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L Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstituts rektor Mikael
Österberg öppnade MI:s 50-årsfest med en kort tillbakablick.
– När ungdomsrörelsen drev
verksamheten,
finansierades
den med midsommarfester och
nyårsvakor. Så var det tills kommunerna tog över ansvaret 1979.
Nu är det kommunens kulturoch fritidsnämnd som håller koll
på MI. Mikael Österberg sade
att medborgarinstitutets uppgift
är att se till att alla invånare har
tillgång till bildning.
– Men MI ger oss också en

7<E=FG=B5v@=B;.Kuntalaiset katsovat
että kunnan palvelut ovat tärkeitä./72ÚÜ

oas där vi kan koppla av från
vardagen, sade han.
Festtalet hölls av lektor Bo
Kronqvist som blickade tillbaks på sin barndom på fabriksområdet i Oravais.
– Fabriken sponsrade en orkester, för man insåg att folk var
i behov av något annat än bara
arbete. Det var ett exempel på
kultur i vardagen.
Kronqvist menade att medborgarinstituten överlevt för att
de har frihet att utvecklas för
att passa de lokala behoven. På
många andra håll inom dagens

utbildningssektor är flexibiliteten inte lika god.
– Jag är kritisk till skolan efter
34 år som lärare. Skolan är inte
lämplig för alla elever, alla mår
inte bra.
– Det ska vara en glädje att
lära sig. Skolan ska skapa ett begär efter att bli bildad, sade Bo
Kronqvist.
Han talade också varmt för
individens rätt att vara sig själv.
– Vi vill inte ha klonade Vöråbor. Alla måste inte vara likadana eller tycka om samma sak.
F=85B÷
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Snart dags för sommarens evenemang
L Ungdomarna har redan sökt sommarjobb,
andra planerar för sina sommarsemestrar. På
många arbetsplatser sprids semestrarna ut
över perioden från maj till september.
När det gäller olika evenemang, är det dock
veckorna från mitten av juni tills skolorna
börjar som är de mest livliga.
I nästa nummer av Kommunbladet ingår
den traditionella händelsekalendern. De

som vill puffa för sina evenemang där, bör
kontakta kommunens fritidsavdelning senast
den 11 juni (se sidan 14).
Själv hoppas jag årets händelsekalender blir minst lika omfattande som fjolårets, med både
nya och gamla
evenemang av vitt
skilda slag!
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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 8 juni. 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 10, 4, 6 och 15.
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L Överallt i Sandra
e skiva av rökfärgat glas i
sa
ä
Bergströms hem i
mitten.
Vörå finns moderna,
– Det behöver inte
stilrena och praksättas
fast på något
E
R
A
VINN
tiska möbler i björk.
sätt. Glaset är så
– Jag gjorde dem
tungt att det nog hålls
själv som en del av
på plats.
mina studier till arteBergström
trivdes
san, säger hon.
alldeles utmärkt med sina
Att hon valde björk beror på
treåriga studier till artesan.
flera olika saker.
– Det var inte alls roligt att ta
– Björk fanns i skolans lager examen och sluta på skolan.
och är ganska billigt. Skulle man
Nu jobbar hon på Simons
ha utländskt ädelträ måste man Element med att måla, tapetsera
beställa och så är det dyrare och sätta in kakel och klinkers.
också. Dessutom ser björk bra
– Det finns inga jobb som arut och det är ett starkt och håll- tesan. Men jag trivs väldigt bra
bart träslag, säger Bergström.
på Simons också, säger hon.
Matsalsbordet har en infälld
.!/2! /1.'
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L Det här fotot är taget i USA, eventuellt i
Michigan eller Montana mellan åren 1913 och
1915. De två männen till vänster är bröderna
Johannes och Emil Holmén födda 1890 i Vörå
respektive 1888 i Vasa. Emil emigrerade 1905 till
Michigan och slogs ihjäl 1915 i Montana. Johannes emigrerade 1913 till Michigan.
Men vem är mannen till höger? En kusin?
Nyman från Munsala eller någon från faderns
sida Lång? Kontakta Synnöve Mansikkaniemi
via synnove@mansikkaniemi.fi eller på telefon
040-7020 775 om du vet.
Marthakokkursen i Rejpelt i förra numret
blev nästan helt identifierad. Stående i bakersta
raden Edith Rönnbacka, marthakonsulent från
Kronoby, Anna Simons född Israels, värdinnan
Anna-Lisa Alm född Ehrs, Ester Nyfors (till
USA), Maria Klemets, Fina Söderman, värden
August Alm. Mitterst från vänster Anna Lovisa
Kastus, okänd, Lovisa West gift Kock. Främre
raden sonen Emil Alm född 1918, Jenny Cederholm, Ida Grind gift Bjons, Irene Långs gift Ehrström, Aina Simons, Jenny Kullas, Anna-Lovisa
Simons gift Bengs, Hanna Hägglund?
Tack för hjälpen, Julia Simons, Else Bjons,
Linnéa Klemets och Lilly-Maj Ekblom!
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?da`W[T_T`fUd^^ab kallas det
när två människor varit gifta
i 65 år. Den dagen firar Mägne
och Harald Bäck den 15 juni.

De firar 65
år som man
och hustru
L Komossapojken Harald träf
fade Kimoflickan Mägne och de
blev ett par. Nu har de varit gifta
i 65 år.
– Vi träffades på danser i
Kimo, Komossa och Oravais och
på Björklid. Det var så en bond
pojk träffade en bondflicka på
den tiden, säger Harald Bäck.
Han var ute i kriget i nästan
tre år. Som maskingevärsman
i IR 61 blev platser som Svir,
Tienhaara och Viborg bekanta.
Efter kriget återvände han
till hemmanet på Bramsbacken
i Komossa. Och det dröjde inte
länge innan Mägne och Harald
fick upp ögonen för varandra.
– Harald var 21 år då han kom
hem från kriget och jag var väl
18–19 då vi började följas åt,
säger Mägne Bäck.
8X` '* \g`[ är det 65 år sedan
de gifte sig.
– Vi hade ett ganska stort
bröllop, så som alla hade på den
tiden. Det var cirka 600 gäster,
säger Mägne.
– Jag har ofta tänkt på det där.
Då just efter kriget var det dåliga
tider, det var fattigt och brist på
allt. Men bröllopen skulle vara
stora, säger Harald.
Paret vigdes i Oravais kyrka.
– Först for vi till Hägglunds
i Vörå för fotografering. Sedan
vigdes vi efter söndagsguds
tjänsten, berättar Mägne.
Därefter åkte de nygifta taxi
till Siffréns, alltså till brudens
barndomshem i Kimo. Kvällen
avslutades med dans i Kimo uf
lokal till Zigano och Lindvalls
orkester.

– Bröllop ordnades nästan
alltid på söndagar då. Det var
bröllop nästan varje veckoslut,
säger Harald.
Familjen Bäck utökades med
en dotter 1948 och en son 1954.
Efter att paret varit gifta i tio år,
beslöt de sig för att pröva lyckan
i Sverige.
– Många for till Sverige på
den tiden, säger Mägne.
:T_[^\X` }]fX först till Avesta,
men efter en tid konstaterade
de att det inte fanns tillräckligt
mycket arbete för Harald, som
jobbade som målare inom bygg
branschen. Då flyttade de norr
ut, först till Sundsvall och senare
till Umeå.
– Vår dotter dog för fem år
sedan. Då började det kännas
så tomt och mörkt i Umeå, säger
Mägne.
Efter att ha funderat ett år,
flyttade Harald och Mägne Bäck
till Rospiggen på Tunnelvägen i
Oravais kyrkby. Då hade de bott
50 år i Sverige.
– Vi har syskon, släkt och
vänner här. Och vi har alltid
tillbringat alla somrar på stugan
vid träsket i Komossa. Vår son
och hans familj brukar komma
till Finland på somrarna och de
trivs alla på sommarstugan här,
säger Mägne.
Vintertid bor de i en trevlig
lägenhet med utsikt över riks
åttan. Broderade kuddar vittnar
om Mägnes intresse för hand
arbete. Tavlorna på väggarna är
målade av Harald.
Han har också förvandlat
kökets vanliga vita skåpdör

ETaMcJUAnA^L EJ]UAnoaAnpwAnWpTWSpAWßÞGn

rar till en stilig köksinredning
genom att sätta fast lister, måla,
ådra och byta ut handtagen.
Paret Bäck brukar delta i pen
sionärsverksamheten och Folk
hälsans Mimoselträffar.
– Vi har tänkt som så, att så
länge vi är friska och orkar, ska

vi delta i så många aktiviteter
som möjligt, säger Mägne.
De promenerar gärna och
hälsar ofta på hos släkt och
vänner. Många bor numera på
Tallåsen och en del är på bädd
avdelningen. Att se hur barn
domskamrater
numera
har
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svårt att klara sin vardag, gör att
Mägne och Harald Bäck värde
sätter sin egen goda hälsa ännu
mer.
Krondiamantbröllopet ska de
fira hos sin son och hans barn
och barnbarn i Sundsvall.
.!/2! /1.'
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L Lukas Mannil kom tvåa i FM i
SuperG som avgjordes i Tahko i
mars. I storslalom blev han sexa
och i slalom var han nionde.
Mannil tävlar i klassen H9.
– Det är roligast med Super
G, för det går snabbast, säger
Lukas Mannil.
När han tog silvret var medel
hastigheten ungefär 78 kilometer
i timmen. I början av banan är
farten inte lika hög, men då han
gick i mål var hastigheten uppe
i 100 kilometer i timmen.
Nu när snön har smält, satsar
Mannil i stället på fotboll.
– Jag är med i Norrvalla FF,
berättar han.

FMtävlingen i Ski Cross
skulle egentligen avgöras i Ruka
veckan efter påsk. På grund av
dåligt väder flyttades den till
Tänndalen i Sverige och av
gjordes i samband med svenska
cupen. Där tog Vöråbon Oskar
Svels bronsmedaljen.
Malin Ahlnäs som är ordfö
rande för Vörå IF:s slalomsek
tion, berättar att föreningen har
omkring 45 tävlande i junior
klassen.
– Vi vill gärna få med fler
nybörjare, säger Malin Ahlnäs,
som i övrigt önskar sig mycket
snö redan tidigt på hösten.
.!/2! /1.'
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Många pärlor på MIutställning
L På lördagen hölls arbets
demonstrationer i samband
med MI:s vårutställning. Flera
hundra personer kom för att få
se olika hantverkare i arbete.
På söndagen den 22 april var
det sedan dags för MI:s 50års
fest, där bland annat körer och
en dansgrupp uppträdde.
Efter festen bjöd kommunen
alla gäster på kaffe och tårta.

aWwAn W c^W]A Scn` `ApMnWA^ cJU opcn^M] Sz^^LM MnA `capnAn GLM
I^ALcJUo]ASpcJU]aWwo^WLcnwAnwAJ]MnpLM]cnMnALM

1nM]AapWTA pWSSAaz^A`kcn `ML pr^kAaMn ^W^\cn M^^Mn AaLnA I^c``cn kG rpT\cnLM Ma W`kcaMnAaLM nAL kG
rpopE^^aWaTMa#J]oG^\ro^z]pcn]^cJ]cncJUc^W]Ao^AToSgaopMnIW^LMnwWoALMo

AnAÚÞM^MwMnWc`cooAo]c^A^EoGnMpÛÙÚÛÛÙÚÜ
L Koskeby skola är kommunens
största lågstadium under läsåret
2012–2013. Där går sammanlagt
92 elever, varav 14 börjar på et
tan till hösten.
Näststörst är Centrumskolan
i Oravais. Den får 13 förstaklas
sare till hösten och har då totalt
77 elever.
12 ettor börjar på Karvsor
skola, som då har sammanlagt
53 elever.
Rökiö skola får 7 nya ettor till

hösten och skolan har då totalt
41 elever.
Maxmo kyrkoby skola har
i höst 33 elever, varav 6 går på
ettan.
4 förstaklassare börjar i både
Särkimo, Rejpelt och Kimo till
hösten. Det betyder att Särkimo
då har sammanlagt 26 elever,
medan Rejpelt har 24 och Kimo
21.
Inga nya elever är inskrivna i
Komossa skola till hösten. Elev

antalet är då sammanlagt 15.
Finska skolan i Oravais får 7
nya elever i höst. Skolan har då
sammanlagt 57 elever.
– Det är alltid svårt att med
säkerhet säga hur många elever
skolan kommer att ha, eftersom
98 procent av eleverna har ut
ländsk bakgrund, säger finska
skoldirektören Simo Saarijärvi.
Det är särskilt svårt att förut
spå hur många elever som kom
mer med flyktingfamiljer.

