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vik skapar, tillsammans med tre andra
formgivare, mönster som är djupt förankrade i den österbottniska kulturen.
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Designer från Vörå. Tanja Krok-
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Paul Hägglund har målat många dokumenterande tavlor om livet i Vörå, exakt vilka kommunen får är inte bestämt än. 

Foto: Anna Gammelgård

Här är konsten som Vörå får
zzVäggarna i Paul Hägglunds galleri är fulla med tavlor. Här finns
tavlorna som dokumenterar livet
i Vörå, här finns akvareller och
modernare tavlor. Och många fler
målningar har han, sådana som inte

Revy. Såväl Vörå
uf:s ”Cirkus Båzzar” som Byarevyns ”Oskarvat”
spelades för fulla
salonger på premiärerna. Båda
bjuder på många
glada skratt. sidan 4–5


ryms på väggarna och sådana som
är så färska att de ännu inte ramats
in.
Nu ger han en stor samling av
de tavlor som visar hur livet var i
Vörå på 1940-talet fram till mitten

på 1950-talet till kommunen.
– När min far fotografen kom till
gårds avstannade jobbet, arbetsredskapen städades undan och folk
ställde upp sig framför kameran.
Det är synd. Med mina oljemål-

ningar har jag velat berätta hur
människorna levde och jobbade
på den tiden innan maskinerna tog
över, säger han.
Paul Hägglund vill att tavlorna
stannar i Vörå, eftersom de do-

kumenterar livet och landskapet
här. En sådan klausul kommer att
skrivas in i donationsbrevet, för att
säkerställa att konsten inte sprids
utanför Vörås gränser.
Sidan 3

Osäkert
Langradinin
om Langradin tulevaisuus
blir av i år
epävarma
sidan 8

Emma von Wendt, Janina Boström och Gunilla Lillbacka i Byarevyn.  Foto: Anna Gammelgård

Victor Ohlis som ”Vööro-Stina” i Vörårevyn.

Foto: Sara Holtkamp

Vad ska ni göra
på sportlovet?
Program på sidan 8

sivu 9

Mitä teette
hiihtolomalla?
ohjelma sivulla 9
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Tack och lov att det finns böcker
zzLivet skulle vara bra mycket tristare om det inte fanns böcker. En
lugn stund med en välskriven
roman eller spännande deckare i
handen är många gånger en av
dagens höjdpunkter.
Jag har nästan helt slutat köpa
böcker. Numera förser Oravais bibliotek mig med allt det jag behöver.
Biblioteket är alldeles lagom stort,
jag vet var jag ska leta för att hitta

något läsvärt. Bland böckerna på
betjäningsdisken som andra nyligen
återlämnat finns ofta godbitar, likaså framsatta på bord och snurror.
Det mest geniala påhittet av personalen är pärmen där de lagt in
papperskopior på alla nya böckers
pärmar och sistasidor. Det är bara
att bläddra och be om att få ställa
sig i kö för de böcker som intresserar, och småningom kommer ett

mejl som berättar att det är min tur
att läsa. Fantastisk service.
Enstaka ljudböcker
och e-böcker har jag
också testat, men än så
länge föredrar jag
riktiga böcker.
Önskar er läsare
trevliga lässtunder!

Inkeri Santala
viihtyy Vöyrillä
L

n

et
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zzInkeri Santala on asunut
artävlinge ja kesällä hän viihtyy hypVöyrillä neljä vuotta. Kopyrimäen maastossa.
äs
toisin Inkeri on LaihialInkerin ystävistä moni
ta ja hän on aikaisemasuu Tervajoella, mutta
E
VINNAR
min asunut myös Tervahän on Vöyriin muuton
joella, missä hän edeljälkeen tutustunut myös
leen käy työssä.
uusiin ihmisiin.
Inkeri on ompelijana
– Useimmat naapureispetivaatteita valmistavassa
tamme osaavat suomea, joTe-Va-Peitteessä.
ten juttuseuraa löytyy.
Inkeri viihtyy Vöyrillä, ja sanoo
Inkeri Santala voitti Kommunsaavansa siellä hyvää palvelua suo- bladetin lukijakilpailun, joka löytyy
menkielisenäkin.
jokaisesta numerosta sivulta kaksi.
– Ymmärrän vähän ruotsia, hän Tehtävänä on löytää kuvia lehden
sanoo.
sivuilta. Voittaja saa lahjakortin.
– Ruotsinkieli paranee pikkuhil– Mukava ystävänpäivälahja, Injaa, sanoo avopuoliso Sune Sund- keri sanoo ja kiittää avopuolisoa
kvist, joka itse on kaksikielinen.
joka lähetti kilpailuvastauksen häInkeri harrastaa kävelyä. Talvisin nen nimellä.
Anna Gammelgård
hän kävelee viiden–kuuden kiloKäännös: Patricia Pohto
metrin lenkkejä metsäteitä pitkin

unbla
d

kuva: Anna Gammelgård

mm

Inkeri Santalan kissa Pelle on leikkisä. Inkeri voitti tammikuun lukijakilpailun.

Läsartävling

Var finns bilden?
zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de
rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka
in svaret till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk
kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast den 7
mars. Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort värt
35 euro. Lycka till!

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 6, 7 och 8.

KBL

Kommunbladet
utdelas till alla hushåll i Vörå, Oravais och Maxmo.
Adress: PB 52, 65101 Vasa, telefon 7848 200. Utgivare:
HSS Media, fo-nummer 1460613-4. ISSN 1796-6868.

Vilka jobbade på Kimo bruk?
zz Kimo Bruks personal cirka 1938. Tredje från höger är
Engström. Vem är de övriga?
Meddela som vanligt Margareta Ehrman på e-post:

margareta.ehrman@gmail.
com eller tel 050-5426729.
Januarifotot gav ingen info,
men jag var bortrest och svarade inte i telefon. Ring igen!

Ansvarig redaktör: Anna Gammelgård,
telefon 050-3130 762.
E-post: kommunbladet@hssmedia.fi.
Annonser: Per-Olof Sten, telefon 7848 398,
fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.

De två damerna i decembernumret är nu båda identifierade. Redan tidigare visste vi att den ena var Aina
Nygård. Nu har Anna-Lisa

E-post: per-olof.sten@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
Annonspris: I text 1,25 euro,
tilläggsfärg: 0,30 euro (+moms).
Distribution: Barbro Enholm, telefon 7848 246.
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

Perämäki identifierat den
andra som hennes släkting
Johanna Agnisbäck från Keskis. Tack för det!
Margareta Ehrman

Nästa nummer utkommer
19 mars 2014
Sista inlämningsdag för texter och bilder
7 mars 2014
Sista inlämningsdag för köpta annonser
14 mars 2014
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Paul Hägglund har dokumenterat många av sina minnen från 1940- och 1950-talet. Här ser vi från vänster gossen som tvingas stå med
armarna usträckta när han inte kan läxan, den gravida bruden som hälsar på bröllopsgästerna, och Rökiöborna på väg på dans.

