yrityksen kuolinpesältä puolitoista vuotta
sitten, ja hyvin ollaan vauhtiin
päästy.
Solmioiden
valmistaminen
vaatii erikoiskoneita, ja vanhin
Centertexin laitteista on 1930luvulta peräisin oleva etikettikone.

WaaMA/pManco g^WaTcaorraaW
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Kangasta esimerkiksi poliisin
virkasolmioon kuluu 50 x 80
senttiä, ja palasta saadaan kaksi
solmiota kerrallaan.
– Tuotteisiimme
kuuluvat
myös erikoissolmiot, joihin
voidaan saada asiakkaan halu-

ama painatus. Ja eräs iso tuoteryhmämme on turvasolmiot,
joita käyttävät juuri poliisit ja
järjestyksenvalvojat.
Aivan pelkkien solmioiden
varassa Centertex ei ole, sillä
yksi huomattava asiakaskunta
koostuu partiolaisista.
– Teemme
partioliinat
ja
väiski-nimellä tunnetut päähineet. Lisäksi teemme esiliinoja,
kasseja ja arvittaessa muita
kodin tekstiilejä.
7X`fXdfXj[` fa[_[f[^T on kooltaan 150 neliömetriä. Puolet siitä on tuotantotilana, ja samassa
talossa on myös tehtaanmyymä-

lä. Yhtiö palvelee asiakkaitan
myös verkossa.
Kutomoa ei sentään ole omasta takaa, vaan kankaat tilataan
pääosin Saksasta.
– Jos tuotteeseen halutaan
erikoispainatus, niin lähetämme
vain kuvan Saksaan ja sieltä
tulee aikanaan meille lähetys.
Linnea Stenros Bölingillä on
pitkä kokemus suunnittelusta.
– Onneksi on ihmisiä, jotka
arvostavat tasokasta pukeutumista.
– Tarvittaessa teemme mitä
asiakas haluaa, ja silloin ei ole
kysymys sarjatyöstä.
2/#! 
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BaddhT^^TYa^]Zñe]a^T satsar på en rad kortkurser under våren.
Massage, sång och överlevnadsteknik finns med bland utbudet.

Folkhögskolan ökar utbudet
L Ett komplement till medborgarinstitutets kurser – inte en
konkurrent. Så beskriver projektledare Victor Ohlis det nya
utbudet av kortkurser på Norrvalla folkhögskola.
– Vi ska fylla i med sådant
som inte erbjuds via MI. En del
kurser liknar visserligen varandra, men då gäller det sådant
som alltid är fullbokat på MI,
säger Ohlis.
Jessica Havulehto är försäljnings- och verksamhetskoordinator på aktiebolaget Folkhälsan
utbildning som driver Norrvalla
folkhögskola. Hon berättar att
en strategi är att göra det lättare
för hela familjen att motionera.
– När föräldrarna deltar i
spinning, kan barnen vara med
i idrottsskolan som ordnas samtidigt. Då behöver inte föräldrarna ordna särskild barnpassning
när de åker för att träna, säger
Havulehto.
Norrvalla utbildnings vd
Anna Bertills nämner också kurserna som är särskilt planerade
för mammor som vill komma i
form.
– Vi har utvidgat verksamheten så att den ska nå en bredare kundkrets, inte bara elitidrottarna, säger Bertills.
Under 2012 kan man lära sig
massera både spädbarn, hundar
och hästar. Matlagningskurser
ordnas också, liksom kurser
inom den kulturella sektorn.
Deltagarna i grundkursen i skådespelarteknik är främst de som
medverker i Vörårevyn i år.
– Om det finns behov av en
kurs, går det bra att ta kontakt
så ser vi om vi kan hjälpa till
att ordna kursen, säger Jessica
Havulehto.

MooWJAAwr^MUpc7WJpcn#U^WocJUaaA MnpW^^opMopAnLMkckr^EnAokWaaWaTJz]^AnaA

– Det fanns exempelvis efterfrågan på en kurs i tårtdekoration, så nu ordnas en sådan, säger Victor Ohlis.
Eftersom kursverksamheten
sker på svenska, kommer också

en hel del av föreläsarna från
Sverige. Då beror kursdatum
ofta på när föreläsarna har möjlighet att komma.
– Vi är också med i ett projekt
som strävar till att öka integra-

tionen i samhället. Det här gäller
inte bara invandrare, utan också
andra som löper risk att hamna
utanför, säger Anna Bertills.
Den 11 februari är det öppet
hus på Norrvalla. Då får intres-
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serade testa zumba, innebandy
och vattengymnastik.
– Kurserna riktar sig till alla
från småbarn till åldringar, säger
Bertills.
.!/2! /1.'
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L Hur ska fotbollsföreningen
informera föräldrarna till invandrarungdomar om det kommande lägret, när ingen av dem
förstår den andras språk?
Och hur ska flyktingflickorna
lära sig simma, när det inte är
kulturellt accepterat att visa sig
iklädd endast baddräkt bland
främmande människor?
Det här är två exempel på
ämnen som kan tas upp inom
ramen för det pågående integreringsprojektet.
Vörå, Korsnäs och Malax
samarbetar med Norrvalla och
olika idrottsföreningar för att ge
invandrare mer information om
idrottsföreningarna och deras
aktiviteter.
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– Vi har ansökt om 9 000 euro
från NTM-centralen för det här
ettåriga projektet. Via projektet
ska föreningarna också kunna
anlita hjälpledare och översättare om så behövs, säger projektledare Lena Johansson.
Det är tänkt att föreningarna
särskilt ska försöka få med ungdomar och unga kvinnor i verksamheten.
– Det finns omkring 15 föreningar sammanlagt som visat intresse för projektet, säger Lena
Johansson.
G[^^ea__TdX`planeras ett ungdomsläger.
– Vi kommer att ordna en
enkät i skolorna för att kartlägga
elevernas intressen, inte bara de
som har invandrarbakgrund,
utan alla elevers intressen. Tanken är att försöka få med alla,
säger Johansson.
I kommunen finns både
arbetskraftsinvandrare och de
som kommit hit som flyktingar
och sedan fått tillstånd att stanna

i landet. Bakgrunden är mycket
varierande, både kulturellt och
språkligt sett.
– Flyktingrådgivarna har inte
tid att ta upp sådant som fritidsaktiviteter. Ett mål med projektet är därför att få ut information
till invandrarna.
– Ett annat konkret exempel
kan vara att ordna transport till
träningarna, exempelvis genom
att fråga andra föräldrar om de
kan hjälpa till med skjutsarna.
I många fall kan åtgärderna
alltså vara väldigt enkla; det
enda som behövs är att någon
tänker efter och kan kommunicera.
Oravais IF, Vörå IF och Norrvalla FF är de idrottsföreningar
som redan nu har mest kontakt
med invandrarna. Här har också
intresset för integreringsprojektet varit som störst.
– En idé är att ordna fortbildning för idrottsledare, med
tanke på invandrarna och deras
behov, säger Johansson.
.!/2! /1.'
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:ddebX^TWXCdThT[ee]a^_ge[]]}d blåsverk. Men under de
senaste åren har gitarrer, trummor och rockmusik tagit över.

Oraband behöver fler unga
L Som mest har sex grupper
övat och spelat inom ramen för
Oraband.
Varje fredag efter skolan sam
las eleverna i åldern 10–14 år för
att öva i Centrumskolans musik
rum i Oravais.
Formellt drivs verksamheten
av Understödsföreningen för
Oravais skolmusikkår, men till
vardags används namnet Ora
band för verksamheten.
– Föreningen grundades 1975
som en musikkår för blåsmusik.
Ännu 2004–2005 fanns en blås
sektion kvar, säger Sonja Biskop

som är aktiv inom understöds
föreningen.
Just nu är det fyra band som
övar.
– Tyvärr är det många som
slutar när de når högstadie
åldern. I år har det varit svårt
att få med tillräckligt många
så att alla band blir komplet
ta. Vi söker både sångare och
trummisar, säger Biskop.
Bandövningarna går ut på att
deltagarna ska lära sig spela till
sammans.
– Det här är inte tänkt för
dem som är helt nybörjare. Alla

ska behärska sitt instrument till
en viss nivå redan innan de bör
jar spela i band, säger Biskop.
– Men de behöver givetvis inte
vara proffs på sina instrument.

A`W^^AcJU ApUMcraLmwWop

+MnaW^^A.Ar`AcJUcwWoAc^`
opng`

+WAcJU^^Ma EJ]

9` fT`]X har varit att de som
kan mera skulle spela i ett band
och de som är närmare nybörjar
stadiet skulle spela skilt.
Problemet är att ungdomarna
inte nödvändigtvis trivs tillsam
mans och vill spela samma sorts
musik. Så det gäller att hitta nya
bandmedlemmar som passar in.
David Nygård och Ted Ny

gård spelar i bandet The Remix,
medan Jonas Gammelgård är
med i The Bloody Sunday. Karl
Oscar Pensar och Mattias Saa
rela spelar i The Kings of Music.
– Vi skulle behöva en ny
sångare, säger David Nygård.
Nu sjunger han ibland själv,
men helst skulle han koncen
trera sig på att spela gitarr.
The Kings of Music söker
både solist och trummis.
– Det kan hända att vi måste
vidga vårt distrikt och söka nya
bandmedlemmar i andra delar
av kommunen, säger Biskop.

Tanken får inget stort under
stöd bland pojkarna.
– Det kan bli svårt med trans
porterna. Det är enklare om alla
bor så nära att de kan cykla hit,
säger Ted Nygård.