Av höstens 45 elever i den fin
ska skolan i Pettersbacka, kom
mer ungefär hälften från Storky
ro. 7 går på ettan. En stor del av
förskoleeleverna har dessutom
svenska som modersmål.
– Det verkar bli allt vanligare
att svensk och tvåspråkiga för
äldrar väljer finsk skola för sina
barn, säger Saarijärvi.
Förra veckan valde svenska
bildningsnämnden nya lärare.
Carolina JohanssonWik och

Pia Törmä fick fast anställning.
För närvarande jobbar Törmä på
Centrumskolan i Oravais, med
an Wik har tidsbundet kontrakt
i Koskeby skola.
Ett trettiotal jobb inom barn
omsorgen tillsattes också. Varje
tjänst lockade 15–20 sökande,
varav de flesta var behöriga.
Tidigare har många av tjänster
na varit tidsbundna, men nu har
de omvandlats till fasta tjänster.
.!/2! /1.'
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;g`[^^T@[`Wefd_ tuli Vöyriin tammikuussa. Häntä on
toivotettu lämpimästi tervetulleeksi paikallisten puolesta.

Apteekkarilla on uusia ideoita
L Vöyriläisten liikuntainnostus
on tehnyt Gunilla Lindströmiin
positiivisimman vaikutuksen.
– He uivat, pyöräilevät, sauva
kävelevät ja hiihtävät innok
kaasti, hän sanoo.
Lindström on kaksikielinen
ja kotoisin Länsi Uudenmaan
Pohjan kunnasta. Viimeiset
kymmenen vuotta hän on toimi
nut proviisorina Tammisaaressa,
mutta nyt hän on vaihtanut
etelärannikon Pohjanmaan ran
nikkoon.
Ruotsinkielisten
puhuma
murre poikkeaa hänelle tutusta
kielestä, mutta se oli helpompaa
ymmärtää kuin mitä hän ensin
luuli.
– Mutta vanhempien ihmisten
keskinäistä puhetta voi joskus
olla vaikeaa seurata.
HeX[` Te[T]]TTf jäävät juttele
maan keskenään asioidessaan
apteekissa. Myös tästä vöyri
läisten piirteestä Lindström pi
tää. He eivät hosu samalla taval
la kuin uusimaalaiset.
– Tämä vaikuttaa apteekin
hyvään tunnelmaan.
Lindströmillä
on
useita
ideoita apteekin kehittämiseksi.
Hän haluaa asiakasta palvelta
van tehokkaasti ja ellei lääkettä
löydy apteekin omasta varastosta
lainataan se naapuriapteekista
tai toimitetaan se seuraavana
päivänä jopa asiakkaan kotiin.
Gk_Tf]T^^TT` Ikd[[` hän on
todennut useiden vöyriläisten
ajavan Vaasaan töihin. Siksi
hän haluaa pidentää apteekin
aukioloaikoja palvelun paranta
miseksi.
– Syyskuussa
pidennetään
aukioloaikoja kello 18 saakka,
hän sanoo.
Perinteinen palvelutiski ero
tetaan seinäkkein kolmeksi
palvelupisteeksi ensi keväänä
yksityisyyden varmistamiseksi.
Itsehoitoasiakkaita varten ava
taan oma kassa.
@{Z[fg^XhT[eggWXeeT siirrytään
uuteen tietojärjestelmään. Säh
köinen resepti, eli eresepti, on
nykyaikaa ja niinpä tietojärjes
telmää laajennetaan kaikkiin
työasemiin.
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Ereseptien käsittely alkoi hel
mikuussa johon henkilökunta
on saanut jatkokoulusta.
– Toistaiseksi emme ole käsi
telleet ainuttakaan ereseptiä.
Se ei ole ihmekään koska
Vaasan ja Mustasaaren terveys
keskukset eivät vielä ole siirty
neet ereseptien käyttöön.
ATT__X fXdhXke]Xe]g]eXf
siirtyvät ereseptien käyttöön
viimeistään keväällä 2013 ja
yksityiset vastaanotot keväällä
2014 jolloin paperireseptien kir
joittaminen alkaa vähitellen lop
pua.
Ereseptien
kirjoittaminen
vaatii saumatonta yhteistyötä
terveyskeskusten ja apteekkien
välillä. Apteekit saavat selkeäm
män roolin.
– Reseptien
uusimistavasta
täytyy
löytyä
yksimielisyys,
Lindström toteaa.
Ereseptien etu on, että asia
kas tarvitsee ainoastaan Kela

?T`eT^T[eab[efa

raW^^A WaLopng` cppW UA^prraoA 7gznWa AkpMM]Wa pA``W]rrooA
wgznW^EWoMpcwApnMWkkAWpA\AUzwWawcWwWA

kortin ja lääkärin antama po
tilasohje lääkkeen ostamiseen.
Potilasohje ei ole välttämätön
mutta se nopeuttaa asiointia ap
teekissa.
Reseptit tallennetaan maan
laajuiseen
reseptikeskukseen.
Potilas voi hakea lääkkeet mistä
tahansa
apteekista,
Lääke
määräys on voimassa vuoden.
Reseptit näkyvät 30 kuukaut
ta reseptikeskuksessa, jona ai
kana potilas voi seurata omia
reseptejänsä internetissä verkko
pankkitunnuksillaan.
Potilaan
antaman
luvan
perusteella lääkäri voi tutkia
aikaisempia reseptitietoja. Näin
lääkitys tulee turvallisemmaksi.

AW !rrpW^Aa \E^]MMa EaMa `WM^MopE
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Ikääntyneet ihmiset jotka
eivät hallitse elektroonisten
tunnisteiden käyttöä voivat
antaa kirjallisen suostumuk
sensa esimerkiksi kotipalvelun
edustajalle reseptiensä seuraa
miseen.

asiakkaille. Lääkkeet tulevat
annospussinauhassa, jossa lääk
keet ovat annosteltu pienissä
erikseen irrotettavissa pusseissa.
Kaksiviikkoinen annosjakelu
jakso helpottaa erityisesti hen
kilökunnan lääkejakelua.

@[`Wefd_ ZT^gTT myöskin ke
hittää annosjakelua. Palvelu on
ollut voimassa jo usean vuoden
ajan ja kokemukset ovat olleet
positiivisia. Se on lähinnä suun
nattu henkilöille joidenka jatku
va lääkitys koostuu useasta eri
lääkkeestä, esimerkiksi vanhus
tenkodeissa tai laitoshoidossa
oleville.
Palvelu sopii myös muille

?a`XX^^[eX^^T
T``aefX^g^^T
on etunsa. Lääkkeiden yhteen
sopivuuden tarkistetaan. Lää
kitys tulee asiakkaalle halvem
maksi koska hän ostaa vain
tarvitsemansa
annosmäärän.
Koneellinen virheetön annosja
kelu lisää potilaan turvallisuutta.
Lääkäri ja apteekki läpikäyvät
yhdessä lääkityksen myös.
 ##!!
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L VöyrinOravaistenMaksa
maan kansalaisopisto kiittää
kaikkia jotka omalla tavallaan
tekivät kevät ja vuosijuhlastam
me niin onnistuneen.
Samalla haluamme kiittää
kaikkia opettajia, kurssilaisia ja
yhteistyökumppaneita kuluvasta
lukuvuodesta.

L VöråOravaisMaxmo med
borgarinstitut tackar alla som på
sitt eget vis gjorde att vårt 50års
jubileumsfest, samt våravslut
ningen blev en lyckad och festlig
tillställning.

>ggd[`kfsuunnittelemme uutta
lukuvuotta ja saadaksemme mo
nipuolisen kurssitarjonnan tar
vitsemme ehdotuksia teiltä. Jos
sinulla on idea tai ehdotus, älä
epäröi vaan ota yhteyttä!

Nyt voit helposti antaa kurssi
ehdotukset netissä osoitteessa
www.vora.fi/ko. Voit tietysti
myös yhä soittaa tai tulla käy
mään!
GTdh[feX__X_kekurssin ve
täjiä. Onko sinulla jostakin eri
koistietoa tai –taitoa ja olisitko
valmis jakamaan tietosi/ taitosi
muiden kanssa? Teemme mielel
lämme yhteistyötä kanssasi! Ota
yhteys!
Kansalaisopiston
henkilö
kunta toivotta kaikille mukavaa
ja lämmintä kesää!

q``gZ[``XdWg_XW på vårens
sista kurs Dekorativa utearrangemang med Febe Skrifvars,
måndag 21.5 klockan 18 vid
Thors blommor i Vörå. Kursen
kommer att omfatta följande: vi
arrangerar och dekorerar kru
kor för sommarens fester. Kom
med och låt dig inspireras. Kurs

deltagarna står för materialkost
naderna. Ta gärna med egna
krukor. Kursnr 110412. Anmälan
till kansliet telefon 3821 673 eller
www.vora.fi/kursanmalan
Bg Z}^^Xd h[ b} att planera för
nästa läsår. För att göra kurs
utbudet mångsidigt, intressant
och enligt kursdeltagarnas öns
kemål behöver vi få in idéer.
Du kan också enkelt skicka
in ditt kursförslag via nätet på
adressen www.vora.fi/mi under
fliken kursförslag MI. Du kan
naturligtvis även ringa eller be

söka oss. Tveka inte, MIkans
liet välkomnar alltid nya kurs
idéer och andra initiativ och du
är välkommen in och diskutera
med oss.
För att hålla kurser behöver
vi ledare eller kurslärare. Kan
ske du har du ett specialintresse
eller är duktig på något? Kan du
tänka dig att dela med dig av ditt
intresse eller din kunskap? Vi
samarbetar gärna med dig!
Lediga platser som kursledare
finns inom gymnastik och vat
tengymnastik. Ta kontakt med
oss på MI!
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I[`We`gddad#_[`[TfkdXdaVZÊTñTUd{WX`% När Selim Hill
överlät jordbruket åt sonen, fick han mer tid för sina träarbeten.