Paul Hägglund ger en stor samling oljemålningar till Vörå kommun.
Hans förhoppning är att tavlorna ska vara tillgängliga för allmänheten.

Målar livet som han minns det

”

zzVi är jätteglada åt donationen. Det är ett värdefullt kulturarv som visar vardagen i
bygden förr i världen, säger
kommundirektör Christina
Båssar.
Paul Hägglund ger 70 tavlor av olika mått till kommunen, 30 av dem är små och
40 större. De visar livet på
landsbygden, främst på 1940och 1950-talet, då det mesta
ännu gjordes för hand. De
skildrar olika yrken och arbetssätt, livet i hemmet och
på gården, traditioner och
festligheter.
– Jag har funderat en lång
tid på vad jag ska göra med
samlingen. Jag börjar bli
gammal. Så kom idén att anhålla till kommunen om den
vill ta emot samlingen, säger
Paul Hägglund.

Jag får idéer till
nya tavlor fortfarande, men de
kommer mer sällan. Nu kan det gå
veckor mellan att
jag påbörjar nya
målningar.

andra möjliga placeringar:
– Biblioteket och kommungården, till exempel.
Hela samlingen ryms inte
på Norrvalla, också andra
konstnärer måste få synas
där. Det är inte aktuellt att vi
ska öppna ett eget museum
för tavlorna, de ska smälta in
i befintliga byggnader.
Hon säger att kommunen
ska märka upp samlingen
och skapa ett kartotek över
målningarna. Då kan intresserade anhålla om att få placera enskilda tavlor.
– Så gör vi i dag, Tottesunds
herrgård i Maxmo visar till
exempel tavlor som tillhör
Pro Artibus, säger hon.
Båssar utesluter inte att
tavlor kan placeras också i
Oravais och Maxmo, men
de flesta kommer att finnas
i Vörå.
I dag finns tavlorna i Hägglunds galleri i centrum av
Vörå. Någon brådska med
att flytta tavlorna ser varken
Båssar eller Hägglund.

Han började måla tavlor när
han blev pensionär 1994. I
tjugo år har han alltså målat på heltid. Det blir ganska
många tavlor det. Och ännu
har han inte satt ner penseln.
– Jag får idéer till nya tavlor
fortfarande, men de kommer
mer sällan. Nu kan det gå
veckor mellan att jag påbörjar nya målningar.
– Nu skulle jag vilja måla
tyskarna som är på väg mot
norra Finland. Jag var sex–
sju år när de passerade Vörå.
Men jag har hittills inte hittat
någon bra bil som jag kan använda som modell. Tyskarna
hade bensindrivna bilar då,
här hade vi gengas.
Paul Hägglunds önskemål
är att tavlorna han donerar
inte ska gömmas undan i någon skrubb.
– Jag vill att allmänheten
ska kunna ta del av dem. Jag
har fört diskussioner med
kommundirektören och vi
har funderat på Norrvalla
när samgymnasiet flyttar dit.
Då skulle skoleleverna få se
målningarna och ta del av
den historia de berättar. Sedan finns ju den nuvarande
gymnasiebyggnaden som då
blir tom, men det är inte klart
vad ska bli av den efter flytten, säger Hägglund.
Hägglunds fotomuseum
finns på Rökiö kvarnstuga.
Men att också just den här
tavelsamlingen skulle flytta
dit ser Hägglund inte som ett
alternativ.
– Biblioteksföreningen
säger att de vill skapa rum i
magasinet, men jag tror att

Paul Hägglund målar sina tavlor i ett av rummen i galleriet. Han målar varje tavla i fyra steg, och det tar ungefär en vecka från att
han påbörjar arbetet tills tavlan är klar. Här är det Vörå andelshandels Rökiöfilial som tar form.

konsten blir bortglömd där.
Sedan rehabiliteringen upphörde har också besöken i

fotomuseet minskat drastiskt. Föreningen har inga
möjligheter att ha öppet till-

räckligt ofta, säger han.
Rökiö biblioteksförenings
ordförande Tor Nyman vill

inte kommentera tavelsamlingen i det här skedet.
Christina Båssar ser också

För att säkerställa att samlingen fysiskt stannar i Vörå
kommer konstnären att lägga in en klausul i donationsbrevet.
– Vi är väldigt försiktiga
med att rucka på donatorns
önskemål. Det är inte motiverande för andra att donera
till kommunen om vi börjar
ändra på villkoren, säger
Båssar.
Hon tror inte att donationen kommer att medföra
speciellt stora kostnader för
Vörå kommun.
–Vi måste antagligen til�läggsförsäkra
samlingen.
Sedan kan det bli fråga om
belysning och skyltning där
de ställs ut. Konstnären ställer inga ersättningsanspråk.
När alla detaljer är klara
kommer
donationsbrevet
att undertecknas, förhoppningsvis inom den närmaste
månaden.
Anna Gammelgård

text och foto
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Radarparet Georg och Seppo sitter i bastun och funderar på vad som är värst. Victor Ohlis och Niklas Svartbäck är briljanta.

Det är kul på toaletten. Från vänster Tobias Backlund, Jonas
Hautanen, Victor Ohlis, Victor Båsk och Niklas Svartbäck.

Elsi (Victor Ohlis) och Gösta (Niklas Svartbäck) i Aknus får besök av bedragarna Heidi Ström och Jonas Hautanen.

Tre sjönsjungande Miss Vasa-kandidater: Emelie Nyman, Fanny Hästbacka och Evelina Saarinen.

Vörå uf:s unga gäng bjuder på sig själva i revyn ”Cirkus Båzzar”.
Här avhandlas vikariestopp, bedragare och en jämlik Langrad.