/cA /c^opnAaL cJU /WTaM /\g
IMnT

WaLAcJUnW]#U^o

6T`WX` ZTd gbbfd{ff på schla
gerfestivalen i Centrumskolan,
på Jeppisdagarna och i samband
med första majfirandet både i
Oravais och i Kovjoki.
– Och i år ordnas SÖUrock
i Oravais. Där vill vi vara med,
säger David Nygård.
.!/2! /1.'
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L Varannan tisdag ordnas de
informella träffarna i Holmsgår
den.
– Hittills har vi inte haft något
program, men om deltagarna
önskar något annat, kan vi nog
försöka ordna det, säger Pia
Bäck.
Första hjälpen för barn är en
föreläsning som varit på tal, men
ännu har inget bestämts.

De kommande träffarna ord
nas den 24 januari och den 7
februari och så vidare varannan
tisdag under vårterminen.
Också pappor och andra som
sköter småbarn är välkomna
med, träffarna är inte avsedda
enbart för mammor.
– Vi har gott om utrymme,
här finns plats för många nya
deltagare, säger Pia Bäck.
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Vöråvägen 18, 66600 Vörå
Växell *382 1111
Fax 382 1300
www.vora.fi
e-post: fornamn.efternamn@vora.fi

Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
Vaihde *382 1111
Fax 382 1300
www.voyri.fi
s-posti: etunimi.sukunimi@vora.fi

TELEFONREGISTER

PUHELINREKISTERI

Central- och förvaltningsavdelningen, Vöråv. 18, Vörå
Keskus- ja hallinto-osasto, Vöyrint. 18, Vöyri

Vörå / Vöyri
382 1717
Rökiö skola, Lotlaxv. / Lotlaxint.7,
Vörå / Vöyri
382 1720
Särkimo skola, Salmonv. / Salmonint. 27,
Särkimo
382 1732

Kommundirektör / Kunnanjohtaja
Förvaltningsdirektör / Hallintojohtaja
Kommunsekreterare / Kunnansihteeri
Lönekansli, tel.tid kl. 9-11 /
Palkkatoimisto, puh.aika klo 9-11
Reskontra
It-planerare / It-suunnittelija
It-stödperson / It-tukihenkilö

382 1200
382 1240
382 1201
*382 1111
382 1243
045-204 1567
050-569 6529

Landsbygdskansliet / avbytarverksamheten,
Vöråv. 18, Vörå
Maaseututoimisto / lomitustoiminta,
Vöyrint. 18, Vöyri
Ledande landsbygdssekreterare /
Johtava maaseutusihteeri
Landsbygdssekreterare / Maaseutusihteeri
Avbytarsekreterare / Lomitussihteeri
Ledande avbytare / Johtava lomittaja
Ledande avbytare / Johtava lomittaja
Ledande avbytare / Johtava lomittaja
Dejourtelefon / Päivystyspuhelin

382 1250
382 1251
382 1260
382 1261
382 1262
382 1263
050-467 5890

Veterinär / Eläinlääkäri

050-303 2556

Jourhavande vard. kl. 16-08, helg fre kl. 16 - må kl. 8 /
Päivystävä ark. klo 16-08, pyhä pe klo 16 - ma klo 8
0600-399 700
Tekniska avdelningen, Vöråv. 18, Vörå
Tekninen osasto, Vöyrintie 18, Vöyri
Teknisk chef / Tekninen johtaja
Kommunbyggmästare /
Kunnanrakennusmestari
Fastighetschef / Kiinteistöjohtaja
VA-chef / VV-johtaja
Vattenärenden / Vesiasiat
Bostadsärenden / Asuntoasiat

382 1800
382 1803
382 1805
382 1801
382 1802
382 1806

Bildningsavdelningen, Vöråv. 18, Vörå
Sivistysosasto, Vöyrint. 18, Vöyri
Bildningschef / Sivistystoimenjohtaja
Barnomsorgsledare /
Lastenhuollonjohtaja
Kanslist / Kanslisti

382 1600
382 1602
382 1601

Skolorna / Koulut
Skolhälsovårdare /
Kouluterveydenhoitaja
Mobiltel. / Matkapuh.
Skolkurator / Koulukuraattori
Mobiltel. / Matkapuh.

385 2347
050-413 0171
382 1772
050-531 2735

382 1520
382 1524
382 1536

Flyktingbyrån, Öurv. 31,
Oravais Pakolastoimisto, Öurint. 31, Oravainen
Liljekonvaljen, Läkarv. / Lääkärit. 10,
Flyktingbyråchef / Pakolaistoimiston
Vörå / Vöyri
382 1623
johtaja
382 1540
Karvsor daghem, Vöråv. / Vöyrint. 1417,
Kanslist / Kanslisti
382 1548
Kaitsor
382 1628
Flyktingkoordinator / PakolaisTottebo, Tottesund 355,
kordinaattori
382 1541
Maxmo / Maksamaa
382 1634
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä
Rödluvan, Särkimo 861, Särkimo
382 1640
(Kaitsorhemmet/Taberna)
382 1544
Tallkotten, Skolv. / Koulut. 41,
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä
Oravais / Oravainen
382 1610
(stödboende/tukiasuminen)
382 1543
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti
Mobiltel. / Matkapuh.
050-567 7730
Regnbågen 1, Vöråv. / Vöyrint. 9,
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä
Vörå / Vöyri
382 1643
(Villa Miranda)
382 1581
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti
Mobiltel. / Matkapuh.
050-330 4842
Regnbågen 2, Vöråv. / Vöyrint. 9,
Socialhandledare / Sosiaaliohjaaja
382 1542
Vörå / Vöyri
050-564 3454
Mobiltel. / Matkapuh.
050-464 5674
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti
Kaitsorhemmet, Riksåttan 856, Kaitsor 382 1560
Svalan, Vöråv. / Vöyrint. 1417, Kaitsor 382 1631
Mobiltel. / Matkapuh.
050-583 5784
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti Fjärilen,
Taberna, Tallstigen / Mäntypolku 17,
Hallåkersv. / Vattupellont. 3,
Oravaisfabrik / Oravaistentehdas
382 1556
Vörå / Vöyri
050-304 0596
Mobiltel. / Matkapuh.
050-599 0472
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti
Stödis, Masugnsv. / Masuunint. 31,
Solbacken, Kimov. / Kimont. 713, Kimo 382 1620
Oravaisfabrik / Oravaistentehdas
382 1570
Minidagis, Skolbackv. / Skolbackant. 10 B2,
Mobiltel. / Matkapuh.
050-917 7304
Maxmo / Maksamaa
382 1637
Villa Miranda, Östanpåv. / Itärannant. 32,
Gruppfamiljedagh. / Ryhmäperhepäiväkoti Leppäkerttu, Jakobstad / Pietarsaari
382 1582
Kaurajärviv. / Kaurajärvent. 1950,
Mobiltel. / Matkapuh.
050-337 8119
Pettersbacka / Petterinmäki
050-350 9547
Kultur- och fritidsavdelningen /
Gruppfamiljedag. / Ryhmäperhepäiväkoti Myran,
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto
Läkarv. / Lääkärit. 7 A 2, Vörå / Vöyri
050-436 7210
Medborgarinstitutet , Öurv. 31, Oravais /
Socialkansliet / Sosiaalitoimisto,
Kansalaisopisto, Öurint. 31, Oravainen
Öurv. / Öurint. 31, Oravais / Oravainen
Rektor / Rehtori
382 1670
Kurssekreterare / Kurssisihteeri
382 1673
Omsorgschef / Peruspalvelujohtaja,
Musiklärare / Musiikinopettaja
050-913 5145
tel.tid / puh.aika kl./klo 9-10
382 1400
Textillärare / Tekstiilinopettaja
050-913 5146
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä,
Språklärare / Kieltenopettaja
050-913 5147
tel.tid / puh.aika kl./klo 9-10
382 1401
Fritidssekr., Öurv. 31, Oravais /
Socialarbetare, /Sosiaalityöntekijä,
Vapaa-aikasiht. Öurint. 31, Oravainen 382 1671
tel.tid / puh.aika kl./klo 9-10
382 1402
Daghemmen / Päiväkodit

Kanslist / Kanslisti
Äldreomsorgsledare /
Vanhustenhuollonjohtaja
Hemserviceledare / Kotipalvelun johtaja
Socialjour / Sosiaalipäivystys

382 1404
050-595 9569
0500-163 836
325 2347

Äldreomsorgsenheterna / Vanhuspalvelun yksiköt

Tallmo vårdcenter / palvelukeskus,
Lotlaxv. / Lotlaxint. 124, Vörå / Vöyri
Fax
382 1320
Rektor / Rehtori
382 1762
Lönngården
382 1425
Kanslist / Kanslisti, kl./klo 8-9.45, 13-16 382 1763
Rosengården
382 1426
Lärarrum / Opettajainhuone
382 1760
Lindgården
382 1427
Köket / Keittiö
382 1773
Tallmogården / Engården
382 1429
Studiehandledare / Opinto-ohjaaja
382 1764
Köket / Keittiö
382 1432
Gårdskarl / Talonmies
050-517 0530
Aftonbo, Öjv. / Öjint. 38,
Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium, Vöråv. 9, Vörå Oravais / Oravainen
382 1440
Vöyrin yhteislukio-urheilulukio, Vöyrint. 9, Vöyri
Köket / Keittiö
382 1442
Fax
382 1306
Marielund, Lötv. / Lötint. 7,
Maxmo / Maksamaa
382 1450
Rektor / Rehtori
382 1781
Kastusgården, Lotlaxv. / Lotlaxint. 126,
Kanslist / Kanslisti, kl./klo 10-13
382 1782
Vörå / Vöyri
382 1460
Lärarrum / Opettajainhuone
382 1780
Gullvivan, Tallåsv. / Mäntyharjunt. 5,
Studiehandledare / Opinto-ohjaaja
382 1783
Oravais / Oravainen
382 1465
Centrumskolan i Oravais,
Solrosen-Prästkragen,
Tallåsv.
/
Mäntyharjunt.
5,
Skolv. 39, Oravais / Koulut. 39,
Oravais / Oravainen
382 1470
Oravainen
382 1740
Tegengrenskolan, Härmäv. 3, Vörå / Härmänt. 3, Vöyri
Fax
382 1305