Selim Hill skär mönster i trä
L Redan på väggen utanför dörren finns de första tecknen på
att det bor en träkonstnär av
rang i huset. Där finns nämligen
en flock vackra småfåglar som
sitter på en gren. Under dem
hänger en färgglad vindsnurra i
gran.
– 1982 gjorde jag den första
Moraklockan. Sedan dess har
jag hållit på och skurit ut olika
saker i trä, säger Selim Hill i
Kimo.
Han gjorde de första miniatyrerna av minnesstoden redan
i unga år. Det fanns gott om tid
att jobba med trä medan han
vaktade korna på bete.
– När det utlystes en tävling
om en souvenir från Oravais,
for jag till slagfältet för att få de
exakta måtten.
Miniatyren av minnesstoden
vann tävlingen. Dessutom har
Selim Hill både kyrkstapeln i
Kimo och kyrkan i Oravais i sitt
hem.
– Jag har mätt hur kyrkan är
byggd. Alla proportioner är rätt.

MrpoWnALMo`zJ]Mo]nWaMaEnMa
rkko]AppALTGwApW^^\rIW^AnMn

WaWApznMaAw`WaaMoopcLMaTAw
/M^W` W^^ SgnopA knWo W pEw^WaTMa
c`IEopAocrwMaWnSnGa#nAwAWo

/M^W`W^^o`WaWApznAw#nAwAWo]zn]AEnaAprnpncTMaWaW`WaopALMpA^\
gnnAnaAUAnpW^^cJU`MLTGaT\Ena

– Det välvda taket var mest
problematiskt att göra.
Hill har snidat många fästmansgåvor, så kallade flagabräden. Hemma på väggen
hänger ett urval i olika design.

– Det finns modeller från
Kimo, Vörå, Röukas, Sundom
och Jakobstad, men också från
Frankrike. De flesta är mellan
45 och 55 centimeter långa, men
annars finns stora variationer.

Designen tar Hill ofta från
gamla fästmansgåvor. Ibland
har han åkt runt till museer,
men andra modeller kommer
från böcker eller internet.
– Jag har också reparerat

gamla flagabräd som gått sönder, säger han.
Utsirade skrin, vackra speglar
och vindsnurror hör också till
det som Selim Hill snidat.
– Spegeln liknar Vöråspegeln,
men har litet annat utseende. Jag
kallar den Kimospegeln, säger
Hill med ett leende.
Sommartid finns en del av
hans arbeten i Seaside Shop vid
Oravaisfjärden. Selim Hill är en
av de många kunniga hantverkarna som är med där.
.!/2! /1.'
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9^XhXdYd}`Id}eT_ñk_`Te[g_ såg ”Kristina från Duvemåla”
och UllaMaj Wideroos under sin klassresa till Helsingfors.

Unga såg fantastisk musikal
L En solig måndagsmorgon i
april steg nitton elever och fyra
lärare på en buss och for iväg
mot Helsingfors. Stämningen
var på topp och vi var alla för
väntansfulla inför resan. Sex
timmar och två pauser senare
anlände vi till huvudstaden.
Vi checkade in på Hotell Pre
sidentti, som ligger nära riks
dagshuset. Vår närmaste granne
var ett stort köpcentrum, vilket
var ett stort plus. Vi hann packa
upp i lugn och ro innan det var
dags för resans första program
punkt: musikalen Kristina från
Duvemåla.
Innan föreställningen hann vi
också med ett tjugo minuters be
sök i Akademiska bokhandeln,
som är Nordens största bok
handel. Den är fyra våningar
hög och rekommenderas verk
ligen för bokälskare. Där finns
allt från barnböcker till all sorts
vuxenlitteratur.
Age[]T^X` hTd fyra timmar
lång inklusive paus. Trots het
tan, trängseln och några pelare,
som skymde sikten för vissa, var
det den bästa teaterpjäsen vi
någonsin sett. Det var inte bara
skådespelarna, musiken och
handlingen, som var fantastiska,
utan också rekvisitan.
Maria Ylipää, som spelar
Kristina, gjorde en fantastisk
rollprestation på svenska trots
att hon är finskspråkig. De fyra
timmarna gick snabbt, och efter
åt ville man bara se mer. Wow,
vilken upplevelse!
Efter musikalen var några av
oss hungriga och vi bestämde
oss för att gå till McDonalds
på lyxig kvällsmat. Då vi kom
tillbaka till hotellet var alla ge
nomblöta, eftersom vi tydligen
hade tagit med oss snöslasket
hemifrån.
Tisdagen började med en god
frukostbuffé på hotellet. Sedan
gick vi på en rundtur till fots.

7AnLATWM^oWaTScno

Vi såg bland annat Domkyrkan
vid Senatstorget, Uspenskij
katedralen, som var mycket ståt
lig, presidentens slott (vi fick till
och med se ett vaktbyte utanför
slottet), Riddar och Ständer hu
set, Riksbanken och gamla Salu
hallen.
Tyvärr var inte vädret på vår
sida, utan det var småkyligt och
duggregnade lite emellanåt.
Efter rundturen åt vi lunch i
studentrestaurangen vid Hel
singfors Universitet. Det smaka
de bra med vanlig husmanskost
efter promenaden.
Då alla var mätta och belåtna
fick vi lite fritid innan det var
dags för en guidad rundvandring
på Ateneum. Vi fick se många
kända konstverk av berömda
konstnärer. Det var häftigt att
få se vissa av tavlorna, eftersom
några av dem finns i gymnasiet
som ABItavlor.
På Ateneum fanns en utställ
ning av Carl Larsson. Tavlorna
var annorlunda än de andra
tavlorna för det var mer liv och
rörelse i dem. Detta kan bero på
att Larsson ofta avbildade sina
barn.
Vi var lediga hela tisdagskväl
len. Vissa tog det lugnt, andra

shoppade eller gick på bio. Efter
den här dagen var fötterna otro
ligt sjuka på grund av allt pro
menerande.
På onsdagsmorgonen vak
nade vi efter alldeles för få tim
mars sömn. Vi packade det sista
innan vi checkade ut från ho
tellet. Innan vi for hem skulle
vi hinna med att besöka både
nationalmuséet och riksdagen.
BTf[a`T^_geXf ZTd beskrivits
som ”den fulaste byggnaden
på Mannerheimvägen” och när
man ser den förstår man verk
ligen varför. När den byggdes
ville man att byggnaden skulle
visa att den är ett museum och
därför har man kombinerat ar
kitektur från olika århundraden
i Finland.
Själva muséet var dock mycket

intressant. Vi fick bland annat
besöka ett karelskt pörte från
början av 1900talet, som hade
flyttats till muséet. En av de in
tressantare salarna i muséet var
storfurstesalen, där den sista av
storfursten Alexander I:s tronar
finns bevarad.
Efteråt gick vi till Tempel
platsens kyrka. Den är byggd i
berggrunden och ger ett väldigt
imponerande intryck. Kyrkan
var mycket vacker, och vi blev
verkligen fascinerade av pia
nisten som satt längst fram och
spelade.
Vi hann med en sista shop
pingtur och lite mat innan
det var dags för resans sista
programpunkt: besöket i riks
dagen. Först träffade vi UllaMaj
Wideroos medhjälpare Johan
Ekman. Han visade oss in till
plenisalen, via säkerhetskon
trollen.
På väg till salen träffade vi
Astrid Thors, som verkligen im
ponerade med sina kunskaper i
franska.
=``X [ b^X`[eT^X` berättade
Wideroos lite om själva salen. Vi
såg också några kända politiker,
bland annat Timo Soini. Vi hann
bara vara där en stund, innan vi
gick till svenska riksdagsgrup
pens grupprum.
UllaMaj Wideroos berättade
om hur det är att vara politiker,
och också om hur hennes in
tresse för politik väcktes. Vi fick
vara med och se hur en inter
vju går till, eftersom Wideroos
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blev intervjuad om sina åsik
ter gällande domen mot Ilkka
Kanerva.
Sedan hade vi chans att ställa
frågor till henne. När vi frågade
hur det är att jobba som politiker
svarade hon att arbetsdagarna
ofta är långa, fyllda med möten.
Dock tycker hon att arbetet är
mycket intressant och givande
och hon har aldrig ångrat sitt liv
som politiker.
Efter ett alltför kort besök vid
riksdagen började vi den långa
bussresan hem. Matpaus tog vi
vid en ABCstation någonstans
på vägen hem. Hemma var vi
vid niotiden.
Summa summarum kan vi
säga att det här var den bästa
klassresan hittills och vi tackar
alla som gjorde den möjlig.
!!:.!-7/1
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Från Rautia

• gräsmattsgödsel
• trädgårdskalk
• biolan trädgårdsmylla
15,90.4x55 lit
• cello trädgårdsmylla
4x50 lit
13,90.• sättpotatis van gogh
VILLA
och asterix 25 kg
OLJEFÄRG
• Stiga gräsklippare
och suvi
lit. vit
båtar samt selva9 motorer
• muuli bilsläpvagnar
o.
WINTEX
o.båttrailers
20 lit.
9 lit. vit

LANTBRUKSCENTRALEN AB,
3843415
3400– 384 3400
VÖRÅ, tfn 384

Ú

/- ÕØÖÔÕÖ

#` `Aa ]AopAn Ma o^Aap W ScapE
aMawWL+AnJrM^^]c``Mn`Aa
AppIMog]A AnJM^caAWTMar^WA
'op`Aa r]Ao 8W^UM^`ooca
AaaA.ArpAwWnpALAnAaUc^`
cJU aTM^WJA !zTnMa wW^^ GpMn
wEaLA
"/" //0/" 
MaIEopA`G^pWLMakGUM^AnMoAa
GpwWrpMkGokAao]A^AaLoIzTLMa
I^AaL c^WwpnEL cJU `AaLM^pnEL
+G IW^LMa ozao crWoM Aa
aW^ AaWM^A WaLopng` caAo
/WnOa 1caW AUaA]co]W aLnMAo
/pnAaLIMnT caaz nAaUc^`
/A`rM^ ^M`Mpo .Ao`ro nAa
IMnT nW] Unopng` Ma\A`Wa
!zTGnL /ca\A /kAnw cJU ApU
nWaM/AaLmwWop
"/"* 

1Epp WapW^^ IMnTowETTMa ]^A`nAp oWT Mpp IMaMLW]pWa]^copMn TnraLAp ÚÙÛÞ En
IcnáÙ`ra]An AaWM^AWaLopng`crWoM AaaW^/ca\A/kAnwcJU ApUnWaM
/AaLmwWopUAn\rop^zooaApkG]^copnMpoTcoo]gn

zn]AaA/ATnALAA`W^WAUAnIzTTpoWÚÜÙGncJUEnEaarWapMSEnLWTacpnc^WTIzTTaALSr^^Aw
oz`Ic^W]
"/"  ,"

AaWM^AWaLopng`/MIAopWAa/]ApAcJU caazr^^A]caopApMnAnAppwAppaMp
EnwE^LWTp]A^^pW MLM^UAwMpWAknW^
"/"  ,"

Û

/- ÕØÖÔÕÖ

;k_`Te[XX^XhXd`TZTde\{^hT samlat ihop pengar till sin kulturresa
till Barcelona i sydöstra Spanien. Det blev en oförglömlig upplevelse.