Vörå uf roar så svetten lackar
zzCirkus Båzzar
Vörå uf:s revy.
Regissör: Bibi Kiikka
Aktörer: Evelina Saarinen,
Victor Ohlis, Fanny Hästbacka, Tobias Backlund,
Victor Båsk, Heidi Ström,
Jonas Hautanen, Emelie
Nyman, Johanna Stålnacke
och Niklas Svartbäck.
Scenarbetare: Mika
Hautamäki, Jonathan
Nyman, Mika Uuranmäki,
Alexander Jakas, Joakim
Engstrand, Ida Klärk,
Jakob Jakas och Emil
Nyqvist.
Ljus: Axel Nyqvist.
Ljud: Simon Nyqvist.
Premiär: 15.2 i Vörå uf.

zzDet är fullsatt i Vörå uf
när cirkusen tar fart i form
av revyn ”Cirkus Båzzar”.
Inledningen är pampig med
clowner, trapetskonstnärer
och andra cirkuskaraktärer.
Under föreställningen avhandlas många händelser
med lokal anknytning: bedragarna som utger sig vara
från kommunen när besöker
äldre är med, Langradin blir
en regnbågsfärgad jämlikhetsparad och livet står på
spel när kommunens vikariestopp avhandlas.
Oravaisborna får sig en
släng, som sig bör i en Vörårevy. Här är avfallshanteringen, som delat kommunen
i två läger också efter sam-

styrelsens ordförande Rainer
Bystedt.
Med bara tio aktörer får de
medverkande verkligen slita
hårt på scenen, i många fall
rinner svetten. Till sin hjälp
har de flinka scenarbetare
som sköter övergångarna
smidigt.

Victor Ohlis som ungkarlen
Stefan.

manslagningen, inblandad.
Bland de politiker får se
sig själva på revyscenen finns
fullmäktiges ordförande Katarina Heikius och kommun-

Några av numren höjer sig
över de andra, och den gemensamma nämnaren är att
antingen Victor Ohlis eller
Niklas Svartbäck står på scenen. De tillför revyn erfarenhet och har helt klart begåvats med den komiska ådran.
När Ohlis gör ungkarlen
Stefan som bor hemma med
mamma och frassen eller

som ”Vööro-Stina” som gör
lokalproducerad mat i tv är
minerna och ansiktsuttrycken fenomenala.
När Svartbäck agerar som
finnen Seppo som berättar
om sina bekymmer i bastun
och som tupperware-försäljaren som har problem med
engelskan bryter skrattsalvorna loss i salongen.
Vörå uf kan glädjas åt
många bra sångare i sina led.
Här ska nämnas Victor Båsk,
som avhandlar vintervädret på egen hand, och Miss
Vasa-deltagarna
Emelie
Nyman, Fanny Hästbacka
och Evelina Saarinen. Också
duetten med Svartbäck och

Saarinen är riktigt bra.
Revyn är lite trevande i
början men blir bättre när
skådespelarna får upp tempot. Några av sketcherna
hade också vunnit på att tajtas ihop lite, transportsträckan fram till poängen känns
ibland lite lång.
En del skämt går under bältet, men inte så mycket så
man inte kan ta barnen med
på revy.
Regissören Bibi Kiikka
som gjorde sin tionde Vörårevy tackades med en stor
pokal efter föreställningen.
Anna Gammelgård, text
Sara Holtkamp, foto
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Med revyn ”Oskarvat” höjer Byarevyn ribban rejält. Här avhandlas
dieter, hjärtkirurgi, skarvproblem och dagens telefonanvändande.

Byarevyn har bara toppar
zzOskarvat

••Byarevyn är ett samarbete
mellan Kimo, Oravais, Keskis, Komossa och Hellnäs
ungdomsföreningar.
Regi: Alfred Backa.
Texter: Revygänget tillsammans med Alfred Backa,
Joakim Eng, Camilla
Johansson och Bror Gammelgård
Skådespelare: Daniel Bärg,
Andreas Norrgård, Roland
Engström, Ulf Johansson,
Jonas Boström, Janina
Boström, Måns Backman,
Jonas Gammelgård, Emma
von Wendt, Mimmi Heikkilä,
Tanja Harju, Emma Löfdahl
och Gunilla Lillbacka.
Musiker: Benny Nylund,
Christian Westlin och Kalle
Heikius.
Kläder: Carola von Wendt.
Sångcoach: Margaretha
Nordqvist.
Allt i allo: Gun-Britt och Roy
Bergman.
Scen- och ljustekniker:
Mikael Norrgård, Sebastian
Norrgård, Patrik Sandberg
och Fredrik Norrgård.
Programblad, foto och
affischer: Simon Björklund,
Simone Widner och Daniel
Bärg.
Premiär: 8.2 på Årvasgården.

zzByarevyn har lyckats igen.
Alla sketcher försvarar sin
plats i revyn ”Oskarvat” som
håller hög klass.
Texterna är fyndiga, och i
flera sketcher märker man
tydligt att regissören heter
Alfred Backa. Allra klarast
blir det kanske i sketchen
”Häls på fammo”, där Emma
von Wendt hälsar på farmor
(Janina Boström). Iklädda
japanskinspirerade kläder
bjuds hon på kaka ”Ta na
kako nu”. Och så fortsätter
det, på Oravaisdialekt men
ändå på japanska. Tydlig
Backa-humor, och absolut
inget dåligt med det.
I sketchen ”Vardag i Vörå”
får Vöråborna sig en känga
för uttalet, när sju blir sjiu
och Rut blir Riut.
I ”Nyheetttää” berättas
att kommunminister Henna
Virkkunens äktenskap skjuts
upp men fästmannen utreder möjligheterna till tvångsfusion.
Talkojobbarens liv är inte
lätt, det får vi veta. Det kan
till och med behövas terapi
för att inte alltid vara den
som ställer upp och kokar
kaffe eller sopar trappan. När
man säger upp sig från jobbet
för att hinna talkojobba har
det gått för långt.
Också skarvar, OS, hjärtkirurgi, olika dieter och
kommunal städdimensionering avhandlas, liksom rädslan för hästkött, ungdomars
dåliga läsförståelse och flera
nya uppfinningar.

Emma von Wendt, Emma Lövdahl och Mimmi Heikkilä är fast i telefonträsket, något som Gunilla Lillbacka inte förstår sig på.

Det mesta som sker på scenen är allmängiltigt, men
många skämt har lokal anspelning som ger en ytterli-

gare bonus för ortsborna. Vi
får träffa Nils (Daniel Bärg),
Dress like Marie (Mimmi
Heikkilä) och naturligtvis

Andreas Norrgård och Gunilla Lillbacka är skarvarna som får problem med
byråkratin, de behöver diverse tillstånd för att få fortsätta existera.

Jonas Gammelgård, Andreas Norrgård, Janina Boström och Ulf Johansson
funderar på dieter, postens inbesparingar och langradin på gubbdagis.

i år några nykomlingar, som
alla gör bra ifrån sig. Men det
är ändå veteranerna som står
för de bästa prestationerna:
Gunilla Lillbackas miner och
kroppsspråk är fenomenala,
Daniel Bärg är jätterolig som
Nils.