Karvsor skola,
Vöråv. / Vöyrint.1417, Kaitsor
382 1726
Kimo skola,
Kimov. / Kimont. 715, Kimo
382 1750
Komossa skola, Komossav. / Komosant. 237 A,
Komossa
382 1755
Maxmo kyrkoby skola, Tottesund 364,
Maxmo / Maksamaa
382 1736
Oravaisten suomenkielinen koulu,
Skolv. 39, Oravais / Koulut. 39,
Oravainen
382 1797
Petterinmäen koulu, Kaurajärviv. 1944, Pettersbacka
/ Kaurajärvent. 1944, Petterinmäki
382 1794
Rejpelt skola, Rejpeltv. / Rekipellont. 319,

Biträdande chef Jakobstad /
Apulaisjohtaja Pietarsaari
Reception Jakobstad /
Vastaanotto Pietarsaari
Ruths

Flyktingverksamheten / Pakolaistoiminta

Oravais flyktingförläggning, Masugnsv. 98,
Oravaisfabrik Oravaisten vastaanottokeskus,
Masuunint. 98, Oravaistentehdas
Förläggningschef / Vastaanottokeskuksen johtaja
Reception / Vastaanotto

382 1500
382 1505

Bibliotek / Kirjasto
Biblioteksschef / Kirjastonjohtaja
382 1685
Vörå, Härmäv. 8, Vörå /
Vöyri, Härmänt. 8, Vöyri
382 1686
Oravais, Öurv. 31, Oravais / Oravainen,
Öurint. 31, Oravainen
382 1689
Maxmo, Maxmov. 243 A, Maxmo /
Maksamaa, Maksamaant, 243 A,
Maksamaa
382 1688
Byggnads- och miljökansliet,
Tottesund 529,
MaxmoRakennus- ja ympäristötoimisto,
Tottesund 529, Maksamaa
Fax
382 1302
Byggnadsinspektör /
Rakennustarkastaja
382 1270
Mobiltel. / Matkapuh.
050-570 2525
Miljöinspektör / Ympäristötarkastaja
382 1271
Kanslist / Kanslisti
382 1272
Hälsovårdscentralen / Terveyskeskus
se Oravais-Vörå-Maxmo hvc /
katso Oravaisten-Vöyrin-Maksamaan terveyskeskus
Hälsocentral Oravais, Öurv. 25 /
Terveyskeskus Oravainen, Öurint. 25
385 2211
Hälsostation Vörå, kl. 8-10, 14-15,
Läkarv. 3 / Terveysasema Vöyri, klo 8-10. 14-14,
Lääkärit. 3
385 2311
Sjukvårdsrådgivning /
Sairaanhoidonneuvonta
385 2200
Bäddavdelning / Vuodeosasto
385 2265
Vörå skidcentrum /
Vöyrin hiihtokeskus
Österbottens Räddningsverk /
Pohjanmaan Pelastuslaitos

382 1830
* 325 1444

www.vora.fi
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Id}H:.e;dk_f beskrivs som en traditionell nummerrevy.
Ett antal kända rollfigurer dyker upp i helt nyskrivna sketcher.

Ingen gris trots knorr på revyn
L Utmärkande för Vörå UF:s
revyer har varit karaktärerna
som hänger med från år till år.
Men Singel-Stefan är inte singel
längre och därför är den här
figuren numera struken.
– Men han har ju kanske en
bror, säger Niklas Svartbäck.
Utom Victor Ohlis är Svart-

bäck en i kärntruppen när det
gäller att skriva sketcher till
Vörårevyn.
– Men alla är inblandade på
något sätt, även om vi kanske
är 5–10 personer som skriver det
mesta.
– Nu när vi börjar öva, har
vi ungefär hälften av materialet

färdigt. Resten kommer under
arbetets gång. Det här sättet att
jobba verkar passa oss väldigt
bra, säger Svartbäck.
Femton personer står på scen
och ett tiotal till hjälper till med
ljud, ljus och övriga arrangemang.
– Vi är ett mycket ungt gäng

även i år, med många goda
sångare, säger Bibi Kiikka som
får förnyat förtroende som regissör.
Minst fem, kanske uppemot
åtta sångnummer är inplanerade.
Namnet ”Grymt – En revy
med knorrin i kleem” innebär

ändå inte att det hela skulle
fokusera på grisar.
– Man kan tolka titeln på
många olika sätt, säger Svartbäck och försäkrar att revyn
ändå blir familjevänlig.
Premiären är den 11 februari.
Totalt ges nio föreställningar.
.!/2! /1.'
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L Jonathan Granbacka är ny
som regissör för byarevyn i Oravais. Alla de andra i gänget är
gamla revyrävar.
– Jag får komma till dukat
bord, säger Granbacka själv.
Tidigare har han arbetat med
barn i FST5 och BUU-klubbens
tittare vet mycket väl vem han
är.
Ett trettiotal sketcher till
revyn är skrivna redan på förhand – nu gäller det att sålla
bort och skriva om så att de blir
ännu bättre.
– Det finns ingen röd tråd i år,
säger Andreas Norrgård.
Efter en stunds funderande
kommer revygänget fram till att
en hel del nummer ändå handlar
om vård i någon form.
Ett par minuter senare har

också revyns namn spikats:
”Vårdslööst”.
Fördelningen av rollerna verkar väldigt slumpmässig, sett
ur en utomståendes perspektiv.
Några manussidor kastas fram
över bordet och sedan är saken
klar.
Hela revygänget har bidragit
till skrivandet. Dessutom finns
nummer som skrivits av några
som inte själva står på scen.
Mikael Norrgård står även i
år för dekoren och tekniska lösningar. Granbacka uppmanas ge
övervägda instruktioner:
– Tänk efter vad du säger, för
i morgon har Mikki redan gjort
allting klart, säger Conny Kulla.
Premiären blir den 4 februari.
Totalt ges tio föreställningar.
.!/2! /1.'
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Vörå uf’s revyteam presenterar

GRYMT
”en revy me knorrin i kleem”
Regi: Bibi Kiikka

FöResTällninGaR:
lördag 11/2 (Premiär)
Fredag 17/2
lördag 18/2
Fredag 24/2
lördag 25/2

G]AaraLopng`o^WkAnokAJ]^AncJU`G^AnMa
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Fredag 02/3
lördag 03/3
Fredag 09/3
lördag 10/3

Alla föreställningar börjar kl. 19.00
Spelplats: Vörå uf lokal. Speltid: ca 2 h + paus
Pris: 15 vuxen, 4-12 år 7. Grupp 10 pers.
(minst 15 pers. end. för företag och föreningar)
Boka platser online 24h på www.vorauf.fi
Per telefon månd.-lörd. kl. 13-16 till nr. 050-57 211 14
Insläpp och biljettförsäljning 30 min före

:T_[^\XYdXfTñXf@g`Wefd_eA}^Xd[
satsar på arbeten i både trä och metall.
Veteranbilen är ett ovanligt projekt.

050 525 7216

Gammal bil fixas



och blir som ny






L Håkan Lundström startade
sin målerifirma för över 30 år
sedan. Så småningom är det
tänkt att sonen Anton ska ta
över. Han arbetar redan i firman
på deltid.
Största delen av jobbet går ut
på att måla bilar eller möbler av
relativt nytt snitt, men då och då
kommer intressanta specialprojekt in.
– Den här BMW:n av 1950-års
modell ägs av Stig-Ola Thölix.
Jag har handslipat korgen ner till
plåten, grundmålat och spacklat.
Till sist ska den målas svart, som
den var i originalskick, säger
Håkan Lundström.

Han har även tidigare renoverat veteranbilar, inklusive nödvändiga plåtarbeten.
– På en bil av den här årsmodellen kan man använda
hammaren om man så vill. Den
är gjord av riktigt tjock plåt, inte
så som dagens bilar.
Han räknar med att det tar
uppemot 150 arbetstimmar att
fixa till en veteranbil.
– Det är intressant med ovanliga projekt som det här. Och
så är det roligt när kunden blir
nöjd.
Men vardagen på Lundströms
Måleri innehåller också helt
vanliga, moderna produkter.

– Jag arbetar ungefär lika
mycket med trä som med metall.
Snickerier för hit sina produkter som de vill ha målade enligt
kundens önskemål och jag svetsar, reparerar och målar också
bilar på uppdrag av försäkringsbolag.
I ett hörn väntar en gungstol
på att få ett nytt lager färg.
– Det här är en handådrad
gammal gungstol. Om den vore
min, skulle jag låta den vara
som den är, för numera finns det
inte många som vet hur man gör
en ådring, säger Håkan Lundström.