Katalonien gav fina minnen
L Efter ett års insamlande av
pengar med försäljning av lotter,
godis, bakverk och ordnande av
höstmarknad samt kulturkväll
var vi nu närmare målet än nå
gonsin.
Med kappsäckarna i händer
na stod vi, klass BG4, på Vasa
flygplats. Fulla av förväntan steg
vi in i flygplanet med destina
tion Barcelona i nordöstra Spa
nien. Att ersätta dystra, snöiga
Finland med ett soligt, vackert
Barcelona där temperaturen var
15–20 grader var inte mig emot.
Väl framme åkte vi med buss
till hotellet och lämnade vår
packning för att snabbt ta oss
med metron till den ståtliga
kyrkan Sagrada Familia, ritad
av arkitekten Antoni Gaudi.
Kyrkan är speciell eftersom den
började byggas redan 1882 och
ännu inte är fulländad. Vi blev
guidade via hörlurar medan vi
fick se både insidan och utsidan
av kyrkan.
Efteråt gick vi på en gemen
sam middag. Vi fann en kinesisk
wokrestaurang där man fick
plocka åt sig vad man ville ha.
Det blev många nya smakupp
levelser under resans gång.
8X` T`WdT WTñX` inledde vi
med en tre timmars guidad cykel
tur längs Barcelonas gator och
gränder. Vi hann se många fina
sevärdheter och fick veta en hel
del om stadens och byggnader
nas historia.
Vi hade en holländsk guide,
som hade bott tre och ett halvt
år i Barcelona med sin spanska
fru. Han berättade att han hade
en treårig son som redan kunde
fyra språk; holländska, spanska,
katalanska och engelska. För
äldrarna pratar holländska och
spanska med honom där hem
ma, sonen går i katalansk skola
och lär sig prata katalanska och
skolan undervisar i engelska
språket.
?TfT^a`[X` {d en autonom re
gion i nordöstra Spanien och
omfattar fyra provinser; Lleida,
Tarragona, Girona samt Barce
lona. Därför är det inte alls
självklart att alla i Barcelona
kan prata spanska utan kata
lanska är det dominerande språ
ket. Spanska och katalanska
påminner om varandra ungefär
lika mycket som svenska och
danska.
Hungriga efter cykelturen
åt vi en traditionell spansk
trerättersmiddag vid hamnen,
självklart med skaldjurspaella
som huvudrätt. Resten av dagen
var vi på Barcelonas mest be
römda gågata, La Rambla. Det
blev shopping för hela slanten
och vi stannade även till för att
se på de många levande ”män
niskostatyerna”.
Något man dessvärre fick
vara försiktig med i Barcelona
och speciellt mycket i trängseln
på La Ramblan var ficktjuvarna.
Det gällde att hela tiden ha väs
kan under uppsikt. Som tur var
blev ingen av oss bestulna under
resan, även om några råkade ut
för snatteriförsök.
Dagen avslutade vi med ge

+GUznLAJz]^AnIM]AapALMwWcoo`ML AnJM^caA/A`rM^^M`Mpo Ma\A`Wa!zTGnLcaAo/WnOa AaWM^AWaLopng` AaWM^ ^c`mwWop/ca\A
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fjärde dagen då picknick i Park
Guell stod på schemat. Vi shop
pade godsaker på den stora
marknaden som befinner sig på
gågatan La Rambla. Där fanns
allt från sjöborrar och hela grisar
till smoothies och chokladprali
ner. Vi traskade vidare mot Park
Guell i hopp om att vädergudar
na skulle vara på våra sidor.

capoMnnApwAnoUgTopAkra]p^WTTMnLnzTpÚÛÙÙ`MpMngwMnUAwMpEn]EapIGLMI^AaLprnWopMncJUIMnTo
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mensam middag och med oss
hade vi sjuttonåriga Smedsby
bon Ronja Ahlsund, som är ut
bytesstudent i Barcelona. Hon
berättade för oss om hur det är
att gå i katalansk skola, att bo i
en spansk familj och allmänt om
kulturskillnader mellan Finland
och Spanien.
A}`ñT Th aee provade på att
beställa kött för att senare bli
besvikna på det dåligt stekta,
blodiga köttet. Fisk och skal
djur är en specialitet i Spanien
och också det som de är bra på,
så därför var nog kanske köttet

i Spanien en besvikelse för oss
finländare.
Tredje dagen besökte vi berget
Montserrat och ett munkkloster
som finns uppe på berget. För
att ta oss upp till klostret fick vi
välja mellan buss eller linbana.
Väl uppe hade vi turen att ha
en svensk guide, som visade oss
klosterkyrkan och den berömda
skulpturen av Jungfru Maria.
Efteråt bänkade vi oss i kyrkan
och fick ta del av gudstjänsten
och de ljuva stämmorna av klos
trets berömda gosskör.
Det fanns även en liten mark
nad i närheten och många köpte

hem lokala delikatesser såsom
olika sorters nötter, mandlar
och ostar. Vi lämnade klostret
och utsikten var otrolig när vi
åkte med buss till en restaurang
på andra sidan av berget. Några
köpte även hem olivolja från
restaurangens egen olivodling.
På kvällen stod det shopping
på schemat och de allra flesta
besökte det stora rymdskepps
formade shoppingcentret Mare
mamagnun som ligger i hamnen
Port Vell.
Dagen avslutade vi med en
väldigt speciell flamencoshow.
Vädret var mindre bra den

DTdV;gX^^är en väldigt vacker
park, som också den är kon
struerad av Antoni Gaudi. Den
är väldigt högt belägen och hela
staden kan ses uppifrån parken.
Vi hann sätta oss ner och njuta
av mellanmålen på en bänk i
parken, då det strax efteråt bör
jade regna.
Vi hade fritid resten av dagen
och alla fick gå och upptäcka
staden på egen hand och titta på
sevärdheter som intresserade.
Den sista kvällen avslutade vi
naturligtvis med en gemensam
trerätters middag.
Den femte och sista dagen var
inget program fastspikat efter
som flygplanet åkte 13 från Bar
celona, vilket betydde den första
sovmorgonen på fyra dagar för
de allra flesta.
Fem tappra själar klev upp
tidigt på morgonen och bergs
vandrade för att uppleva den
mäktiga utsikten över staden,
medan de andra snarkade hög
ljutt på hotellet.
Alla hade vi lite sorg kvar i
blicken när vi lämnade vackra
Barcelona och det fina vädret.
Minnena av alla upplevelser och
denna fantastiska klassresa finns
åtminstone kvar hos oss alla.
#2/ !!
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GXTfXd]gdeX`[`a_A= har givit lovande unga skådespelare
en puff framåt. Intressant pedagogik har givit goda resultat.

Barnens egna pjäser visades
L Hösten 2010 startades kurser
i Grundläggande konstundervisning i teaterkonst för barn inom
Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut. I Oravais var intresset så stort att det redan från
början blev två grupper.
I Vörå fanns också 2010–2011
en grupp, men den slogs ihop
med Oravaisgruppen hösten
2011. Lärare i alla tre grupperna
har varit Sandra Sundvik, utbildad dramainstruktör från yrkeshögskolan Novia.
Vid varje termins slut har
grupperna visat upp sig för sina
nära och kära och alla gånger
har man blivit lika positivt överraskad.
8X YdXef{^^`[`ñTd som vi har
fått ta del av har till stor del
baserat sig på improvisation.
Barnen har var och en fått välja
roller och improviserat fram
handlingar.
Särskilt första terminen gick
det till så. Sandra vävde ihop de
olika sketcherna så att det till
sist blev en helhet.
Till julen 2011 hade grupperna
övat in färdiga pjäser som de
framförde; ”Jultomtarnas skäggskola” och ”En Julsaga”. Nu på
vårterminen 2012 har de själva

improviserat fram handlingen
som blivit ”riktiga” pjäser.
8Xfea_e^}d_[ñ som åskådare
är hur naturligt allting känns,
ingen nervositet märks utan
bara ren spelglädje!
Sandra sufflerar och hjälper
till där det behövs under föreställningens gång. Om något behöver justeras påpekar Sandra
det; till exempel att barnen ska
tala högre eller att de inte syns
för hela publiken om de står
bakom ridån. Och ingenting är
störande utan man bara övertygas av att pedagogiken är den
rätta!
Vad man minns från sina egna
skolpjäser är ju att det var så
viktigt att inte glömma vad man
skulle säga och att inte göra något fel, vilket förstås gav upphov
till en del nervositet och efteråt
känslor av misslyckanden. Förstås övade man ju alltid in färdiga pjäser och det var viktigt att
följa manus.
8X` k`ñdX ñdgbbX` framförde
sin egen pjäs ”Kidnappningen”.
Stommen i handlingen var en
filminspelning men den stördes
av att två skurkar planerade en
kidnappning av filmstjärnan. En

K\Xk\ibfejk
`{jk\iYfkk\e

detektiv smög också omkring i
kulisserna och slutet blev som
alltid gott. Skurkarna övermannades!
8X`{^WdXñdgbbX` hade också
”skrivit” en egen pjäs (eller kanske revy) ”Hemma hos mommisarna”. Två aningen tankspridda
mommisar får besök av sitt mera
skärpta barnbarn och av en faffis.
De tittar på TV; nyheter och
väder, program med reklamavbrott. Reklamen är dråplig.
”Robinson” med tävlingar där
tre tanter har kommit fel. De tre
”tjängona” Carl- Oskar, David
och Anders får vi skratta gott
åt!! Programmet ”Vem vet mest”
kommer också i rutan men kunskapen är verkligen usel hos
deltagarna. Flera program får vi
se men till sist somnar mommisarna med gäster i TV-soffan och
då slår kaktjuvarna till!
Alla deltagare syns tillsammans på scenen till slut och applåderna är högljudda! (Den äldre
gruppens pjäs spelades i helhet
en vecka tidigare eftersom flere
deltagare var förhindrade på avslutningskvällen.)
Sandra tackade för sig och
meddelade att hon kommer att

starta upp nya grupper inom
projektet teaterkonst till hösten
och grupperna i Oravais kommer därför att få en ny ledare.
Hon sa också att hon är övertygad att hon kommer att se
barnen på Wasa Teaters scen
i framtiden! Det är ett verkligt
gott betyg om något.
Jag är övertygad om att vi
kommer att se flere av dem på
revyscenerna inom kort! Vi ser
fram emot fortsättningen!

L Våren 2010 slöt sig SÖU samman med FAMI (förbundet för
arbetar och medborgarinstitut
i Svenska Österbotten) och erbjöd arbetar- och medborgarinstituten i Svenska Österbotten
hjälp att starta verksamheten.
Detta resulterade i att det hösten 2010 startade nya kurser i
Grundläggande
konstundervisning i Teaterkonst för barn i
årskurs 2-4 på elva orter i fem
kommuner.
Grundläggande konstundervisning i Teaterkonst är dramaoch teaterundervisning främst
ämnad för barn och unga i
åldern 7-18 år. Grundläggande konstundervisning är målinriktad årligen framskridande
konstfostran. Undervisningen är
fritidsverksamhet vars uppgift är
att stöda elevens personlighetsutveckling och ge eleven färdigheter att utrycka sig i en trygg
miljö. Undervisningen är planerad med tanke på elevens ålder
och utvecklingsstadier.
Efter kursen kan deltagarna
söka sig till yrkesstudier.
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L Vid Jacob Tegengren-Sällskapets vårmöte i Tegengrengården
den 16 april 2012 hade vi glädjen
att dela ut stipendier åt vinnarna
i den dikttävling som sällskapet
ordnade i höstas och vintras.
Tävlingen blev möjlig tack
vare understöd från Svenska
Folkskolans Vänner. Av de 13
deltagarna från Helsingfors i söder till Pedersöre i norr premierades fem deltagare, nämligen
Ida Bernas, Vörå, Linn Wilhelmsson, Vasa, Oscar Lassfolk, Pedersöre, Linn Övergard,

Helsingfors och Linda Björn,
Pedersöre. Av pristagarna medverkade Ida Bernas vid vårmötet
och läste sin prisbelönade dikt.
Prisutdelningen förrättades av
Litteraturutskottets ordförande
Marja-Lena Södergård. De icke
närvarande pristagarna får sina
stipendier via bank.
:d}`Zef_fXfi december och
därpå följande konstituerande
möte kan konstateras att styrelsen i år har följande sammansättning: Erik Liljeström, arbe-

tande ordförande (i avsaknad av
verksamhetsledare fungerar han
som ordförande, sekreterare och
kassör). Vice ordförande är Ingvald Back.
Övriga
styrelsemedlemmar
är Gustav Lundström, som är
ordförande i hembygds- och
museiutskottet,
Marja-Lena
Södergård, som är ordförande
i litteraturutskottet, Leif Öling,
som är ordförande i ornitologiutskottet, samt Erik Svens
som är ordförande i arkeologiutskottet.