Daniel Bärg: ”He er ja som e Nils.”

Ulf Johansson och Roland Engström är fenomenala i alla roller de gör.

Harry Backlund (Ulf Johansson).
På gubbdagis har Jonas
Gammelgård axlat pappa

Brors mantel som diktaren,
och Daniel Bärg är den trögtänkte som får följande svar
på en av sina funderingar:

– Det finns inget surrogat
för förståndet, men det hjälper att vara tyst.
Bland skådespelarna finns

Och så har vi klipporna Ulf
Johansson och Roland Engström. De behöver bara visa
sig på scenen så vet publiken
att något roligt är på gång.
Alla roller är som klippta och
skurna för dem.
Jag kan inte låta bli att
tycka att det är slöseri med
resurser att Uffe och Rolle
inte jobbar med teater på
heltid. De är som gjorda för
scenen.
Anna Gammelgård

text och foto
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Petterinmäen uudet tiennimet ovat Varjolantie,
Mantereentie, Luomantie ja Takalantie.

75 nya ettor
börjar skolan
till hösten

Ambulanssi
löytää perille
zzPetterinmäen kylä, itäisessä Vöyrissä, saa neljä uutta
tiennimeä. Puuhamiehenä
on lähinnä toiminut Timo
Luostari.
Luostari on kotoisin kylästä vaikkakin hän on
asunut lähes 5o vuoden ajan
pääkaupunkiseudulla. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen
on vakituiseksi kotipaikaksi
jälleen muodostunut syntymäseutu.
Leipänsä Luostari on tienannut rekan ratissa. Öiseen aikaan, meidän muiden
nukkuessa,
sanomalehdet
on kulkeutunut pääkaupunkiseudulta Vaasaan. Liekö
tämä maanteillä pyöriminen
ollut kimmokkeena kantaa
huolta ajanmukaisten tiekarttojen tärkeydestä.
Luostarin mielestä on tärkeää että ambulanssi, palokunta ja poliisi löytävät perille mahdollisimman nopeasti.

Maaseudulla välimatkat ovat
muutenkin pitkät ja hälytysajoneuvojen harhailut huonosti merkattuja teitä etsien
on ennaltaehkäistävä kaikin
mahdollisin keinoin.
Nämä nyt ajankohtaiset
tiet ovat pieniä sivuteitä jotka poikkeavat suuremmilta
teiltä, Aknuksentieltä ja Kaurajärventieltä.
Vakinaisia
asukkaita näiden teiden varsilta löytyy neljästä talosta ja
vapaa-ajankäytössä on taloja
saman verran.
Kunnanhallitus on nyt hyväksynyt uusien teiden nimet
ja tämän jälkeen asia siirtyy
valtuuston
päätettäväksi
vielä kuluvan helmikuun
lopulla. Sen jälkeen, kun
valtuuston päätös on saavuttanut lain voiman, asia siirtyy edelleen kunnan rakennusviranomaisille. Heidän
tehtävänä on tilata tienviitat
ja informoida tarvittaville

zzVörå kommun har 471
elever i årskurserna 1–6
nästa läsår. Av dem börjar
75 sitt första skolår.
Koskeby skola i Vörå
får flest nya elever. 17 barn
inleder sin skolgång där,
och skolan är den största i
skolan med totalt 93 elever
nästa år. Centrumskolan
i Oravais får 14 nya elever
och Karvsor skola 12. I
Kimo skola börjar inga nya
elever ettan, medan Pettersbacka skola får två nya ettor.
Följande år beräknas 87
barn inleda sin skolgång. De
har nu skrivits in i förskolan.
Därutöver finns 230 barn i
daghemmen, som är yngre
än förskoleålder. 57 barn har
anhållit om eftisvård nästa
läsår.

viranomaisille muutoksesta.
Kunnasta lähtee myös
tieto tienvarsien asukkaille
tarkasta uudesta osoitteesta ja mistä päivämäärästä
muutokset astuvat voimaan.
Kiinteistöjen
omistajien
tehtäväksi tulee hankkia talon seinälle tuleva numerokyltti.
Koska kiinteistöillä on
aiemmin ollut jo osoite lankeaa kustannukset tienviitoista ja niiden pystyttämisestä
kiinteistönomistajille. Tätä
kustannuserää Luostari pitää kuitenkin pienenä pahana verrattuna hyötyyn.

Keinutuoli, Petterinmäkeläisittäin soutulavitta, on paras paikka yrittää parantaa kyläläisten asioita, tuumaa Timo Luostari.

Foto: Ann-Mari Andrejeff-Hahka

Uudet tiennimet ovat Varjolantie, joka kääntyy Kaurajärventieltä, Mantereentie,
Luomantie sekä Takalantie
jotka kääntyvät Aknuksentieltä. Varjolantie on saanut nimensä kansan suusta,
aluetta on aina kutsuttu
Varjolaksi, liekö syynä ollut

alueen syrjäinen sijainti metsikön varjossa. Mantereen-,
Luoman- ja Takalantiet ovat
saaneet nimensä asukkaiden
mukaan.
Tällä näkymin syyskesän
aikana asukkaat saavat uudet tienviitat ja osoitteet.

zzSkolelever

Sen jälkeen he voivat tuntea
olonsa turvallisemmaksi kun
pystyvät antamaan tarkan
osoitteen hälytystä tehdessä
ja voivat luottaa siihen että
apu on tulossa.
Ann-Mari Andrejeff-Hahka

••Koskeby skola 17 nya ettor/
93 elever i hela skolan
••Centrumskolan i Oravais
14/81
••Karvsor skola 12/49
••Rökiö skola 8/49
••Maxmo kyrkoby skola 6/37
••Oravaisten suomenkielinen
koulu 6/31
••Särkimo skola 6/31
••Petterinmäen koulu 2/31
••Kimo skola 0/27
••Rejpelt skola 4/23.

zzFörskolelever

••Daghemmet Liljekonvaljen
32
••Daghemmet Tallkotten 19
••Petterinmäen koulu 6
••Karvsor daghem 7
••Daghemmet Rödluvan 8
••Oravaisten suomenkielinen
koulu/esikoulu 5
••Daghemmet Solbacken 4
••Daghemmet Tottebo 4

Kommunen
omfördelar
jobben

De kreativa utstyrslarna är lika många som abiturienterna i Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium, det är bara bananerna som har likadana pyjamasar.