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

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi
    

NU ÄR DET LÄMPLIG TID
ATT SERVA TRAKTORER
OCH JORDBRUKSMASKINER
INFÖR SOMMAREN!
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- service och underhåll av såmaskinen,
uppdatera t.ex.
Tume såmaskinen
från släpbillar till
skivbillar
- oljebyten i balkar
och vinkelväxlar,
kontroll av axlar
och lager, justering
och byten av bett i
slåtterkrossar,
exakthackar och
balmaskiner
- service och reparationer av alla
traktormärken

å

Prisex. p
däck:

BKT Agrimax
RT855
340/85R24,
st

395,-

Lastbilsdäck
i lager.
Även
balansering.

BAGGAS
BIL & TRAKTOR
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oc`o]A`G^AokGrkkLnATAwMppoaWJ]MnWWW^^]znc
"/", -0 -/,&

Bruksgatan 383, tfn 010-322 4070 Anders 0500 157 917
Vöråvägen 994, tfn 010-322 4071 Janne 0500 163 182
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>aZT`B[]geaVZ9_[^Ffad^g`W var två av de österbottningar
som arbetade i gruvstaden Anyox på 1930-talet.

Vöråbor i Kanadas vildmarker
L Alldeles på gränsen till Alaska
på British Columbias västkust
låg i tiderna ett blomstrande
gruvsamhälle.
I dag finns endast några ruiner kvar bland alla bofasta vargar och björnar. Någon väg finns
inte och har aldrig funnits hit ut
i ödemarken. Enda sättet att besöka den tidigare gruvorten är
med amfibieflyg eller med båt.
Orten hette Anyox.
Endast 480 personer i hela
världen kan skryta med att ha
sina rötter här i Anyox. Så många
personer hann födas under den
korta tid staden fanns till. Anyox
låg långt inne i en Stilla havsvik
kallad Observatory Inlet. Den
övergår längre inlands i Granby
Bay och ligger endast några kilometer söder om gränsen till
Alaska.
BT_`Xf 5`kaj betyder på indianspråk ungefär ”den undangömda bäcken”. Ett vattendrag
med namnet Hidden Creek
forsar mycket riktigt utför bergssluttningen ner i havsviken.
De första vita som förirrade sig
hit ut var pälshandlare. De gjorde bytesaffärer med indianerna.
Dessa kände sig kanske lurade
av pälshandlarna, för senare
när kapten George Vancouver
1792 på sin forskningsresa nådde

nuvarande Granby-viken, blev
hans soldater illa tilltygade.
Man visste om malmförekomsten redan på 1800-talet, men
mitt inne i ödemarken utan vägförbindelse var det omöjligt att
utnyttja bergens rikedomar.
Inte förrän 1910 beslöt sig
Granby Consolidated Mining
and Smelting att börja bryta
malm och bygga en smältanläggning.
Allt
byggmaterial
måste fraktas per fartyg från den
närmaste staden Prince Rupert,
som tack vare Anyox växte till
en betydande exporthamn för
kopparmalm.
De första invånarna var skottar, walesare och andra britter.
De övriga europeerna kallades
foreigners eller främlingar. Staden Anyox byggdes på en vacker
skogsklädd sluttning mellan
2000 meter höga snöklädda
bergstoppar.
F_{^fT` YdadX`TWX med sina
gasutsläpp den omgivande skogen till den grad, att inte ett
levande träd snart fanns inom
synhåll. Däremot fanns det massor av snö under vintermånaderna.
Skoleleverna måste ha matsäck med, för att gå hem på
matrasten på vintern var inte att
tänka på. Kor fanns här förstås

inte och alltså färsk komjölk
bara om ångbåten hämtade sådan och om någon hade skaffat kylskåp att uppbevara den i.
Annars nöjde man sig med kondensmjölk.
Eftersom staden ägdes av
gruvbolaget, fanns här bara ett
stycke av allting som matvarubutik, biograf, järnhandel, hotell,
tidning, apotek. Överst på den
väldiga slagghopen hade man
till och med byggt en golfbana.
8Xf YT``e fdX U[^Td i Anyox.
Med den ena transporterades
arbetarna till gruvan och smältan på sommaren. På grund av
den rikliga snön sköttes samma
trafik på vintern av en traktor
med släp.
Malmen i Anyox innehöll förutom koppar också guld och silver. Smältan förbrukade massor
av energi. Gruvbolaget byggde
en 40 meter hög damm i floden,
som gav en del av den nödvändiga energin. Resten av energin
fick man från bolagets kolgruvor
på Vancouver Island.
En brand ödelade 1923 en stor
del av Anyox, men staden byggdes upp på nytt.
Anyox trotsade depressionen
tills priset på koppar rasade och
ådern sinade. Vid tiden omkring
den stora börskraschen på Wall

Street år 1929 och den efterföljande depressionen var smältan
i Anyox den största i det Brittiska Imperiet. USA hade infört
restriktioner för immigration.
8XXgdabX[e]Tabf[_[efXd, som
ändå sökte arbete i väster, fick ta
sig till Kanada.
En av dem var min farfar
Johan Nikus. Han anlände som
45-åring till Halifax på Nova
Scotia den 27 januari 1930 ombord på m/s Gripsholm.
Tågresan tvärs över kontinenten från Halifax till Prince
Rupert räckte en hel vecka.
Efter några timmas färd med
ångbåt längs Observatory-viken
var han framme i Anyox.
Han var inte ensam österbottning i detta lilla gruvsamhälle.
Åtminstone Emil Storlund från
Vörå liksom många sydösterbottningar försökte här i ödemarken kämpa sig genom depressionsåren.
Anox hade som mest haft
3 000 invånare, men under depressionen sökte sig många bort
därifrån.
A}`ñT É`^{`WTdX sökte jobb i
skogen omkring Vancouver eller åkte hem till Finland, om
pengarna räckte till. Förtjänsten
i gruvan eller smältan i Anyox

var som bäst litet över 4 dollar
per dag. Efterfrågan och världsmarknadspriset på koppar dalade.
Till sist var man tvungen att
lagra den renade kopparen i
hamnen. Detta inverkade naturligtvis på arbetarnas löner.
Till sist var smärtgränsen nådd
och strejk utbröt. Anyox enda
polis hade anat oråd och kalllat på förstärkning från Prince
Rupert. Efter ett ordentligt slagsmål mellan gruvarbetare och polis höjdes faktiskt lönerna med
några cent.
F_}`[`ña_ e[`TWX dock kopparådern och gruvdriften lades
ner år 1935. Under de 20 åren
gruvan hade varit i drift, hade
man utvunnit över 20 miljoner
ton kopparmalm och tillverkat
330 000 ton ren koppar, 200 000
kilogram silver och 3 800 kilogram guld.
Invånarna i Anyox fick söka
sin utkomst annorstädes. De tog
allting av värde med, men husen
blev kvar.
1942 antände blixten den omkringliggande döda skogen och
husen i Anyox brann ner till
grunden. Kvar finns i dag några
ruiner och höga skorstenar mitt
inne i ödemarken.
1#. '.!!2/
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L De som konfirmerades för 50
år sedan, samlades till en träff
i Vörå kyrka i höstas. 31 personer var på plats för att berätta
gamla minnen.
Första raden från höger:
Seija Sipponen (Konn), Leni

Granholm, Thomas Klemets,
Fride Häggblom och Gustav
Kastus.
Andera raden från höger:
Lise-Gun Nyman (Månsus),
Ingeborg Haglund (Nordgren),
Hjördis Jokinen (Sarin) Carita

Angnesbäck (Murkais) och
Birgit Hirvelä (Grannas).
Tredje raden från höger:
Lise-Maj Koistinen (Thors)
Margit Grind (Achrén), UllaMaj Damlin (Wallin), Monica
Latvala ( Staffans) Gun-Maj

Kastus (Slögs), Lisen Nygård
(Häggman) och Barbro Eriksson (Hinders).
Fjärde raden från höger: Alf
Stålberg, Sven Nyström, Ingmar Jåfs, Jan-Erik Ollus, Kurt
Nygård, Ture Wester, Jon-Erik

Nickull och Bengt Miemois.
Femte raden från höger:
Bernt Alm, Ralf Jåfs, Harry
Kullas, Harry Långs, KarlGustav Klemets, Stig Kulp och
Sören Alm.

Je[`eY`[iX^
k`ccFimXj)'()
L Nu är det hög tid att börja
fundera på Oravais Hembygdsförenings årspublikation Orvas
2012!
Skriv om personer, platser
eller företeelser. Sänd in sånger,
dikter eller gamla foton och
dokument. Ja, allt som har
anknytning till Oravais.
Bidragen kan ni sända per
epost till gun-britt.bergman@
vora.fi eller ann-marie.lofdahl@
netikka.fi.
De nås också per telefon på
050-3773 679 (Gun-Britt) eller
050-5187 531 (Ann-Marie).
Orvasredaktionen önskar få
in texterna senast den 31 januari
2012.

I\jXk`cc:\ie
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L På fjolårets sista fullmäktigemöte delades pris och stipendier
ut till förtjänta idrottare. Alla
fanns dock inte på plats.
Idrottspriset gick till skidorienteraren Staffan Tunis som
tog medalj i både EM och VM.

Idrottsstipendierna gick till
släggkastaren David Söderberg,
skidorienteraren Pernilla Tunis,
gångaren Mikaela Löfbacka,
höjdhopparen Richard Östman,
800-meterslöparen
Andreas
Kullström, släggkastaren Pernilla

Fors, brottaren Jere Haapamäki,
minigolfspelaren Amanda Nyby,
stock 800-tävlanden Mathias
Lerstrand, alpina skidåkaren
Anders Svels, Lucas Wörgren
som tävlar i nordisk kombination, skidåkaren Jan-Erik

Nordstedt, minigolfaren Carina
Smeds, petanquespelaren KarlErik Romar samt till trippellaget
i petanque som består av KarlErik Romar, Stig Svens och Viljo
Stenberg. Också laget i landskapsstafett hedrades.