I styrelsen sitter också Tomas
Klemets, Bengt Jussil och Svea
Södergård. Personliga suppleanter är Kurt Söderberg, John
Österlund, Greta Blomqvist
Ralf Toppar, Tomas Klemets
och Hans Sandvik.
F{^^e]TbXf ZTd gfñ[h[f två
böcker, nämligen sin egen 25årshistorik, skriven av Erik Liljeström och ”Arkeologen Jacob
Tegengren”, skriven av Mirja
Miettinen.
Aktuella böcker är Jacob Te-

gengrens fåglar, som skrivs av
Leif Öling och Tomas Klemets
samt en biografi över Jacob
Tegengrens livsverk som skrivs
av Erik Liljeström. Böckerna
beräknas utkomma nästa år.
Du som vill veta mer om sällskapet och dess verksamhet kan
gå in på webbplatsen http://
tegengren.fi. Det går också att
kontakta Erik liljeström via
eposten erik.liljestrom@netikka.
fi eller telefon 050-5275 042.
./1.'
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BkUd\TdXb}Éa^ spelade inför några inbjudna gäster.
Barnen har lärt sig väldigt mycket på bara ett läsår.

Fiolfräsarna gav konsert
L Hösten 2011 startade en kurs
i Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut med namnet Fiolfräsarna. Kursen blev genast
fullbokad och har haft 10 elever
i olika åldrar. Som lärare fungerar Martina Krooks.
Tisdagen den 17 april 2012 var
det så dags för avslutningskonsert för detta läsår och till denna
hade endast några utvalda fått
inbjudan. Jag hade turen att
höra till dem och fick avnjuta
en mycket exklusiv och intensiv
konsert.
De tio eleverna bildade tillsammans med lärare Martina
hela sex olika grupper. Sju av
eleverna var nybörjare i höstas
och endast de tre som bildar
vuxengruppen har spelat fiol
tidigare.
:def[fgdX` var Ellen, 6 år, som
spelade och sjöng sin egen visa
om Grodan och Hästen. Vi fick
alla sjunga med då Ellen och
Martina sjöng och Ellen knäppte på sin fiol. Ellens storebror
Edward, 7 år, framförde också
en egen visa om Geparden Leo.
Först fick vi lära oss sången och
sen spelade Edward.
Visorna var inte så lätta att
publiken riktigt klarade av dem
med bara en övning.
Sen kom Jenna, 8 år, och Simon, 7 år, som först spelade
Broder Jakob. I den fick också
publiken sjunga med i en vers.
Som andra låt spelade de Stråkbråkarlåten.
Nästa grupp bestod av Sissel
10 år och Lukas 11 år som spelade Vals efter Ragvals.
För varje grupp steg åldern
och i och med Emma kom vi

L Sara Beichers debutroman
Jag ska egentligen inte jobba
här handlar om nittonåriga
Moa som vill bli skådespelare.
I väntan på att hennes riktiga
liv ska börja arbetar hon på ett
äldreboende. Skillnaden mellan
Moas drömmar och verkligheten
kommer som en chock.
En välskriven bok om att
hitta sin plats i tillvaron och om
vad som egentligen betyder något här i livet.
L En av Norges populäraste
deckarförfattare, Jo Nesbø, är
tillbaka med sin nionde bok
om Harry Hole. Denna gång
utspelar sig handlingen i Oslo.
Gengångare är en tjock, spännande bok som knappast kommer att göra Nesbøs gamla fans
besvikna.
L Drömmer du i hemlighet om
att se ut som en filmstjärna på
bild kan du ha nytta av boken
Professionell porträttretuschering med Photoshop (för fotografer), skriven av Scott Kelby.
Boken innehåller massor av

L Oravais Lions Club ordnade
även i år sin traditionella isgissningstävling. I år gick isen den
27 april klockan 22.10.
Nicolina Björklund var närmast. Hon hade satsat på klockan 21.30 och vann med den gissningen en resecheck värd 350
euro.
På andra plats kom BoIngmar Karlsson som gissade
klockan 19.36 och trea var Linus Enlund som hade satsat på
klockan 19.30.
Sammanlagt 1 134 lotter hade
sålts till islossningstävlingen.

?^k`[XkkYfbX
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över till tonåren. Emma och
Martina spelade Engelska från
Hjortsberga tvåstämmigt.
Konsertens sista grupp avvek
både till antal och till ålder. Det
var den så kallade vuxengruppen med Ann-Britt, Solveig
och Elmer. Som vanligt var det
de vuxna som hade övat minst
på sitt framträdande – de travade omkring en stund innan de
visste vem som skulle stå var.
De spelade två låtar; Kom lunkom och Schottis efter Ragvals.
I den första låten sjöng Martina
och Ann-Britt.

Alla vi nio utvalda som hade
turen att vara närvarande på
Fiolfräsarnas konsert gick hem
med lättare steg och ett glatt
sinne.
Detta var verkligen en konsert i min smak, bra musik, bra
framförande! Kort och koncist
och med spelglädje och koncentration utan störande nervositet
– e va it na pjasas.
Martina har verkligen lyckats
med att lotsa sina adepter in i
fiolmusikens spännande värld.
Vi ser fram emot fortsättningen!
!! .' 
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L Här får du tips på litteratur
som finns i något av kommunens bibliotek.
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L Den 27 maj mellan klockan 14
och 17 ordnar Bertby Ungdomsoch hembygdsförening pryl-,
kläd- och plantloppis i Bertby.
De som vill delta bör kontakta Emma Laakso på telefon
044-0955 676 eller via eposten
emma.laakso@netikka.fi för att
boka bord senast den 24 maj.
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L Söndagen den 20 maj är De
stupades dag. Efter gudstjänsten
ordnas uppvaktning vid hjältegravarna på respektive ort.
Högmässan i Vörå kyrka börjar klockan 10.
I Oravais ordnas en tvåspråkig gudstjänst i kapellet, också
den med start klockan 10.
I Maxmo börjar gudstjänsten i
kyrkan klockan 12.

@g]gh[`]]X\{
före- och efterbilder och har
tydliga instruktioner för att förbättra dina fotografier. Flera av
bokens bilder finns också tillgängliga för nedladdning så att
du har något att öva på.
L I januari 1951 diagnosticerades
Henrietta Lacks med cancer. Nio
månader senare avled hon. Men
de cellprov som hennes läkare
tog utan hennes medgivande
lever fortfarande. De har bland
annat gett upphov till tre Nobelpris. Men ingen kände till den
fattiga, svarta tobaksodlaren,
som var alltings upphov.
Henrietta Lacks odödliga liv,
skriven av Rebecca Skloot, är
den fängslande berättelsen om
kvinnan bakom detta.

ner sig sviken, hennes föräldrar
blir panikslagna inför att få en
utslagen dotter och Alicia själv
vet inte riktigt vad hon vill. Förutom att göra stordåd.
Boken heter Allt jag säger
är sant och är skriven av Lisa
Bjärbo.
L Bilderboken De tre små vargarna och den stora stygga grisen av Eugene Trivizas och Helen Oxenbury har översatts till
femton språk och har fått flera
utmärkelser. En adaption av en
klassisk saga som visar att allt
inte alltid behöver vara precis
som det brukar.

L En av de nyaste jaktböckerna
på våra bibliotek är Jakt i Norden av Sten Christoffersson.
Det är en bred samling ämnen
som behandlas från jaktens historia till vapen, villebråd, jakthundar och mycket mer.

L Barnens roliga pysselbok
tipsar om hur man kan använda loppisfynd för att ge barnen kreativa och billiga pysselmaterial. Boken är indelad i tolv
kapitel, ett för varje månad med
pyssel, lek och enkla inredningstips för barnrummet.
Ulrika Hjort står bakom idéer
och text.

L Alicia är sexton år och en dag
när hon av misstag blir inlåst
på toaletten bestämmer hon sig
plötsligt för att hoppa av gymnasiet. Hennes bästa kompis kän-

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

L Täällä saat lukuvinkkejä
kirjoista, jotka löytyvät Vöyrin
kunnan kirjastoista.
L Rupert Matthewsin kirja
Ripleyn usko tai älä! kertoo
dinosauruksista,
pelottavasta
Tyrannosaurusesta, jättimäisestä Argentinosauruksesta, häjystä Velociraptorista ja monista
muista. Tutustu dinosauruksiin
ja niiden hämmästyttävään
maailmaaan.
Uskomattomia
faktoja ja mahtavia valokuvia
joka sivulla, ja lisäksi tarinoita
mitä oudoimmista ja ihmeellisimmistä asioista suoraan Ripleyn Usko tai älä –kirjasta.
L Merja Jalo on nuortenkirjailija, joka kirjoittaa hevos- ja koirakirjoja. Kirjastoon on hankittu
Nummelan ponitalliin-sarjaan
kuuluvia kirjoja, esim. Päkä ja
Titta: muistoja, Käärmekiven
lumous, Tuomion kellot ja
Luostarin aaveet.
L Linda Olssonin kirjoittama
kirja Kaikki hyvä sinussa on
kipeä ja kuulas tarina muistamisesta,
haavoittuvuudesta,
vastuusta ja hellyydestä. Uskalluksesta rakastaa ja kysyä itseltään, miksi rakastaa.

L Harlan Cobenin Ruma totuus
on dekkari, joka kertoo Suzzesta ja hänen rocktähtimiehestään
Lexistä. Lex livistää tiehensä, ja
kahdeksannella kuulla raskaana
oleva Suzze turvautuu yksityisetsivä Myron Bolitarin apuun
pelastaakseen avioliittonsa ja
huumeisiin sotkeutuneen aviomiehensä hengen.
Harlan Coben tarjoilee tuttuun tyylinsä äärimmäisen koukuttavaa jännitystä – aina viimeiseen välimerkkiin saakka.
L Jos haluat lainata, soita:
Vöyrin pääkirjasto 3821 686,
Oravaisten kirjasto 3821 689 tai
Maksamaan kirjasto 3821 688.
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vefXdUaff`[`ñTdTdUXfTWX med malm som stuveriarbetare
i Michigans hamnar. Släktingarna bor fortfarande kvar i USA.