Abi,
abi,
abi!

zzNär Snövit, gorillan, grisen, Pippi Långstrump och
alla de andra stegar in i Koskeby skola trängs eleverna
för att få en titt på de fantasifulla utstyrslarna. Men ännu
större är trängseln när godis
kastas över barnen.
– Vi har kämpat, vi har
slitit, vi har gjort allt jäkla
flitigt, sjunger abiturienterna i Vörå samgymnasiumidrottsgymnasium, som firar

Matilda Wikar och Anna Dalkarl som president Tarja Halonen
och trollkarlen i ”Alice i Underlandet”.

Maria Hagberg, Nicolina Peth, Hanna Sjöholm och i rullstolen
Sabina Östman firade sin sista skoldag.

sin sista normala skoldag
med penkis.
Matilda Wikar och Anna
Dalkarl är två av de firande.
– Vi har haft en riktigt rolig
dag, säger de.

torflaket och ut på vägen. Ropen skallar:
– Abi, abi, abi, hej, hej, hej.
Nu väntar några veckors
intensivt läsande för abiturienterna. Studentskrivning-

Tidigare under dagen har
de haft program i gymnasiet
för sina yngre skolkamrater.
– Vi är snälla abiturienter
i år. Vi har inte plågat dem.
Så bär det av upp på trak-

arna inleds 10 mars, och förhoppningsvis får de iklä sig
vita studentmössor lördagen
den 31 maj.

Anna Gammelgård

text och foto

zzVörå kommun omstrukturerar bland personalen.
Caroline Södergård-Hahn
har utsetts till ny kanslisekreterare på heltid. Hon
ska sköta kommunens
webbplats.
Hon efterträder Rita
Fridlund som blir kanslisekreterare på omsorgsavdelningen i Oravais. Hon
kommer dels att handlägga
utkomststödärenden och
sköta kansliuppgifter för
omsorgskansliet och Oravais flyktingbyrå.
Carina Nyqvist blir kanslichef på kommunkansliet
i Vörå. Hon ansvarar för
centralkansliets verksamhet
och utveckling.
I det övriga teamet på
centralkansliet ingår samservicesekreterare Carola
Lundberg, samservice och
växeln, samservicesekreterare Riitta Härtell, samservice och fakturering, och
samservicesekreterare Arja
Holmkvist, samservice och
kanslifunktioner vid förvaltningshuset i Oravais.
Syftet med omorganiseringen är att avlasta
kommunsekreteraren och
fördela jobben mer rättvist.
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– Jag gissar att det mest populära mönstret från Fyrans första
kollektion är det här, mönstret Flinga. Om du tittar riktigt noga
ser du ladorna, säger Tanja Krokvik.

Tanja Krokvik är designern
från Vörå som säljer mönster
till Sydkorea. Skolan och formgivningen var hennes räddning
när ettåriga dottern dog.

Krokig
väg mot
mönstersuccé

zzDet har varit ett hektiskt
år för Vörådesignern Tanja
Krokvik. Det börjar vara
exakt tolv månader sedan
Mönsterkollektivet
Fyran
bildades och gav ut sin första kollektion. Fyran består av fyra österbottniska
formgivare Anna Aromäki,
Johanna Högväg, Johanna
Öst-Häggblom och Tanja
själv. Huvudsakligen gör
de pappersprodukter för
hemmakontor. Häften, kuvert, förvaringsboxar.
– Det var Juthbacka kulturcentrum som förde oss
samman. De hade en idé om
att exportera kunnande från
Österbotten. Såklart kände
vi till varandra från förr.
Kretsarna är ju inte så stora
här.
Det som gör Fyran unikt är
att de gör alla mönster tillsammans. Någon börjar med
en skiss och skickar den vidare till nästa. Samma skiss
går varvet runt tills alla är
nöjda med mönstret. Samtliga mönster har en förankring i den österbottniska kulturen.
– Ta mönstret ”Väva” till
exempel, det har varit väldigt
uppskattat. Och det är en
imitation av en mattväv. Våra
japanska samarbetspartners
har varit väldigt fascinerade
av det och hela fenomenet
trasmatta. I mönstret Flinga

ingår formen av en typisk
lada. Vid första anblicken ser
man kanske inte att Österbotten finns med, men det
finns alltid där.
Just nu har Fyran över trettio återförsäljare i Finland,
Sverige, Belgien, Italien och
Sydkorea. Tanja har fungerat
som företagets kundkontakt.
Det är hon som sköter allt
mejlande mellan kunderna
och kollektivet. Vid sidan
om undervisar hon också i
tygtryck på Yrkesakademin
och Novia.
– Ingen dag är den andra
lik. Jag har väldigt variende
arbetsdagar. Mest tid går förstås till Fyran. Men ska man
klara sig i den här branschen
måste man vara beredd att
jobba brett, inte vara så kräsen. Men det är verkligen
otroligt roligt att det gick så
här bra under vårt första år.
En ny kollektion är redan på
gång.
Men vägen hit har ingalunda
varit lätt. År 2007, när Tanja
studerade formgivning på
yrkeshögskolan i Nykarleby
förlorade Tanja och hennes
man sin ettåriga dotter Lyle.
– Skolan och formgivningen har många gånger varit
min räddning. Det har varit
en trygg tillflyktsort att ta till
när allt annat runt omkring
har varit kaos. Lyle föddes
med vattenskalle och var ett

Inför bostadsmässan i Vasa 2008 designade Tanja Krokvik den utdragbara träbänken som nu hemma hos henne i Vörå.

”

Jag blev tokig av
att vara hemma i
ett tomt hus. Utan
formgivningen
skulle det ha
varit för jävligt. Jag
behövde något att
falla tillbaka på när
allt annat svek.

gravt handikappat barn. Vi
tillbringade mycket tid på
sjukhus, men jag återgick till
mina studier 10 månader efter hennes födsel.
Att hon återgick till studierna och slutförde sin examen är något hon tackar sig
själv för i dag. Lyle dog i mars
2007. Två år senare kom lillasyster Lova. Och tre år senare fick Tanja sin examen.
– Så här i efterhand är jag
väldigt glad att jag tog min

zzTanja Krokvik

snart ska ansluta sig till Fyran. Bänken kännetecknar
typiskt krokviksk design som
oftast står för väldigt enkla,
avskalade former.
– Det är oftast mycket svårare att göra avskalade former, men det gillar jag ändå
mest. Och svartvitt funkar
alltid. Fast i och för sig gillar jag också väldigt starka
färger.