L I början av december åkte
en grupp studerande från Vörå
samgymnasium till Cern i
Schweiz.
Där finns världens ledande
laboratorium för högenergifysik.
Cernlaboratoriet är också det
största partikelfysiklaboratoriet
i världen.
Resan anordnades i samarbete med övriga gymnasier
inom nätverket Vi 7.
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Så fördelas inkomsterna:

Skatterna förblir oförändrade:
s +OMMUNALSKATTEN
BIBEHÍLLS PÍ

19,00%

Verksamhetsintäkter

Skatter

s !LLMËNNA FASTIGHETSSKATTEN
förblir

0,60%

32%

35%

Egnahemshus

33%

0,4%
Statsandelar

Så fördelas utgifterna:
Hälsovård

21%

14%

Utbildning
och fostran
Socialvård

1,0%

Så ökar Vörås lånestock:
Euro/invånare
1 500

1,2
miljoner
euro

s +ASTUSGÍRDEN UTBYGGNAD

0,4
miljoner
euro

1 461

1 230
1 200

0,3

Tekniska
sektorn

768

600
454

Allmän
förvaltning

4%

Flyktingförläggning
och flyktingverksamhet

300

s .YÍKERNS
BOSTADSOMRÍDE
kommunalteknik

miljoner
euro

900

8%

18% 14%

s /RAVAIS HVC RENOVERING OCH UTVIDGNING
av bäddavdelningen

Sommarstugor

10%

Specialsjukvård

Här är de största investeringarna:

PROGNOS

s /RAVAIS IDROTTSPLAN

0,3

245

miljoner
euro

0

2010

2011

2012

2013

2014
GUNILLA AHLHOLM, KATI HIEKKANEN

@{ef[be
L Här får du tips på ljudböcker
som finns i något av biblioteken
i Vörå, Oravais eller Maxmo.
Klassiska barnböcker kan också vuxna lyssna på. Bland annat följande finns tillgängliga.
L Frank Baums historia Trollkarlen från Oz handlar om Dorothy som kommer till landet
Oz och träffar en massa udda
figurer, Fågelskrämman som
saknar hjärna, Plåtman som
saknar hjärta och Lejonet som
saknar mod. Tillsammans går de
till Trollkarlen i Smaragdstaden
för att Dorothy ska få hjälp att
komma hem.
Den engelska 1800-talsförfattaren Charles Dickens är kanske mest känd för sin roman
Oliver Twist.
Men också En spökhistoria
vid jul har lästs och älskats av
många generationer. Nu finns
den alltså som ljudbok.
Dessutom har vi bland annat
Frances Hodgson-Burnetts fascinerande gammaldags En liten
prinsessa och Michael Endes
spännande och filosofiska berättelse Momo eller kampen om
tiden.
Av de ljudböcker för vuxna
som kommer ut i dag är större
delen deckare. Men det finns
också en del andra, bland andra
Elisabeth Sandlunds Drabbad

@g]gh[`]]X\{
av det oväntade, hur ekonomijournalisten Sandlund på sin
handikappade dotters konfirmation drabbas av ett möte med
Gud – och vad som hände sen.
Andra ljudböcker är Robert
Gustafssons
självbiografiska
Från vaggan till deadline, Herman Lindqvists bok om den
franska soldat som blev Sveriges
kung, Jean Bernadotte, mannen vi valde.
Och Martin Lönnebos och
Tomas
Sjödins brevväxling
Väder, vind & livets allvar.
6^T`W T``Tf följande engelska
ljudböcker finns hos oss: Agatha Christies deckare 4.50 från
Paddington.
Nobelpristagaren Doris Lessing läser själv Excerpts from
The Golden Notebook Essential Doris Lessing och Nora Roberts ljudbok Temptation. Dessutom bland annat Oliver Twist
av Charles Dickens och Twilight
av Stephenie Meyer.
Slappna av eller meditera kan
man göra till musik eller till en
berättarröst. Som hjälp finns
bland annat Eventide, lullavies for all ages som innehåller
musik på harpa avsedd för avslappning.
Minimeditationer av Martin
Boroson är en serie meditationsövningar som grundar sig

på olika meditationstekniker.
Huset med de arton rummen med text och idé av Martin Lönnebo utgår från boken
”Frälsarkransen. Texterna läses
av Stina Ekblad sångerna sjungs
av Cajsastina Åkerström.
L Om du vill låna: Ring Vörå
huvudbibliotek
på
telefon
3821 686, Oravais 3821 689 eller
biblioteket i Maxmo på telefon
3821 688.

L Tämän kuukauden lukuvinkit ovat kaikki äänikirjoja:
Jarkko Sipilän rikosromaani
Seinää vasten on rikoskirjallisuuden hyytävä taidonnäyte.
Se kertoo kaunistelematonta
tarinaa rikospoliisista, joka
liikkuu epäilyttävillä poluilla
ja joutuu työssään pohtimaan,
missä menevät laillisuuden rajat. Kuka lopulta pettää kenet
ja voiko poliisiinkaan enää luottaa?
Muita rikosromaania, joita
voit lainata ja kuunnella ovat
esimerkiksi Leena Lehtolaisen
Henkivartija ja Stieg Larssonin

triologia Miehet jotka vihaavat
naisia, Tyttö joka leikki tulella
ja Pilvilinna joka romahti.
Maeve Binchyn teos Koko
kadun kasvatti on liikuttavan
valloittava kertomus pienestä
tytöstä, jonka elämä ankkuroituu kouralliseen hyväsydämisiä ihmisiä. Irlantilaisen Maeve
Binchyn valtteja ovat lämmin
myötäelämisen kyky ja usko
siihen, että elämän mutkilla on
taipumus oieta.
Muita äänikirjoja, joita voit
lainata ovat Nora Robertsin Kaukainen unelma ja Sofi
Oksasen Puhdistus.

GXñX`ñdX`$F{^^e]TbXf
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L Inlämningstiden för dikttävlingen utgår den 31 januari.
Åldersgränsen är 35 år. Mer information finns på Jacob Tegengren-Sällskapets webbplats.
Vid
Tegengren-Sällskapets
höstmöte den 7 december återvaldes Erik Liljeström till ordförande.
Styrelsen består i övrigt av
Ingvald Back, Leif Öling, Erik

Svens,
Gustav
Lundström,
Marja-Lena Södergård (ny) och
Svea Södergård. Konstituering
har ännu inte skett.
Revisor är GRM Petter Ingo
med GRM revisorn Lars-Erik
Hanner som suppleant.
Den som vill ta del av verksamhetsplanen kan kontakta
ordföranden.
./1.'
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L Jag hade själv förmånen att
bli intervjuad till Vasabladets
nyårstidning och det var ju lite
annorlunda.
Bland annat frågade reportern vad jag har för nyårslöfte?
Jag svarade att jag inte brukar
ge nyårslöften, men jag antar att
Kommunbladets redaktör hade
hoppats att jag skulle ha lovat
att bli bättre på att iaktta deadline för ledaren till Kommunbladet. Tyvärr visade sig att det
misslyckades med första numret
redan! Och det trots att jag noggrant fyllde i alla datumen i kalendern, men vad hjälper det då
man den aktuella dagen inte ser
kalendern, utan är på annan ort!
Men till redaktörens tröst så är
det ju så att man får skriva på
helgen i stället.
Jag hoppas att ni har bättre
tur med era föresatser inför det
nya året!
=WXVX_UXdblev det lite skyndsamt innan julen och sent
omsider fick vi även vår egen
budgetbehandling färdig och
godkänd.
Slutresultatet
blev
dock
mycket gott och garanterar oss

verktygen för ett fortsatt aktivt
år 2012!
Men det jag här idag tänkte
referera hörde jag från Arttu- seminariet som hölls på Kommunförbundet den 15 december.
5dffg ZXfXd det forskningsprogram som Kommunförbundet
och statskontoret har lanserat
tillsammans redan i början av
KSSR reformen 2007.
Vörå-Maxmo var en av de
kommuner som anmälde intresse för deltagande i forskningsprojektet och nu börjar
småningom resultaten att droppa in. På seminariet i december
deltog forskare från de olika ämnesområdena och berättade lite
förhandsresultat från vad deras
forskningsrapporter kommer att
visa på.
Allt ryms inte med i Kommunbladets ledare, så jag tar
mig friheten att välja några personliga favoriter!
En del av forskningsprojektet
går ut på att via större enkäter
pejla kommuninvånarna åsikter
om reformarbetet i dess olika
former.
År 2008 gjordes den första

kommuninvånarenkäten och nu
under hösten 2011 gjordes den
andra omgången. En del av er
har säkert också fått svara på
enkäten och det visade sig att
Vörå kommun hade den högsta
svarsprocenten i denna undersökning. Vörås svarsprocent
kom upp till 55 %, medan hela
undersökningens svarsprocent
landade på knappa 40 %.
Målgruppen var kommuninvånare i åldern 18–80 år och
totalt skickades 28 100 enkätförfrågningar ut i 40 olika kommuner.
8}]a__g`[`h}`Td`Ti undersökningen fick svara på frågan
om man via kommunsamgångar
borde skapa större kommunala
enheter, var det bara 13 % som
var helt av samma åsikt, medan
29 % var helt av annan åsikt.
På frågan om man ansåg att
den egna kommunen borde
sammanslås med någon/några
andra kommuner blev svaret
ännu uppenbarare, endast 10 %
var helt av samma åsikt medan
42 % var annan åsikt.
Kommunernas invånare är
alltså inte intresserade av att

skapa större kommunala enheter och alldra minst av sin egen
kommun!
Det blir ännu intressantare
om man jämför resultaten av
samma fråga 2008 och 2011. År
2008 var befolkningen mycket
mer positivt inställd till att den
egna kommunen skulle fusioneras!
Med andra ord så har de reformer som gjorts under åren
2008 till 2011 gjort kommunernas invånare mera avogt inställd
till kommunsamgångar.
Ser man till undersökningsresultatet så är det bara i ett fåtal
av de 40 kommuner som deltagit
i undersökningen där man kunde tänka sig en kommunsamgång i den egna kommunen.
Endast i sex av de undersökta
kommunerna var det mindre än
50 % av de svarande som var av
annan åsikt på frågan om den
egna kommunen skulle fusioneras. En av dessa var staden Vasa.
I Korsholm var mer än 50 % av
annan åsikt och i Vörå var mer
än 60 % av annan åsikt.
En lite lustig detalj i sammanhanget är att Seinäjoki som så
förutseende gjort flera kommun-