Rosengrens ättlingar i Amerika
L I boken ”I Rågens Rike” av år
2007 fanns en artikel om Rosengrens i Koskeby och vart de tog
vägen. Det var förstås ett sammanträffande, men kort efter
tidskriftens publikation fick jag
email av en Rosengren-ättling i
Wisconsin, USA.
Denne Richard Hoyer hade
hittat namnen Gråbbil och Rosengren på gravstenarna på
nätet och ville veta om vi var
släkt. Visst är vi det, om sjumänningar räknas som släkt.
Lovisa Mickelsdotter Gråbbil, född 1842, antog namnet
Rosengren som de flesta av sina
syskon. Hennes bröder blev alla
garvare. Lovisa födde år 1870
sonen Johan utan att någon far
uppges i dopboken. Några år
tidigare hade hon också fått en
dotter, som dog som ettåring.
När Johan var fem, vigdes Lovisa i Vörå med den 22 år äldre
änklingen Anders Andersson
Söderman, född i Pörtom. Han
var änkling på Hoijar hemman
i Karkmo och använde enligt tidens sed namnet Hoijar.
@ah[eTÊkffTWX1875 till Karkmo,
där hon och Anders fick fyra gemensamma barn som uppnådde
vuxen ålder. De tre sönerna
emigrerade till Amerika, med-

an dottern Amanda stannade i
hemlandet.
Lovisas son Johan Rosengren eller Hoijar, som var född
i Koskeby 1870, emigrerade 1892
till Michigan som 22-åring. Han
hade antagligen tänkt stanna i
Amerika för gott, för 1896 ansökte han om amerikanskt medborgarskap, vilket beviljades
1900.
Följande år gifte han sig i Dollar Bay, Michigan med Beata
Sofia Sandsten från Petalax.
Hon hade kommit till Michigan
två år tidigare i sällskap med sin
svägerska Vendla Sandsten.
Johan och Beata fick i Dollar
Bay fyra barn, två söner och två
döttrar åren 1901 – 1907.
Med fyra barn i åldern ett till
sju år flyttade Johan och Beata
1908 till Petalax för att överta
hemmanet efter Johans svärfar Johan Erik Sandsten, bättre
känd som Becks Jong.
I Petalax föddes ännu en dotter, som dog ung. De två äldre
döttrarna gifte sig Ny och Nyholm, medan sonen John Junior
reste tillbaka till Michigan och
grundade familj där.
Han har i dag ett 40-tal ättlingar i Amerika, en av dem är
ovan nämnde Richard Hoyer.
Dollar Bay ligger i norra
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Michigan på Keweenaw-halvön,
som sträcker sig långt ut i Lake
Superior norrut mot Canada.

Med den stora sjön på båda
sidor om halvön var skeppsfarten livlig för transport av malm
från gruvorna i norra Michigan.
Johans alla tre halvbröder
kallades enligt folkräkningen
longshoremen, vilket motsvarar
ungefär stuveriarbetare.
Hoijer fick den amerikanska
skrivformen Hoyer. Karl gifte
sig i Michigan med Ida Fors, Ed-

vard hade gått Hofbeslagsskolan
i Helsingfors och före emigrationen gift sig i Malax med Kajsa
Lovisa Svenn. Alfred gifte sig i
Michigan med Fredrika Finne.
Alla tre familjerna stannade
i Amerika. Johans halvsyster
Amanda gifte sig med Gabriel
Westerback från Petalax. Amandas ättlingar bor i Vasa.

>aZT` EaeX`ñdX` eller Hoijar
hade tre halvbröder, som alla
var födda i Karkmo. Karl flyttade 1897 till Michigan, där halvbrodern Johan redan hade varit
i fem år. Därefter kom också Edvard och Alfred.
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I år var det Erik Liljeström
som höll talet på 1 maj i Vörå.

B

ästa Valborgsfirande Vöråbor, Hyvät naiset ja herrat!
Det känns onekligen som
en ära för mig att efter 17 år i
pension bli kallad hit för att
göra någon form av dacapo som talare
på första maj. Ni förstår det börjar bli
länge sedan Valborg 1971, då vi för första
gången samlades utanför kommungården och tog emot Valborg och våren.
Det var då som Vörå ungdomsorkester under Brita Långs entusiastiska
ledning fick oss att skapa en tradition,
som denna. Då liksom nu var vi litet
extra entusiastiska då vi hörde hur bofinken spelade för sin fru i majdagen och
lärkorna sjöng klarare än någonsin förr.
En dag som denna är det med en
känsla av minnen från fornstora dar,
som vi möts här för att hälsa våren och
Valborg hjärtligt och varmt välkommen.
Allt medan vi följer med de allt mer
spirande blommorna.
Tänk om vi hade med Tegengren fått
vandra ut i terrängen och lyssna då han
förklarade blomsterängen för oss. Han
som var ett med naturen, fåglarna ,
floran och djuren.
Häromdagen fick jag en fråga på nätet
av en dam från södra Finland. Hon
hade i sin gudfars nyligen avlidna mors
minnen hittat en diktvers av Tegengren.
Dikten hade modern uppgett vara sin
älsklingsdikt. Jag fann den och eftersom,
dikten är en kärlekshyllning till hembygden vill jag citera den:
A[`]{d^X]
Ej väger det stort vad jag drömt och
gjort, ej mycket min kraft förmådde, men

kanske jag ändå sådde ett litet frö, och
kanske det gror, ty jag tror att kärlek
icke kan dö.
Ja, helt var du min, och jag levde mig
in, du karga bygd, i ditt väsen. Jag älskade blomstren och gräsen och åkerns
säd och fåglarnas röst, klippans bröst
och skogens susande träd.
Min kärlek var allt, och dock tusenfalt
och mer jag velat dig giva. Jord av din
jord skall jag bliva. O, Herre , giv att
fröet det gror!
Se, jag tror att kärlek har evigt liv.
F}f[^^WTñX`ehXd]^[ñZXf med kamp och
strid.
Alldeles speciellt angeläget är det för
oss nu att bevaka vad Vasa sjukvårdsdistrikt tänker göra med vår ambulans,
som vi så aktivt kämpade för redan på
1970-talet. Nu då vår nya fina kommun mår hur bra som helst om vi bara
får vara fria och oberoende av andras
diktamen, kan vi gå framtiden och höstens kommunalval till mötes med stor
frimodighet.
Jag hoppas att även vårt lokala Röda
kors på nytt blåser liv i Väntjänsten,
som vi startade på 1980-talet. Jag deltog
i bägge kurserna. Nu då äldreomsorgen
blir allt mer omfattande, är det hög tid
att igen stimulera till ökad väntjänst.
Vi behöver bara minnas vår Mästares
ord för att fatta hur viktig väntjänsten är.
Sant sjunger sångaren: ”Ett vänligt ord
kan göra under” Och Vår Herre sade:
Jag var sjuk och ni besökte mig inte”.
<kh{f]gg^[\Tf%Olen melko varma siitä
että jos Alexis Kivi tulisi meille tutustumaan uuteen kuntaamme, han varmasti
lausui niin kuin ennen vanhaan näin:
”Jos on suurta tehty missä sitt on tehty
sydamissä kautta tarmon, kautta kunnon

hyvän kautta omantunnon. Ja vielä hän
kai olisi lisännyt
”Täss on poikas, uljas nuori Esiin
käy hän voima täys kuin tuima tunturin
tuuli”.
8X`^}`ñTvintern, som nu äntligen
släppt sitt grepp om tillvaron och gett
oss varma och ljuvliga vårkänslor, får oss
liksom Tegengren att vandra ut i vårens
härliga värd , där vi får gnola på låten:
”Hör vad det spritter i buskar och grenar
i den härliga vårsolens glans.
Jag föreställer mig att det kan ha
känts vanskligt att tippa värmegraden till
denna dag, då snöslasket var och varannan dag har fångat oss. Jag gick t.ex. ut
på balkongen den 18 april på morgonen
och fotograferade något som liknade
midvinter.
Men nu då Vörå å kastat sitt istäcke
och de första blomstren slagit ut i blom
i våra trädgårdar och fåglarna sjunger i
träden och bygger sina bo i våra fågelholkar, då känns det skönt, inte sant, att
gå ut i trädgården och börja kratta bort
löven från i höstas och medan tulpanerna redan har blomknoppar för morsdagen som är i antågande i den härliga
vårsolens glans.
Bg`{dvårens vindar rista i knopparna
som brista blir glädjen stor inom oss
inför kommande sommar Låt oss denna
stund minnas att ”maj och juni blomma
mest” när som våren och försommaren
är som allra bäst.
Vi behöver bara se på alla båtägare,
som så energiskt putsar sina båtar och
rengör dem inför sjösättningen. Nu har
också vårt tekniska verk putsat våra
gator och vägar från vinterns damm och
vår kommun står fram i all sin prydlighet, när man om vårens ankomst ger
dekret.

B{dh[[`a_TdUXfeñdgbbX` för Vörås
kommunhistoria för åren 1945–2006
läser på korrekturet för sista gången, kan
ni alla redan nu börja glädja er åt boken
som skall spegla det mesta av vår närhistoria. För mig har det känts som att leva
om mitt 42-åriga Vöråliv på nytt, och då
har jag börjat gnola på en låt jag skrev
under en Nordenresa för några decennier sedan till melodi av ”Jag gungar i
högsta grenen”.
Den börjar med orden Jag älskar dig
väna Vörå du frodiga barndomsbygd de
rågrika vida slätter, där folket växt högt
i dygd.
För någon dag sedan utkom en ny
tidning med namnet Presens. Utgivare
är Finlands svenska litteraturföreningar.
Via Svenska Österbottens litteraturförening erbjöds jag som medlem att tävla
om medverkan i tidningen.
Namnet Presens gav mig följande
tanke: ”Presens, det är nutid och bra
något för envar att ha för att leva i tid
som är det som alltid innebär att stå i
händelsernas mitt, där ordet alltid är
fritt. Glad att få vara med I det som är
tidens sed!”
Med tanke på arbetet med Vörå kommuns historia, som utkommer i sommar, vill jag gärna säga att för mig har
det varit att uppleva såväl imperfektum
(det som hände) samt perfektum (det
som har skett). Nu får alla vi som lever,
verkar och är aktiva bidra till att vårt
futurum, vår morgondag, som vi inte
sett, i Vörå blir så bra, självständig och
välsignelserik som möjligt.
Vad återstår mig här mera än att
uppmana oss alla till ett fyrfaldigt leve
för våren i Vörå.
Leve den Hurraa, hurraa, hurraa,
hurraa! Eläköön, elkäköön, eläköön,
eläköön!
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c``raWawGaAnaAScnpoEppaWaTowWo
ag\LA`MLoMnwWJMaW7gnG
L Jag har tidigare vid olika tillfällen referat till olika resultat
från Kommunförbundets stora
forskningsprojekt Arttu. Forskningsprojektet försöker utreda
effekter från de olika strukturella ändringar som genomförts
och genomförs i samband med
KSSR-reformen. Projektet startade 2007 och pågår fram till
2013.
Nu senast publicerade Kommunförbundet den 26 april 2012
resultatet från en invånarenkät
med drygt 11 000 uppgiftslämnare från 40 olika städer och kommuner. Resultatet i stort visar att
åtta av tio kommuninvånare är
nöjda med den kommunala servicen.
I[^^ _T` hTdT bXee[_[ef kan
man ju sammanfatta att det
också betyder att vi har två av
tio kommuninvånare som inte
är nöjda med den kommunala
servicen, ifall att någon av er
som läser detta hör just till den
kategorin.
Kommuninvånarna anser att
den kommunala servicen är vik-

tig och välskött och de upplever
servicetillgången som åtminstone medelmåttigt god. Sedan är
det helt klart att under den allmänna servicetillfredsställelsen
döljer sig ändå även stora åsiktsskillnader i vissa fall.
Id} ]a__g` är en av de undersökta kommunerna och jag
tänkte lite plocka fram detaljer
som kanske inte kommer fram
i de vanligaste pressreleaserna.
Eftersom vi som deltagande
kommun också får specifika
kommunvisa resultat att fundera
på så kan vi förutom årets resultat dessutom jämföra med motsvarande
enkätundersökning
som gjordes 2008.
I stora drag ligger Vörå kommuns enkätsvar över undersökningens medeltal och på inga
frågeställningar har Vörå några
kritiska nivåer på svaren. Ser
man till fråga hur nöjda kommuninvånarna är med servicen
överlagt så ligger Vörå kommun
på en glädjande tredjeplacering
i både 2008 och 2011 års undersökning.