Ålder: 30 år nästa månad.
Bor: I Vörå med Andreas och
Lova.
Gör: Formgivare.
Ser upp till: Min mommo. En
hårt arbetande kvinna med
stort hjärta. Hon gjorde en
lång karriär som läkare och
fick fem barn.

examen även om det stundvis var tungt. Jag blev bara
tokig av att vara hemma i
ett tomt hus. Utan formgivningen skulle det ha varit för
jävligt. Jag behövde något att
falla tillbaka på när allt annat
svek. Att Lyle dog är någonting som alltid finns med mig
och på många sätt har format
mig som människa.
Tanja säger sig alltid ha
varit väldigt lösningsinriktad. När något strular till sig

vill hon fixa det direkt. Allt
kan man inte fixa, men allt
går att lindra. Sorgen formade henne, Tanja formade
sorgen. Med mönster, möbler
och design.
Hemma i Tanjas vardagsrum står ett av hennes gamla
skolarbeten, en utdragbar
bänk i trä, som har producerats i tio exemplar och sålts
till Italien. Den gjorde hon
tillsammans med studiekompisen Andreas Haals, som

Just nu samarbetar Fyran
med ett japanskt företag.
De ska leverera 53 mönster
som eventuellt ska ingå i en
kalender för 2015.
– Skandinavisk design verkar gå hem väldigt bra i Japan
just nu. Det har varit otroligt
roligt att förhandla med åtta
japananer varav en kan “lite
engelska”. I framtiden kanske vi fokuserar mera mot
Asien.

Linn Jung
text och foto
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Nu börjar planeringen av sommarens Vörådagar. Intresset
för att gå i Langradin minskar och framtiden är osäker.

Vörådagarna två veckor i år
zzNi kan redan nu boka in
helgen 5–6 juli och gärna
också veckan före och veckan efter. Då ordnas årets
Vörådagar.
Lördagen den 5 juli blir det
traditionell marknad i Vörå
centrum. Eventuellt flyttar
den till kommungårdens
gårdsplan för att få plats med
mer aktiviteter, till exempel
ett bakluckeloppis.
Däremot är det inte helt
spikat att Langradin tågar
genom centrum i år.
– En del föreningar och
företagare deltar gärna, men
många har vi tvingats jaga för
att få ihop tillräckligt många
ekipage. Intresset att delta är

zzHar ni något på gång?
••Ta kontakt med kulturchefen Mikael Österberg
eller fritidssekreteraren
Alf Wiklund genast när ni
börjar fundera på datum för
sommarens evenemang. Då
kan de koordinera så att programpunkter som konkurrerar om samma publik inte
krockar.

••Flera arrangörer kan gärna
gå ihop och ordna gemensamma evenemang. Då blir
tillställningarna kanske
större och mera innehållsrika och lockar större publik.
••Fler programpunkter i
Maxmo och Oravais önskas,
allt behöver inte ske i Vörå
centrum.

inte lika stort som tidigare,
säger kultur- och fritidschefen Mikael Österberg på
Vörå kommun.
För att Langradin ska bli
av önskar Österberg att de

som vill delta tar kontakt
tidigare. Då har kultur- och
fritidskansliet möjligheter att
finjustera raden.
Under diskussioner som
förts med föreningsaktiva

och kommunens ledning
har tanken på att vända på
steken förts fram. Då skulle
företagarna och föreningarna står still och publiken
går runt och kollar in vad de
har att erbjuda. Mera som en
marknad.
Ett annat förslag som diskuterats är att flytta hela marknadsdelen till Karvsor skola
och slopa Langradin helt.
Men det stötte på patrull.
– Marknaden och Langradin i Vörå centrum har
långa anor och är det evenemang som drar mest folk under Vörådagarna. Det skulle
vara konstigt att flytta på det.

En senareläggning av tidpunkten för marknaden har
också diskuterats.
– Många tycker att klockan
11 är onödigt tidigt med tanke
på att Maxmodansen ordnas
kvällen före, säger Österberg.
Huvudfesten kommer att
ordnas på Maxmo danspaviljong söndagen den 6 juli.
Övrigt Vörådagsprogram
kommer att spridas under
två veckor. Några av de evenemang som redan är klara
är en familjedag på Norrvalla
tisdagen den 1 juli, nypremiären på Oravais Teaters pjäs
”Lumpänglar” torsdagen den
3 juli, och Österömarknaden

söndagen den 12 juli.
Kul-Turen ska i år ordnas
i Oravais, men tidpunkten är
ännu oklar.
Österberg hoppas att föreningarna nu är redo att
engagera sig för innehållsrika och intressanta Vörådagar som lockar såväl nuvarande kommuninvånare
som utflyttade Vöråbor som
gärna kommer hem på besök
på sommaren.
– Det är föreningarna som
gör Vörådagarna. Om det
hänger på kommunen finns
krafter bara för ett par dagars
program.

Anna Gammelgård

Mycket att göra i egen kommun på sportlovet
SPORTLOVSPROGRAM
LÖRDAG 22 FEBRUARI
Barnens dag på Norrvalla
kl 10–14. Pröva på: Born to
move, mete, clownjumppa,
ballonger. Maskerad: alla
som är utklädda får pris.
VM i pulkåkning kl 13–14
på Norrvallabacken. Pris
till alla som deltar. Hela
programmet finns på www.
folkhalsan.fi/idrott.
Vinterkuldag kl 13–15 för
hela familjen vid Årvasgården. Pulkbacke, bollkastning, ponnyridning, åkning
med fyrhjuling och lekar. Ni
har möjlighet att köpa korv,
bulla, kaffe, saft. Vörånejdens 4H steker plättar. Ta
med småpengar och pulka
och ha en rolig dag tillsammans med hela familjen.
Arr. Föräldragruppen på
daghemmet Tallkotten.
Sportlovsjippo kl 12–15 vid
pulkbacken i Djupsund.
Försäljning av korv, kaffe
och plättar. Köldgräns –15.
Byarevyn Oskarvat kl 19
på Årvasgården. Bokningar
050-377 3679 Arr. Ungdomsföreningar i Kimo, Oravais, Keskis, Komossa och
Hellnäs.
Revyn Cirkus Båzzar kl
19 i Vörå uf. Biljettbokning
dygnet runt på vorauf.fi eller
mån, fre, lör kl. 13–16 tel
050-57 21 114. Arr. Vörå uf.
SÖNDAG 23 FEBRUARI	
Sim och plask kl 15.15–16
och 16.15–17 för 3–6-åringar
på Norrvalla.
MÅNDAG 24 FEBRUARI
Filmförevisning kl 10–18 i
Vörårummet på huvudbiblioteket i Vörå. Tre korta
animerade filmer visas.
Filmerna startar varje heltimme. Möjlighet att låna.
Inget inträde. Filmerna passar bäst för barn 2–5 år. Arr.
Biblioteket. Filmerna:
Astons presenter 9 min.
Aston fyller år. Han får en
cykel och en drake till present. Men i dag regnar det
ute. Aston kan varken prova
cykeln eller draken.
Prick och Fläck snöar in 7

kl 15.15–16 och 16.15–17 för
3–6-åringar. Arr. Folkhälsan
idrott.