2roW7rcoW2rLMp`AULc^^WorrLMp

5[a` ]g[fX`][` kertoa lähemmin, mitä kuulin Arttu-seminaarissa Kuntatalolla 15. joulukuuta.
Arttu on Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön
tutkimusohjelma, joka alkoi kuntaraken-

AX^^T`dTbbadfXd`T från de olika forskningsmodulerna kommer att publiceras under våren
och slutrapporterna kommer att
dyka upp i slutet av året eller under nästa år.
Då det gäller invånarenkäten
som jag refererat till ovan så
kommer vi att få kommunvisa
resultat till de deltagande kommunerna i februari. Då kan vi
bättre se hur just vår kommun
ligger till i jämförelse med de
övriga.
Jag vill gärna passa på och
tacka alla er som har tagit er tid
att besvara enkäten. Ju flere som
svarar så desto tillförlitligare blir
också resultaten!
En riktigt god fortsättning på
det nya året önskar jag er alla!
./1!'!
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L Minulla oli kunnia päästä
haastateltavaksi
Vasabladetlehden vuodenvaihteen julkaisuun, joka poikkesi hieman tavallisesta uutislinjasta.
Toimittaja
kysyi
muun
muassa, mitä uudenvuodenlupauksia aion tehdä? Vastasin,
että tapanani ei ole tehdä uudenvuodenlupauksia, mutta oletan,
että Kommunbladet-lehden toimittaja olisi ainakin toivonut,
että lupaisin ottaa paremmin
huomioon ajan, jolloin pääkirjoituksen pitää olla lehden
toimituksessa.
Valitettavasti
osoittautui,
että se epäonnistui heti vuoden
ensimmäisen lehden osalta! Ja
näin kävi siitä huolimatta, että
olin merkinnyt päivämäärän
huolellisesti kalenteriini, mutta
eihän siitä ole mitään apua, kun
kyseisenä päivänä olen muualla
ja kalenteri ei ole mukana. Voin
lohduttaa toimittajaa sillä, että
saan sen sijaan kirjoittaa pyhäpäivänä.
Toivon, että muilla uuden
vuoden aloittaminen on sujunut
paremmissa merkeissä!
Joulukuu oli kiireistä aikaa.
Ehdimme saada oman ensi vuoden talousarviomme valmiiksi ja
hyväksytyksi juuri ennen pyhiä.
Lopputulos on oikein hyvä ja se
takaa meille työvälineet vuoden
2012 toiminnoille.

samgångar ligger i samma klass
som Vörå och sålunda är man
mera positiv till kommunsamgångar för den egna kommunen
i Korsholm än i Seinäjoki!

”
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teen Paras-projektin yhteydessä
vuonna 2007.
Vöyri-Maksamaan kunta ilmoittautui tutkimusprojektiin,
jonka tulokset alkavat nyt olla
valmiina. Joulukuun seminaariin osallistui eri aihealueiden
tutkijoita, jotka esittivät ennakkotietoja tutkimuksistaan.
Kaikkea ei saa mahtumaan
Kommunbladet-lehden pääkirjoitukseen, minkä vuoksi poimin seminaarin annista omat
henkilökohtaiset suosikkini!
Ggf][_gebda\X]f[`
yhtenä
osana on selvittää laajoilla kyselyillä kuntalaisten mielipiteitä
kuntauudistuksesta. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2008,
ja vuonna 2011 oli vuorossa toinen kysely.
Osa teistä on varmaan saanut
vastata kyselyyn ja seminaarissa
ilmeni, että Vöyrin kunnan vastausprosentti oli korkein. Se
oli 55 %, kun koko kyselyyn
oli vastannut vajaat 40 % kyselyn saaneista. Kohderyhmänä
oli 18–80-vuotiaat kuntalaiset,
ja kaikkiaan lähetettiin 28 100
kyselylomaketta 40 kuntaan.

Kuntalaiset saivat vastata
kysymykseen, pitäisikö kuntaliitoksilla muodostaa suurempia
kuntia. Ainoastaan 13 % vastanneista oli sitä mieltä, että kuntaliitoksia pitää tehdä, ja 29 % oli
kuntaliitoksia vastaan.
Kysymykseen, pitäisikö oma
kunta liittää johonkin muuhun
kuntaan, oli vastaus vielä selvempi, ainoastaan 10 % kannatti liitoksia ja 42 % oli toista
mieltä.
Kuntalaiset eivät eivät siis ole
kiinnostuneet suuremmista kunnista ja kaikkein vähiten siitä,
että oma kunta olisi liitoksen
kohteena!
5e[T _ggffgg vielä mielenkiintoisemmaksi, kun vertaa
vuosien 2008 ja 2011 kyselyjen
tuloksia. Vuonna 2008 vastaajat olivat paljon myönteisempiä
oman kunnan liittämiseen toiseen kuntaan.
Vuosien 2008 ja 2011 välillä
tehdyt uudistukset ovat saaneet
kuntalaiset suhtautumaan nurjamielisemmin kuntaliitoksiin.
Tutkimustuloksen perusteella
näyttää siltä, että ainoastaan
muutama tutkimukseen osallistuneesta 40 kunnasta olisi valmis kuntaliitokseen.
Ainoastaan kuudessa kunnassa kuntaliitokseen kielteisesti
suhtautuvia oli alle 50 % vastanneista. Yksi näistä oli Vaasan
kaupunki.
Mustasaaressa yli 50 % oli
kuntaliitosta vastaan ja Vöyrillä
yli 60 %.
Vähän huvittava yksityiskohta on, että Seinäjoen kaupunki,

johon on liitetty useita kuntia,
on vastausten jakautumisessa
Vöyrin kaltainen, kun taas
Mustasaaren kunta on liitosmyöneisempi kuin Seinäjoki!
9d[ fgf][_geae[a[WX` väliraportit julkaistaan kevään
aikana, ja loppuraportit tulevat
tämän vuoden lopussa tai ensi
vuoden alussa.
Yllä esittämieni kansalaiskyselyiden
kuntakohtaiset
tulokset ilmestyvät helmikuussa. Silloin näemme tarkemmin, miten meidän kuntamme
sijoittuu vertailussa muihin
kuntiin.
Haluan käyttää tilaisuutta
hyväkseni ja kiittää kaikkia
kyselyyn
vastanneita.
Mitä
enemmän vastaajia, sitä luotettavampi on tulos!
Oikein hyvää jatkoa kaikille
alkaneelle vuodelle!