En lite negativ förändring kan
man märka då man jämför svaren från 2008 med svaren från
2011. År 2008 fick kommunen
betyget 3,77 på servicen och 2011
blev motsvarande 3,75. Men den
negativa tendensen återfinns i
hela undersökningsmaterialet.
Från Österbotten är också
Vasa och Korsholm med i undersökningen och vi kan jämföra
våra resultat med deras, 2011 var
betyget för Vasas service 3,54
och för Korsholms service 3,69.
= g`WXde]`[`ñX` som helhet
är befolkningen mest nöjd med
servicen i de kommuner som
har ett fördjupat samarbete jämfört med kommuner som gjort
kommunfusioner eller som inte
gjort någonting alls.
I de kommuner som har gjort
kommunfusioner har befolkningen blivit mindre nöjd med
servicen mellan undersökningsåren 2008 och 2011.
Ser man till antalet invånare
så var det de småkommunerna
som klarade sig bäst 2008, alltså
kommuner med mindre än 5 000

invånare, medan det 2011 var
de med 10 000 – 20 000 invånare
som fick det bästa resultatet.
Går vi tillbaka till resultaten
för vår egen kommun så anser
de svarande att servicen är viktigare nu än 2008.
B}ñaf Ydh}`T`WX med tanke
på att vi har genomfört inte en
utan två kommunfusionsprocesser så visar resultaten att de
svarande anser att nåbarheten
av den kommunala servicen har
förbättrats från 2008.
Går vi djupare i resultaten
och ser på de olika servicesektorerna så är man i Vörå mest
nöjd med bildningsservicen och
utbildningen. På fråga om hur
nåbar utbildningen är i kommunen har Vörå toppnoteringen
både 2008 och 2011.
Nöjdheten då det gäller utbildningen har ökat från 3,75
till 3,88 mellan de undersökta
åren. Betyget för kommunens
utbildning och bildningsservice
är bättre än de andra österbottniska kommunerna Korsholm
och Vasa. Ja, 2008 var Vörås re-

sultat sämre än Korsholms, men
2011 hade vi förbättrat och gått
förbi dem.
Lite förvånande så anser de
svarande att nåbarheten på den
sociala servicen har förbättrats,
detta trots att kommunfusionen
2011 utlokaliserade den sociala
servicen till Förvaltningshuset i
Oravais.
Den viktigaste servicen anser
de svarande att hälsovården är,
därför är det glädjande att se att
man även anser att hälsovårdens
nåbarhet har förbättrats och att
man är lite nöjdare med servicen
jämfört med år 2008.
EXeg^fTfX`h[eTdalltså att mindre kommuner som samarbetar
bra även klarar av att producera
en kommunal service som befolkningen är nöjdare med.
Jag ser fram emot att dessa
resultat även skulle gå hem i olika politikerkretsar där mantrat
verkar vara att alla problem försvinner om blott kommunstorleken blir större.
./1!'!
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rapA^AWoMpMLM^^MMapzzpzwEWoWE
7gznWakA^wM^rWUWa
L Olen aikaisemmin eri yhteyksissä viitannut Kuntaliiton
ison
ARTTU-tutkimusprojektin tuloksiin. Projektissa pyritään
selvittämään
PARASuudistuksen yhteydessä tehtyjen
rakenteellisten muutosten vaikutuksia. Projekti alkoi vuonna
2007 ja jatkuu vuoteen 2013
saakka.
Kuntaliitto julkaisi 26.4.2012
40 kaupungissa ja kunnassa
runsaalle 11 000 asukkaalle tehdyn kuntalaiskyselyn tulokset.
Tulokset osoittavat, että keskimäärin kahdeksan kymmenestä
kuntalaisesta on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.
>ae ZT^gTT olla pessimistinen
ja kuulua niihin, jotka etsivät
uudistuksen kielteisiä puolia,
voi tuloksen tulkita myös siten,
että kaksi kymmenestä kuntalaisesta on tyytymättömiä kunnan palveluihin.
Kuntalaiset katsovat, että
kunnan palvelut ovat tärkeitä
ja hyvin hoidettuja ja kokevat
palveluiden saatavuuden ainakin keskimäärin hyväksi. On
kuitenkin selvää, että tähän
yleiseen tyytyväisyyteen mahtuu yksittäistapauksissa suuria
mielipide-eroja.
Vöyrin kunta on yksi tutkimukseen osallistuneista kunnista, ja ajattelin poimia tutkimuksesta joitakin havaintoja,
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joita ei käsitellä sanomalehdissä.
Koska Vöyri tutkimukseen
osallistuvana kuntana saa myös
yksityiskohtaiset kuntakohtaiset
tiedot, voimme verrata tämän
vuoden tuloksia vuonna 2008
suoritetun
vastaavan
tutkimuksen tuloksiin.
Ikd[` ]g``TefT tulleiden vastausten tyytyväisyysaste on kaikkien kyselyyn osallistuneiden
kuntien keskitason yläpuolella,
ja millään osa-alueella vöyriläisten kannanotot eivät ole
kriittisellä tasolla.
Palveluihin tyytyväisyydessä
Vöyri on ilahduttavasti kolmannella sijalla sekä vuoden 2008
että vuoden 2011 tutkimuksessa.
Vuoden 2008 vastauksiin verrattuna on kuitenkin havaitta-

vissa, että tyytymättömien osuus
on hieman lisääntynyt. Vuonna
2008 kunnan arvosana oli 3,77 ja
vuonna 2011 3,75. Samanlainen
laskusuunta on havaittavissa
koko tutkimuksen aineistossa.
Pohjanmaalta tutkimuksessa
ovat mukana Vaasa ja Mustasaari. Vuonna 2011 Vaasa sai
arvosanan 3,54 ja Mustasaari
3,69.
Ggf][_g]eX`_g]TT`asukkaat
ovat tyytyväisimpiä palveluihin niissä kunnissa, jotka ovat
syventäneet kuntien yhteistyötä.
Yhtä tyytyväisiä ei olla kuntaliitoksia tehneissä kunnissa eikä
niissä kunnissa, jotka eivät ole
tehneet mitään rakenteellisia
muutoksia.
Kuntaliitoksia tehneissä kunnissa on kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin pienentynyt
vuodesta 2008 vuoteen 2011.
Kun otetaan huomioon kuntien väkiluku, selviytyivät vuoden 2008 tutkimuksessa parhaiten pienet, alle 5 000 asukkaan
kunnat, kun taas vuoden 2011
tutkimuksessa
parhaimmat
tulokset saivat kunnat, joiden
väkiluku on 10 000 – 20 000
henkeä.
C_T` ]g`fT__X vastaajat
katsovat, että palvelujen saatavuus on vuoden 2008 jälkeen
tullut tärkeämmäksi, ja kahdes-

ta kuntaliitoksesta huolimatta
vastaajat katsovat, että palveluiden saatavuus on parantunut
vuodesta 2008.

yhteistyötä tekevät pienet kunnat kykenevät tuottamaan palvelut siten, että kuntalaiset ovat
tyytyväisiä.

>ae T`T^kea[WTT` vastauksia palvelusektoreittain, ollaan
Vöyrillä tyytyväisimpiä sivistysja koulutoimen palveluihin.
Koulupalveluiden osalta Vöyri
sai huipputulokset molempina vuosina, ja tyytyväisyys on
lisääntynyt 3,75:stä 3,88:aan.
Sivistysja
koulutoimen
luvut ovat paremmat kuin tutkimuksessa Pohjanmaalta mukana
olevien Mustasaaren ja Vaasan
vastaavat luvut.
Vuonna 2008 Vöyrin tulos oli
huonompi kuin Mustasaaren,
mutta vuoteen 2011 tilanne on
parantunut ja olemme menneet
ohi.

Ga[ha`, että myös poliittiset
piirit ottaisivat nämä tulokset
huomioon, sillä toistaiseksi
kuntauudistuksen vallitsevana
näkemyksenä on ollut, että
kaikki ongelmat poistuvat, kun
kuntakoko saadaan suuremmaksi.

<[X_T` k^^{ff{X` vastaajat
katsovat, että sosiaalipalveluiden
saatavuus on parantunut, vaikka vuoden 2011 kuntaliitoksessa
sosiaalitoimi siirtyi Oravaisten
hallintotalolle.
Tärkeimpänä palveluna vastaajat pitävät terveydenhoitoa. Siksi on ilahduttavaa, että
vastaajat katsovat terveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantuneen ja tyytyväisyys
on noussut hieman vuodesta
2008.
Tulokset
osoittavat,
että
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nWkLr`WTUM^WTMAaLM
L I vårt land infaller pingst
högtiden på våren vilket passar
bra med tanke på vår nordiska
natur. Våren innebär ju pånytt
födelse i naturen och pingst
helgen talar om pånyttfödelse i
hjärta och sinne. Den senare på
nyttfödelsen är ett verk av Guds
Ande som vill förnya oss och
föda Kristuslivet inom oss.
En av våra nyare pingst
psalmer är psalmen ”Grip du
mig helige Ande, drabba mig
låga klar”.
Det är en ganska ny psalm,
ursprungligen författad av Pia
Perkiö på finska år 1978. Den
svenska översättningen är gjord
av UllBritt GustafssonPensar.
Den här psalmen brukar vi
sjunga med våra konfirmander
men den passar bra för alla åld
rar.

I en hård och svår värld be
höver vi ha målet i sikte och
vägen klar för oss. På egen hand
hittar vi inte den rätta vägen.
Därför vill Jesus vara vår herde
och vägvisare genom livet: ”Jag
är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom
genom mig”, säger Jesus (Joh.
14:6).
Bg h[^^ ;gW också genom den
helige Andes vägledning leda oss
och styra oss på vår livsvandring.
I psalmen ber vi om detta: ”Visa
vägens riktning, ge mina frågor
svar ... Lär mig tro att Jesus leder
mig varje dag.”
Psalmen handlar också om
att Gud skall ge oss den fri
modighet, kraft och inspiration
som behövs i uppgiften att vara
ett Kristi vittne bland våra med

människor: ”Sporra mig, helige
Ande, gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar, låt mig
till glädje bli.”
DeT^_X` h[^^ också uppmana
oss att tro på Guds möjligheter.
Också i dag kan under ske,
också i dag skall Guds rike gå
framåt och nya människor nås
av evangeliet.
Väckelsens tid är inte förbi
utan trons låga och väckelsens
eld kan tändas också i vår tid
och vi ber i psalmen att vi skulle
få kraft att tro på Guds möjlig
heter också i dag och bland vår
egen generation: ”Upplys mig,
helige Ande, så att jag kan för
stå: också nu gör Herren det
som han gjorde då.”
Till sist innehåller psalmen en
uppmuntran till oss var och en

att just jag kan få vara ett red
skap i Guds rike: ”Jag har en
uppgift att fylla, Kristus har bruk
för mig! Därför, helige Ande, vill
jag nu tacka dig.”
6`.
Fader, hos oss är förvirring
och oro, hos Dig är samling och
frid.
Ur vår trötthets djup söker vi
dig, vi kommer till dig, du som
är livets kraft och vila.
Fader, fyll oss med din Ande
så att vi vågar vila i dig.
Låt ditt rike komma. Låt din
vilja ske, på jorden så som i
himlen.
Det ber vi om i Jesu namn.
(Kyrkohandboken)
1# / 1/
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L Barnmissionen är en hjälp
organisation som stöder utsatta
barn i bland annat Ukraina,
Moldavien, Zambia och Filippi
nerna. Årligen nås cirka en halv
miljon barn och deras familjer
av hjälpen.
Barnmissionens chef Bo Wal
lenberg (Malmö) och missions
sekreterare Mikael Joumé
(tidigare sångare på Operan i
Köpenhamn) besöker Vörå Fri
kyrka torsdagen 14 juni klockan
19. De kommer att berätta om
Barnmissionens arbete runt om
i världen, men bjuder oss även
på härlig sång och musik.
Barnmissionen finns i hela
Norden. I Finland finns om
kring 500 faddrar, med Birgitta
Björk som ordförande.
Kom och upplev en engage
rande kväll! Mera information
fås av Birgitta Björk på telefon
0504355 153.
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L Zumbamarathon ordnas
i Vörå uf lokal den 24 maj
klockan 19–21. Förhands
anmälningar till info@movez
likejaana.fi. Mer information
finns på www.vorauf.fi.
Den 25 maj klockan 19–21
ordnas zumbamaraton med
Jaana Virtanen i Maxmo.