min. Prick och Fläck går ut
för att leka. Plötsligt börjar
det snöa små vassa flingor
och blåsa hårt. Inte en enda
prick syns på Prick och
Fläck, var är huset?
Kattresan 8 min. Lillan
möter en katt. Först blir hon
rädd, men så får hon rida på
katten och de ger sig ut på
en resa.
Born to move kl 10–10.45 på
Norrvalla för 2–3-åringar.
kl 16.30–17.30 på Norrvalla
för 6–7-åringar, Dance. Arr.
Folkhälsan idrott.
Isdisco kl 18–20 vid Centrumskolans rink. Gratis
inträde. Vi bjuder alla på
saft och kex. Korvförsäljning. Arr. Åsåsmartha.

TISDAG 25 FEBRUARI
Sportlovsbio vid Centrumskolan kl 14–16. Film ”Sune
i Grekland – All inclusive”.
Gratis inträde. Försäljning
av chips och godis. Arr.
Hem och skola och Kultur
och fritid.
Born to move kl 17–17.45 på
Norrvalla för 8–12-åringar.
Backhoppningsskola för
nybörjare kl 18 vid Vörå
skidcentrum. Alla med och
pröva på, vi hoppar med
slalomskidor i nybörjarbackarna. Arr. Vörå IF.
Biokväll kl 18 i auditoriet
på Norrvalla. Film: Frozen.
Gratis inträde. Försäljning
av godis och popcorn. Arr.
Folkhälsan idrott och Kultur- och fritid.
ONSDAG 26 FEBRUARI
Norrvalla Minigolf har
öppet hus kl 14–18 i Lotlaxarenans inomhusbana, Lotlaxvägen 424. Arr. Norrvalla
Minigolf.
Splash kl 15–16 grupp 1 för
7–9-åringar i simhallen. Kl
17–18 grupp 2 för 8–12-åringar. Arr. Folkhälsan idrott.
Musikalisk pjäs om ”Mästerkatten i stövlar” kl 18 på
Norrvalla. En rolig, interaktiv pjäs för barn i åldern
2–9 år. Inträde: 2 euro/person eller max 10/familj. 35
minuter. Arr. Norrvalla och
Kultur och fritid.
Born to move kl 18–18.45 på

SPORTLOVSRESOR
Slalomresa till Vuokatti tisdag 25 februari och lördag 1
mars. Tidtabell: 5.55 Maxmo
Klemetsgårdarna, kl 6 Palvis
E8 busshållplats, 6.05 Kaitsor E8 busshållplats, 6.15
Oravais ABC, 12–18.30 Vuokatti slalom. Pris: 80 euro/
pers över 12 år, 75 euro/pers
7–12 år i vuxens sällskap, 50
euro/pers under 7 år med
hjälm i vuxens sällskap, 50
euro/pers endast bussresa.
Liftkort kl. 12–18.30 ingår.
Betalas i bussen! Anmäl
senast 3 dagar före avfärd.
Anmälan och info: 020-781
5360. Arr. Svanbäcks bussar.

Den musikaliska pjäsen ”Mästerkatten i stövlar” visas på Norrvalla onsdag 26 februari. I rollerna ses Malin Olkkola och Anders Grönroos.
Foto: HenrikZoom

Norrvalla för 2–3-åringar.
Kl 18–18.45 på Norrvalla för
4–5-åringar.

TORSDAG 27 FEBRUARI
Minidisco kl 18–20 på Kärklax uf-lokal för barn under
skolåldern. Musik, rithörna
och snacks. Inträde 2 euro.
Arr. Kärklax uf.
Hoppborgslandet Hopsis
kl 17–20 på Centrumskolan
för barn 4–12 år. Sex olika
hoppborgar! Här kan de
mindre barnen upptäcka
Piraternas land, låta sig
hänföras av de svävande
bollarna, eller lura målvakten i det uppblåsbara målet!
Större barn kan prova på
allt från att bestiga klättertornet, till att leka gladiator
och baxa ner kompisen från
platformen Rock-n-Roll.
Entré 8 euro, hoppa så länge
du orkar. Föräldrar gratis.
Kaffe, saft och bulla säljs.
Backhoppningsskola för
nybörjare kl 18 vid Vörå
skidcentrum. Arr. Vörå IF.
Busstransport till Vörå
skidcentrum, även möjlighet till simning. Bussavgift
10 euro. Slalom kl 14–17.

Liftkort 3 h: 12 euro. Gratis
simning kl 14.45–16.45.
Buss 1: Österö kl 13, Särkimo kl 13.10, Djupsund
13.20, Maxmo kl 13.30. Minst
10 anmälningar.
Buss 2: Komossa kl 13,
Kimo kl 13.15, Oravais ABC
kl 13.25. Minst 15 anmälningar.
Hemfärd kl 17. Förhandsanmälning till Kultur och fritid
tel 3821 671 eller fritid@vora.
fi senast 25.2.
Glow-minigolf kl 17–20 för
lågstadieelever i Lotlaxarenan, Lotlaxvägen 424.
Ingen avgift. Arr. Norrvalla
minigolf.

FREDAG 28 FEBRUARI
Hoppborgslandet Hopsis kl
10–17 på Centrumskolan för
barn 4–12 år.
Glow-minigolf kl 17–20 för
högstadieelever i Lotlaxarenan, Lotlaxvägen 424.
Ingen avgift. Arr. Norrvalla
Minigolf.
Minidisco och redskapsbana kl 18–20 i Norrvalla
idrottshall för barn 0–7 år.
Inträde: 2 euro. Arr. Folkhälsan idrott.

Disco i simhallen kl 18–21
för barn 7–12 år. Inträde: 2
euro. Arr. Folkhälsan idrott.
Revyn Cirkus Båzzar kl 19 i
Vörå uf.
Byarevyn Oskarvat kl 19 på
Årvasgården.