./1!'!
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L Institutet ordnar förutom de
pågående kurserna även nya
kurser i vår. Ett kursblad på de
nya kurserna delades i december
men kurserna finns även på institutets hemsida. Kurserna har
dragit igång igen under vecka 2
och 3.
Anmälningar till samtliga kurser, nya som pågående, tas emot
under kanslitid klockan 9–16
på telefon 3821 673 samt dygnet
runt via institutets hemsida.
För att säkerställa att kurserna blir av bör man anmäla sig
senast en vecka före kursstart.
Eventuell avbokning bör göras
senast tre dagar innan kursstart
annars debiteras halva kursavgiften.
Vårens programutbud är
varierat med bland annat ett flertal kortkurser. Inom matlagning
kan prova på allt från bakning
till sushi. Danskurserna bjuder
upp till såväl cha-cha som bugg.
En föreläsning om ekonomisk drift av olika värmepumpar finns också på programmet
och dessutom ordnas kurser i
tonbildning, tillverkning av gärdesgård enligt Vöråmodellen
och språkkurser. Inom hantverk
finns kurser för stora som små,
allt från barnens hantverk till
reparation av småmotorer.
Vårens program har även
”prova på”-kurser där man
redan i vår kan bekanta sig med
kurser som planeras till nästa
höst.
Institutets vårfest är inbokad
vid Folkhälsan Norrvalla 21–22
april 2012.
För mer information läs kursprogrammet eller besök vår
hemsida på adressen www.vora.
fi/mi.
Välkommen på kurs!
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L Inkommande söndag, den
tredje efter Trettondag, handlar
om hur Jesus kommer till olika
enskilda människor och väcker
tro hos dem.
I en av de gammaltestamentliga texterna, 2 Kung. 5:1-15,
handlar det om syriern Naaman
som blir botad från sin spetälska.
När jag var liten hade vi en
hemma hos oss en liten bok som
hette ”Barn i Bibeln”. Boken
har jag i behåll och ett kapitel
i boken handlar om ”den hjälpsamma lilla tjänsteflickan”.
Tjänsteflickan hade i tidig
barndom blivit bortrövad från
sitt land Israel och av främmande soldater blivit bortförd som
fånge till landet Aram som motsvaras av nuvarande Syrien.
Den lilla flickan hade fått en
god judisk uppfostran i tidiga
barnaår och kände Israels Gud.
I det främmande landet kom
hon i tjänst hos en ansedd familj; husbonde var den arameiske kungens överbefälhavare,
Naaman, och den lilla judiska
flickan blev slavinna eller tjänsteflicka åt Naamans hustru.
Fastän Naaman i sin militära
karriär hade haft stora fram-
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gångar och skaffat sig en mäktig
position vid hovet så överskuggades det mesta ändå av hans
stora bekymmer i livet, han led
av den allvarsamma och fruktade sjukdomen spetälska.
=Ua]X`vi läste när jag var barn
är Naaman avbildad som en
man klädd i fina kläder, med
smycken och guldbroderier.
Ändå kan han inte vara glad.
Han ser bister och bekymrad ut
därför att ingen kan bota honom
från spetälskan.
Men den lilla tjänsteflickan
visste att i Israel fanns en Guds
profet vid namn Elisa. Den unga
flickan tänkte att gudsmannen
Elisa säkert skulle kunna bota
Naaman. Hon vågade säga åt
sin matmor vad hon tänkte:
”Om min husbonde bara kunde
komma till profeten i Samaria!
Då skulle han bli botad från sin
spetälska.”
Hennes matmor berättade
detta för Naaman som i sin tur
berättade det åt kungen i Aram.
Kungen i Aram gav sitt medgivande åt Naaman att resa iväg
och söka upp Guds profet Elisa
i Israel.
Kungen i Aram skickade ett

brev med till Israels kung och
Naaman utrustade sig med dyrbarheter, silver och guld och
högtidsdräkter för att försäkra
sig om ett vänligt mottagande
i Israels land, men kungen i
Israel gav Naaman ett kyligt
mottagande och misstänkte att
hans besök bara var ett led i en
fientlig konspiration från den
arameiske konungens sida.
Men profeten Elisa fick höra
talas om Naamans besök och
uppmanade kungen att skicka
Naaman till honom i stället:
”Låt mannen komma till mig,
så skall han inse att det finns en
profet i Israel”, lät Elisa hälsa.
När Naaman kom till Elisas
port skickade Elisa ut sin tjänare som lät säga att Naaman
sju gånger skulle bada i Jordanfloden så skulle han bli ren från
sin spetälska. Då blev Naaman
arg. Här hade han kommit lång
väg och så blir han bemött bara
av en tjänare som befaller honom att fara och bada i en ynklig liten flod!
Naaman hade tänkt sig att
profeten själv skulle komma ut
och ropa besvärjelser och böner
och föra handen över de sjukdomsangripna hudpartierna och

på något påtagligt sätt bota spetälskan.
Nu blev det i stället bara ett
enkelt ord: bada sju gånger i
Jordan! Som om det inte skulle
finnas floder borta i Damaskus,
större och bättre än alla Israels
vattendrag! Naaman vände på
klacken gick därifrån i vredesmod.
Men en av Naamans följeslagare gick fram till Naaman och
hejdade honom och bad honom tänka efter lite: ”Om det
hade varit något svårt profeten
hade sagt, då skulle du väl ha
gjort det? Nu när han föreslår
något enkelt borde det ju vara så
mycket lättare att göra det?”
Då gjorde Naaman som Elisa
hade sagt, han badade sju gånger i Jordanfloden och han blev
botad från sin spetälska, precis
som profeten hade sagt: ”Då
läktes hans hud och blev som
ett barns, och han var ren”, står
det.

/roAaaAcJU1c``zapW^^kG
^rawETMaW7gnGJ]Maoca
LMaÛßc]pcIMnÛÙÚÚ1UMcapW^^
wAnÝáJMapW`MpMn^GaTcJU
wETLMÛâàÙTnA`wWLSgLoM^a

1WWaAcJU An]rocppAkGcaL
wETMaW7gnGJ]MaocaLMaÚß
c]pcIMnÛÙÚÚ^WocppAwETLM
ÝÚÞÞTnA`cJUwAnÞÛÞJMapW
`MpMn^GaTwWLSgLoM^a

=Ua]X`vi läste som små slutar
berättelsen med att Naaman
glädjestrålande återvänder hem
till Aram och sin familj och alla
är glada och tacksamma till Israels Gud.

Den här berättelsen vill lära
oss sex saker:
1) De frön som sås i tidig barndom kan visa sig vara mycket
värdefulla. En god kristen uppfostran är ett värdefullt bagage
att ta med sig på resan ut i livet.
2) Gud använder tjänare, vanliga människor som du och jag,
för att utföra Guds ärenden här
i världen.
3) Förakta inte det enkla och
alldagliga! Gud handlar oftast
med oss genom vardagliga händelser, mindre ofta genom stora
tecken och spektakulära ingripanden.
4) Naaman blev renad från
sin spetälska genom att bada i
Jordanflodens vatten. På samma
sätt renar oss Gud i dag från våra
synder genom dopets vatten.
5) Naamans rening är ett
exempel på hedningarnas omvändelse. Gud vill att frälsningsbudskapet skall predikas över
allt i världen och för alla människor på vår jord.
6) Naaman kom ihåg att tacka
Gud för helande. På samma sätt
skall vi komma ihåg att tacka
Gud för hälsa och tillfrisknande!
1# / 1/
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^WpWTA^popWJ]AnMW Ay`c.AwLM^aWaT
L Stickningen är en fin avkoppling för många kvinnor. Här i
Maxmo finns många äldre och
trogna stickare. De stickar lappar som sys ihop och blir till
Teresa-filtar. Vi har damer som
också stickar sockor och vantar
och även babytossor.
Lenny Backlund är en trogen
stickare, trots att hon har passerat 95-årsstrecket. Hon säger
”Hur skulle dagen gå om jag
inte får lägga händerna i stickningen?”
Lennys man Albert har också
hög ålder. Han är ett fint stöd
för Lenny. De har varandra och
stöder varandra. Det är en rik
gåva att de klarar sig och kan bo
hemma.
De är som myrorna, de strävar
på och har ett gemensamt mål
och en ljus framtid trots åldern.
Glada och tacksamma är de för
vänbesöken, för nu för tiden går
ju inte folk in till varandra som
förr när de var unga.

tacksamma för alla ”flitiga myror” som vi har i Maxmo-avdelningen.
De som har överlopps garn
hemma, får gärna skänka det till
de stickande damerna!

Maaz AJ]^raLcJU^IMnp AJ]^raLW'^Wo

Filtarna som Lenny stickat
har blivit många, hela åtta stycken under 2011.
Det finns också en junta ute
på Österö som samlas regelbundet. De stickar produkter enbart
till Röda Korset.

Röda Korset skickar i sin tur
produkterna till logistikcentralen i Kalkku nära Tammerfors.
Därifrån går produkterna ut
till hjälpbehövande i katastrofområden runt om i världen.
Vi i Röda Korset är glada och

ATj_a E?$ThWX^`[`ñ ordnar
också vänträffar. Där är också
nya deltagare välkomna.
Den 28 januari ordnar Röda
Korset en vänträff i Seniorhuset
i Smedsby. Där får intresserade
höra om hur man möter människor i glädje och sorg, vad som är
på gång inom vänverksamheten
och hur man möter dementa
människor.
Kontakta Magdalena Furunäs
om du vill donera garn eller delta i föreningens vänverksamhet.
Maxmo RK-avdelning önskar
er alla god fortsättning på det
nya året, med varma hälsningar
genom
 !2.2!/
tTHJ`kIPdk?^IJ
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NYA ÖPPETTIDER I MAXMO
fr.o.m. 1.1.2012
måndag .................... 9.30 – 17.00
tisdag - fredag ..... 9.30 – 16.30
lunchstängt ........12.00 – 12.30

INSKRIVNING TILL SKOLA
Torsdagen den 2 februari 2012 kl.15-17.

Postombud och
Medicinskåp

Barn födda 2005 anmäler sig till närskolan genom personligt besök eller per telefon.
Ansökan om tidigareläggning eller uppskov med skolstarten kan göras vid inskrivningen.
ANMÄLAN TILL DAGVÅRD, FÖRSKOLA, FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVÅRD
• Anmälan till dagvård görs enbart för nya ansökningar, ändring eller uppsägning av dagvård. De som redan har en dagvårdsplats behöver inte ansöka igen.
• Barn födda 2006 anmäls till förskolorna på blanketten Anmälan till förskola
(på samma blankett ansöks också om dagvård för förskolebarn).
• Anmälan till för- och eftermiddagsvård för elever i åk 1-2 görs på blanketten
Ansökan om för- och eftermiddagsvård.
Barnomsorgens blanketter finns på www.vora.fi och på Kommungården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais och Tottesunds Herrgård. De lämnas in till barnomsorgsledare Heidi
Holmberg senast den 2.2.2012.
ANSÖKAN TILL SKOLA/FÖRSKOLA MED ANNAT SPRÅK ÄN MODERSMÅLET
Om man önskar gå i skola/förskola på annat språk än sitt modersmål skall en helhetsbedömning göras av specialbarnträdgårdslärare före antagningsbeslut (gäller finsk- och
svenskspråkiga barn).
Närmare information ger
Helena Emaus, bildningschef tfn 06-382 1600 (sv.språkiga)
Heidi Holmberg, barnomsorgsledare tfn 06-382 1602
(dagvård, förskolor, morgon- och eftermiddagsvård)
Simo Saarijärvi, bildningschef tfn 045-1166558/050-3754448 (fi.språkiga)
Svenska och finska bildningsnämnderna i Vörå kommun

Tfn 346 2170

MIELE KVALITET - FRÅN VÖRÅ!
Nu fås MIELE kvalitetsmaskiner från Tyskland
gjorda för 20 års användning.
Miele W 1614
tvättmaskin......
Miele G 4100
diskmaskin.....
Miele S 6310
dammsugare....