+MpnA#^^rocJU ApUWAo+MpU
kG/`MLowETMaWM^^aEoJ]
MaocaLMaÚÙSMInrAnWÛÙÚÛ
naMnW]+MpUwAnÞÛJMapW`MpMn
^GaTcJUwETLMÜàÛÙTnA`
wWLSgLoM^a

2^nW]AETTI^c`cJUcA]W`
aTkG \gn]^WLowETMaW#nAwAWo
J]MaocaLMaÛÙArTropW
ÛÙÚÚ M^]MncUAaaTwAnÞÚ
JMapW`MpMn^GaTcJUwETLMÜÞÜÞ
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L Evenemang under sommaren,
och framför allt Vörådagarna
(30 juni till 8 juli), som önskas
med i programmet som delas ut
till alla hushåll samt i Kommun
bladets sommarupplaga bör vara
Kultur och fritidsavdelningen
tillhanda senast den 11 juni.
Sänd in en beskrivning av
evenemanget till adressen Öur
vägen 31, 66800 Oravais eller via
nätet på adressen fritid@vora.fi.
Vi hoppas naturligtvis även
att så många som möjligt deltar

L Kesän, ja varsinkin Vöyrinpäi
vien (30.68.7.2012), tapahtumien
tiedot jotka haluatte mukaan
ohjelmaan, joka jaetaan jokai
seen talouteen ja julkaistaan
Kunnallisuutisten
kesänume
rossa, tarvitsemme Kulttuuri ja
vapaaaikatoimistoon viimeis
tään 11 kesäkuuta.
Lähettäkää kuvaus tapahtu
masta osoitteeseen Öurintie 31,
66800 Oravainen tai netin kaut
ta osoitteeseen fritid@vora.fi.
Toivomme luonnollisesti myös

i Langradin. Anmälningar, till
sammans med en kort speaker
text, bör vi få senast den 2 juli
till adresserna ovan.
Under sommaren får Kultur
och fritidsavdelningen ofta för
frågningar angående bland annat
sevärdheternas och matställens
öppethållningstider, priser, kar
tor med mera. Därför önskar vi
även sådan information så att
vi kan sammanställa materialet
och distribuera till kommunens
infopunkter och bibliotek.

paljon osallistujia Langradin
kulkueeseen. Ilmoitukset siihen,
lyhyen kuvauksen kera, halu
amme viimeistään 2 heinäkuuta
samoihin osoitteisiin.
Kulttuuri ja vapaaaikaosasto
saa kesän aikaan monta kyselyä
muun muassa nähtävyyksien ja
ruokapaikkojen aukioloajoista,
hinnoista, kartoista ym. Toi
vomme siksi myös semmoista
infoaineisto jota voimme sitten
koostaa ja jakaa kunnan info
pisteisiin ja kirjastoihin.
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Byarådens kaffepengar
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
15.12.2012, och riktas till Vörå kommun, Kommunstyrelsen,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå.
www.vora.fi

Kommunstyrelsen

Stöd för anställande av
skolungdomar/ studerande
Arbetsgivare kan anställa en skolungdom eller studerande mellan
15-30 år och få ekonomiskt stöd för anställningen. Anställningen
ska vara inom tiden 1.5.–30.9.2012 och den anställda ska vara
skriven i kommunen. Avtjänande av värnplikt jämställs med
studier.
Blanketter och utförligare regler finns på kommunens hemsida
www.vora.fi > Blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais och Tottesunds herrgård.
www.vora.fi

Kommunstyrelsen

Kylätoimikuntien kahvirahat
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 15.12.2012 osoitteesta Vöyrin
kunta, Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
www.voyri.fi
www.vora.fi

Kunnanhallitus

Koulunuorten/opiskelijoiden palkkatuki
Työnantaja voi palkata työhön 15-30 –vuotiaan koulunuoren tai
opiskelijan ja saada taloudellista tukea palkkamenoihin. Tuki
koskee ajalla 1.5.-30.9.2012 voimassa olevia työsuhteita ja työntekijän pitää olla henkikirjoitettuna kunnassa. Asepalveluksessa
oleminen rinnastetaan opintoihin.
Lomakkeita ja yksityiskohtaisempia sääntöjä kunnan kotisivuilla
www.vora.fi > Lomakkeet. Lomakkeita voi hakea myös Vöyrin kunnantalolta, Oravaisten hallintotalolta ja Tottesundin kartanosta.

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Telefontid vardagar kl. 8-9
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Kunnanhallitus

SPARBANKENS
EKONOMIHJÄLTE
påminner:

www.voyri.fi
www.vora.fi

Kom och diskutera vilka
sparalternativ som passar dig
på vårt närmaste kontor eller
ta kontakt på adressen
www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

040-502 6022 Puh.aika arkisin klo 8-9

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333
www.sarisoptik.fi

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

 

Specialisten på
badrumsrenovering,
mattläggning
&
mattläggning &
spacklingsarbeten

Oravais
Golv&Kakel

Fredrik Engman 050-5279331 Våtrumscertifikat nr H2857/05

BYGGPLANERING OCH KONSULTHJÄLP
Vi erbjuder ett mångsidigt kunnande inom byggnadsplanering samt fastighetskonsultering med fokus på kundservice.

• Byggnadsplanering
• Fuktmätning
• Konstruktionsplanering • Fastighetsbesiktning
• Energicertifiering
• Fuktkartläggning i samband
med vattenskadda
INGENJÖRSBYRÅ
INGENJÖRSBYRÅ
KRONQVIST
INGENJÖRSBYRÅ
KRONQVIST
ABAB
Topeliusespl.
Topeliusespl.
12,Nykarleby.
12, Nykarleby,
Topeliusespl.
12,
Tfn (06) 781 Tel.
0800(06) 781 0800
info@kronqvist.c
info@kronqvist.com
www.kronqvist.com
info@kronqvist.com
www.kronqvist.com


 

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....

 
  

• Transport och spridning av gödsel
• Slyröjning av skogsbilvägar och utfallsdiken
• Transport av jord och sand
• Övriga transporter med trafiktraktor m.m.

     

TEHO Clean

TAKTVÄTT OCH MÅLNING AV TAK
9lUPHYDWWHQDYORSSV
RFKYHQWLODWLRQVDQOlJJQLQJDU
%HUJVRFKMRUGYlUPHSXPSDU
.\OUXPVLQVWDOODWLRQHU

HEIKIUS RÖR AB

2UDYDLVWIQ
66800
Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593, 050-330 8022, heikiusror@netikka.fi
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BEGÄR OFFERT NU
PÅ FÖRMÅNLIGA

DÄCK & FÄLGAR

• Personbils • Lastbils • Lantbruks •

I VÅR FÄLGHYLLA
FINNS MÅNGA SNYGGA FÄLGAR
- KOM OCH VÄLJ!

PERSONLIG SERVICE

SERVICE KE-TRADING

KENNETH ESARS MAXMO 0500-362 814

Vi utför plåttaksmålningar,
husmålningar, taktvätt (mossa och andra
föroreningar), fasadtvätt

www.serviceke-trading.com

>gd[W[e]Ukd}

Kom ihåg hushållsavdraget!

Nybyggen och
renoveringar
RING Tel. 044 334 6656

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Clm?^o]]JkomZ`]]JkIJ^ÕÛYo^T
CkT^QEkl`]]?kJ^lRC^IJ[lJZ?[J^IJk
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Vi har öppnat vår
trädgårdsavdelning!
Kekkilä TRÄDGÅRDSMYLLA, 5x50 L......................15,90
TRÄDGÅRDSKALK, 25 kg..........................................7,95
GÖDNING, TORV, TÄCKBARK
THUJA SMARAGD 80-100 cm....................................8,95
AMPLAR fr....................................................................6,50
SOMMARBLOMMOR fr...............................................0,89
FRUKTTRÄD, BÄRBUSKAR, PERENNER, SÄTTLÖK,
SÄTTPOTATIS, GRÄSFRÖN

        
Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 06-3833 013
eller 040-5008 681
www.tbb.fi

Försäljning av fyrhjulingar,
crossar och mopeder
SERVICE OCH
REPARATIONER

VIC
ER

E CHRIS

Paintball

Vörå-Maxmo
mästerskapen
i paintball

%ORPPRUWLOOYDUGDJRFKIHVW
JO¤GMHRFKVRUJ

%(67//678'(17
526251$,7,'

ordnas
lördag 3.7 kl. 12.00
vid
Vörå skidcentrum!

Välkommen!
9¶U¥


Första pris 200
Även pilkastning, yxkastning
m.m.kommer att ordnas
med fina priser!
För mer
information/
anmälningar
Kontakta
Kim Kattil
050-307 6984
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Fixar nästan allt
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- Traktorer - Lantbruksmaskiner
- Båtmotorer - Snöskotrar
- Fyrhjulingar - mopeder

T.ex. billån
20.000  på 5 år
till räntan
3 mån. Euribor
+ marginal och
avgifter.
Effektiva räntan
9.5.2012
är 3,18 %.

NJUT AV
VÅREN OCH LIVETS
MÅNGFALD!
KANSKE KAN VI
HJÄLPA TILL?
RING
384 4500

DJUPSUND 263 66640 MAXMO

www.traktorservice.fi

Mobiltel.

• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Hemhjälp
Inom Vörå Kommun
och Nykarleby Stad

Christer 0500-265 318
Kenneth 050-554 7907
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• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare
• Jordfräs • Dino Skylift, m.m.

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

SERVICEFÖRETAGET
FÖR ER!
Jag gör bl.a.

ÖPPET:
vard. 9–18

bygg- och renoveringsobjekt
badrum (certifierad)
olika servicearbeten
farm- och pälsningsarbeten m.m.

Vedmaskin uthyres!

Hur kan jag hjälpa
just Er?

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

Tom Vornanen
050 525 72 16

050-554 9171

Se också:
www.tomsalltiallo.nu
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  Simon
- utom
och
inomhusmålning
-kakelarbeten
- VTT-certifierad
- tapetsering
    
   Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi
    

FRÅN VÖRÅ!
Nya diskmaskinsmodeller
inkommit.
Vårstäda med
Miele S5211
Dammsugare

199
Välkommen!

VÖRÅ Tfn (06) 383 2890