860,770,199,-

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

www.vora.fi

KIRJOITTAUTUMINEN KOULUUN

Ungdomsföreningarna
i Kimo, Oravais,
Keskis,Komossa och
Hellnäs uppför revyn

tapahtuu torstaina 2. helmikuuta 2012 klo 15-17.
Vuonna 2005 syntyneet lapset ilmoitetaan lähikouluun joko henkilökohtaisella käynnillä
tai puhelimitse. Samassa yhteydessä haetaan koulunkäynnin aloittamisen aikaistamista/
lykkäystä.

VÅRDSLÖÖST

ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄHOITOON, ESIKOULUUN, AAMU- JA
ILTAPÄIVÄHOITOON
• Päivähoitoon ilmoittautuminen koskee ainoastaan uusia päivähoitolapsia ja
päivähoitopaikan muuttamista tai irtisanomista. Päivähoitopaikan aikaisemmin
saaneita lapsia ei ilmoiteta uudelleen päivähoitoon.
• Vuonna 2006 syntyneet lapset ilmoitetaan esikouluun lomakkeella Ilmoittautuminen esikouluun (samalla lomakkeella haetaan myös esikoululaisen
päivähoitoa).
• Luokkien 1-2 oppilaat ilmoitetaan aamu- ja iltapäivähoitoon lomakkeella
Aamu- ja iltapäivähoidon hakemus.

Fr 10.2
Fr 17.2 After Föus
Fr 24.2
Fr 2.3

Lasten päivähoidon lomakkeet löytyvät osoitteesta www.vora.fi ja Vöyrin kunnantalolta,
Oravaisten hallintotalolta ja Tottesundin kartanosta. Lomakkeet toimitetaan päivähoidon
johtaja Heidi Holmbergille viimeistään 2.2.2012.

After Föus föreställningar kl.20,
övriga föreställningar kl.19
Revyn uppförs på Årvasgården

HAKEMINEN MUUHUN KUIN LAPSEN OMALLA ÄIDINKIELELLÄ TOIMIVAAN
KOULUUN/ ESIKOULUUN
Jos lapsi haluaa muuhun kuin lapsen omalla äidinkielellä toimivaan kouluun/esikouluun, tekee erityislastentarhanopettaja ennen kouluun/esikouluun hyväksymistä lapsesta
kokonaisarvioinnin. Tämä koskee sekä suomen- että ruotsinkielisiä lapsia.
Lisätietoja antavat
Helena Emaus, sivistystoimen johtaja, puh. 06-382 1600 (ruotsinkieliset)
Heidi Holmberg, lasten päivähoidon johtaja, puh. 06-382 1602
(päivähoito, esikoulut, aamu- ja iltapäivähoito)
Simo Saarijärvi,sivistystoimen johtaja, puh. 045-1166558/050-3754448 (suomenkieliset)
Vöyrin kunnan ruotsin- ja suomenkieliset sivistyslautakunnat

KuStÖStERBOttENS
LOKALfÖRSäKRINg
KuStÖStERBOttENS
LOKAL
6%22-//343,.%21%%20c,-:%/99897

nta
Kom in ochodbeukkaterna!
Er med pr

Vuxna 15 Barn 7 (7-12 år)
Boka: 050-3773679

PREMIÄR

Fredag 4.2 kl. 19.00
Lö 11.2
Lö 18.2 Sö 19.2
Lö 25.2 After Föus
Lö 3.3

Annika Grannas’
bokföring
Bokförings- och
deklarationstider...
Torrkullvägen 94, 66600 VÖRÅ

Tfn: 050-5690 080

annika.grannas@agrolink.fi

KuStÖStERBOttENS LOKALfÖRSäKRINg
KuStÖStERBOttENS
LOKAL
NYKARLEBY
06-7600600
Bankgatan 7

ORAVAIS
36%:%-2)2
06-3850117

www.lokalforsakring.fi
Öurvägen 17
www.lahivakuutus.fi
hYVMRXMI

ORAVAIS
06-3850117
Öurvägen 17

Ingen fara:
Vi hugger, kör hem och klabbar
er ved enligt önskemål.
VI säljer också färdIgt
klabbad torr björkVed.
Ring för mera info:

050-5241 981, 050-520 7572

Övriga Speldatum:

www.vora.fi

NYKARLEBY
VÖRÅ
997-/%%60)4==
:h=606-7600600
06-3844900


Bankgatan 7
Vöråvägen
12
4EROOMOEXY
:}]VMRXMI

Vedeldare
med
tidsbrist??

VÖRÅ
06-3844900
Vöråvägen 12

www.lokalforsakring.fi

Friidrott 2012
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Värdesätter
Du snabb,
personlig service
utan onödiga skrank
och hinder?

Kommunbladet

www.sparbanken.fi/vorasb
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Vintererbjudanden från Rautia!
SNÖSKUTTA
Fiskars
143020 74 cm
Masi
SNÖRAKA 45

35
1890

1990
5490
3390

90 SLAGBORRMASKIN
Cougar dk 500

Stiga och Murray
SNÖSLUNGOR i lager!

med tillbehörslåda
Viking ice fighter
THERMOSTÖVEL
SNÖSKRAPA
för tak
samt rännborste

SÄLJES

Nya radhuslägenheter
i Oravais centrum
1 st 1 rum+kv+b+förråd
+vindsförråd 40 m2 79.000
Bostadsvederlag: 42
Ring Håkan för visning
0500-265 576
AB
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Håbeco

Vinterrea

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

BESTÄLL BRÄNNOLJA – PELLETS – BJÖRKVED

LANTBRUKSCENTRALEN AB,
VÖRÅ, tfn 384 3400

Om svar ja,
ring
tfn
Grind,384
tfn 3844500
4509
Myntti,
tfn
384
4504
Holms, Myntti
eller
el. Grind
Björklund,
tfn 384 4510

-50%

Bågar
t.o.m. 31.1

6DULV2SWLN

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Hemhjälp
Inom Vörå Kommun
och Nykarleby Stad

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

9|UnYlJHQ9g5cWI
ZZZVDULVRSWLN¿

Specialisten på
badrumsrenovering,
mattläggning
&
mattläggning &
spacklingsarbeten

Oravais
Golv&Kakel

Fredrik Engman 050-5279331 Våtrumscertifikat nr H2857/05

Kom på kurs
till Norrvalla
Spinning II

Måndagar kl. 19.30–20.30.
Start 16.1–23.4 (lov vecka 9)
13 ggr 72 euro

Idrottsskolan

med Elin Backman
Måndagar kl. 18.30–20
Start 6.2–14.5 (lov v 9 samt v 15)
13 ggr 39 euro

Pröva på boxning

med FM medaljören i Kickboxning
Iina Levonen
Måndagar kl 17.30–18.30 Start
23.1–20.2 5 ggr 25 euro. Vi fortsätter
kursen om intresse finns!

Skidträning för nybörjare

med Nina Viklund
Tisdagar kl 19.30–20.30
Start 10.1–20.3 (lov vecka 9) 10 ggr
50 euro

Mamma-baby jumppa

med Elin Backman
Onsdagar kl 10–11
Start 8.2–9.5 13 ggr (lov vecka 9)
65 euro

After Work spinning

med Sofia Lindroos
Onsdagar kl. 16.15–17.15
Start 19.1 -25.4 (lov vecka 9) 13 ggr
72 euro eller 7 euro per gång

t
t
t
t
t
t
t

Kostföreläsning med Olli Ilander 26.1 Pris 50 euro
Vallning i värdsklass med Stefan Storvall 1.2 Pris 20 euro
Kurs i Smyckesdesign med Sofia Stenback 7.3, 21.3, 4.4
Rytmik –och gympakurs 17-18.3 med Lena Paxal 60 euro
Träningshelg med maratonexperten Anders Szalkai 24–25.3
Grundkurs i hästmassage med Hanna Nybacka 14.4 och 21.4 pris 60 euro
Kurs i hundmassage 25–26.5 med Johanna Rosendahl pris 70 euro

På kommande också Osteopatisk mobiliserande massage, Babymassage,
babyrytmik, massage för husbehov och kurs i sockerkonst

Må bra dag i samarbete med projektet idrott och

11.2 för hela familjen
grammet: zumba, Yoga,
motion som medkraft. Plock ur pro
, vattenjumppa
redskapsbana för barn innebandy

Kom i form för Karan

Tisdagar och torsdagar kl. 19.30–
20.30. Start 16.2–12.4 Pris 120 euro
inkl. 2 ledda träningar per vecka

www.folkhalsan.fi/idrott

För mera information samt anmälan www.folkhalsan.fi/idrott
Jessica Havulehto 044-7883611, Victor Ohlis tfn 050 345 8974
Du kan också betala med Tyky- eller smartumsedlar!