LÖRDAG 1 MARS
Simhall, lekrum och gym
öppet på Norrvalla.
Sportlovsbio kl.14 på Kärklax uf:s lokal. Film: ”Sune
i Grekland – All inclusive”.
Gratis inträde. Försäljning.
Arr. Kärklax uf och Kultur
och fritid.
Byarevyn Oskarvat kl
19 på Årvasgården. Arr.
ungdomsföreningar i Kimo,
Oravais, Keskis, Komossa
och Hellnäs.
Revyn Cirkus Båzzar kl 19 i
Vörå uf. Arr. Vörå uf.
SÖNDAG 2 MARS
Pulkaåkning kl 11–13 i
backen vid Sundells sandgropar i Maxmo. Parkering
och skyltning från skolan.
Försäljning av grillkorv, saft
och kaffe. Hjälm rekommenderas. Arr. Kärklax uf.
Sim och plask i simhallen

Shopping i Umeå. Både
Svanbäcks bussar och
Oravais Trafik ordnar flera
resor till Umeå. Info och
anmälningar, se www.svanbacksbussar.fi och www.
ot-resor.fi.

ÖVRIGT
Simhallen
Må–fre kl 15–21. Obs! fredag
28.2 stänger simhallen kl 18.
Lö kl 12–16, sö kl 18–21.
Vörå skidcentrum
Slalombacken öppen varje
dag kl 11–17.
Traditionell slalomskola
för de yngsta nybörjarna.
Slalomskolan är individuella
lektioner riktade till barn
som vill lära sig åka alpin
skidåkning. Målsättningen
är att kunna börja använda
liften själv och att åka utför
backen med plogsvängar.
Vid intresse ring 050-5612930
eller malin.saarenmaki@
netikka.fi. Arr. Vörå IF.
Wiking Bowling
Måndag–fredag: Sportlovsbowling kl 14–17. 1,20 euro
per serie för barnen, 2 euro
per serie för vuxna.
Arbetspoolen fungerar
året runt. Tel 3821 671 eller
arbetspoolen@vora.fi. Mera
info på www.vora.fi/kulturoch-fritid/arbetspoolen/.

ULF SUNDSTÉN, KYRKOHERDE

Runt elden från vänster Isak Norrgård, Filip Söder, Sarah Östman, Emma Norrgård,
Markus Kock, Alex Östman (med skinnmössa) och Viktor Östman.
FOTON:
PETER ÅBACKA

Ovan och nedan ses Filip Backlund och Eddie Nordlund.
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Vöyrin seurakunnan ilmoitusliite

Annonsbilaga från Vörå församling

ULF SUNDSTÉN, KIRKKOHERRA

Församlingsval i höst –
andra gången unga får
rösta.

Tron på det goda lyfts
fram

mer 305815

referensnum

ULF SUNDSTÉN

ULF SUNDSTÉN

Einar Pollars med Birgit och John Ingo invid ljusstaken.

FOTO: TOMAS KLEMETS

Församlingsbor donerade
missionsljusstake

Rukouskynttelikkö
lähetystyön hyväksi

Brandmyndigheterna
granskade placeringen
305815

Paloviranomaiset
tivat sijoituksen

tarkas

viitenumero

ULF SUNDSTÉN

ULF SUNDSTÉN

Några plock ur kalendern:

Massprenumerationerna
på Kyrkpressen och Sana
upphör

Församlingen sparar

ULF SUNDSTÉN

ULF SUNDSTÉN

Musik är bäst

Efterträder sin
pianolärare

Kom med vettja’!

Martin Klemets är nu t.f. kantor i Vörå församling

FOTO: ANNSOFI BÄCK

Nytt beslut till sommaren

Prästbarn

ANNSOFI BÄCK

Läsmöte idag

Läsmötena är mycket gi
vande!

Förhör

Låg tröskel

INGEMAR KLEMETS

ULF SUNDSTÉN

Anna Budd, Jenny Östman, Stora Snöhästen och Kajsa Back.

FOTO: ULRIKA RASMUS

Intresserad?
I Oravais och Vörå

CATARINA LINDGREN

Bakre raden: Victor Helsing, Arvid Ström och Dennis
Dalkarl. Främre raden: Elias Ehrs, Axel Grön och
Amanda Hotta.
FOTO: ULRIKA RASMUS

Obs! Nya öppethåll
ningsider!
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Kesän Vöyrinpäivien suunnittelu alkaa. Mielenkiinto
Langradia kohtaan on vähentynyt ja tulevaisuus on epävarma.

Vöyrinpäivät nyt kaksiviikkoiset
zzVoitte jo nyt varata pyhänajan 5–6 heinäkuuta ja myös
viikon ennen sitä ja viikon
sen jälkeen. Silloin järjestetään vuoden Vöyrinpäivät.
Lauantaina 5 heinäkuuta
ovat perinteiset markkinat
Vöyrin keskustassa. Ne siirretään mahdollisesti kunnantalon pihaan, että saadaan
enemmän tilaa, esimerkiksi
”takaluukkukirppikselle”. Ei
ole myöskään lyöty lukkoon,
jos Langradin kulkee keskustan läpi.
– Useat yhdistykset ja yritykset osallistuvat mielellään, kun taas monia olemme
saaneet pyytämällä pyytää
osallistumaan, saadaksemme osallistujia riittävästi.

zzOnko teillä jotakin mielessä?
••Ottakaa yhteyttä kulttuurijohtajaan Mikael Österbergiin
tai vapaa-aikasihteeriin Alf
Wiklundiin heti kun alatte
ajatella päivämäärää kesän
tapahtumallenne. He voivat
koordinoida niin, että
ohjelmanumerot, jotka kilpailevat samasta yleisöstä eivät
ole samaan aikaan.

••Useat järjestäjät voivat
mielellään järjestää yhteisä
tapahtumia ja siten ne ovat
ehkä mielenkiintoisempia
ja houkuttelevat enemmän
yleisöä.
••Maksamaalle ja Oravaisiin
toivotaan useampia ohjelmanumeroita, kaiken ei tarvitse
tapahtua Vöyrillä.

Mielenkiinto osallistua ei
ole yhtä suuri kuin ennen,
kertoo Vöyrin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Mikael Österberg.
Tänä vuonna Österberg
toivoo että kiinnostuneet ot-

tavat ajoissa yhteyttä vapaaaikatoimistoon. Näin jää aikaa viimeistelyyn jos siitä on
tarvetta.
Keskusteluissa joita on
käyty yhdistysten ja kunnan
johdon kanssa on tuotu esille

ajatus, että ”paisti käännettäisiin toisin päin”. Siten, että
yritykset ja yhdistykset olisivat omilla paikoillaan ja yleisö
saisi kävellä ympäriinsä ja
katsella mitä heillä on tarjottavana. Siinä olisi ehkä enemmän
markkinatunnelmaa.
Toinen ehdotus josta on
keskusteltu on, että koko
markkinaosuus siirrettäisiin
Karvsorin koululle ja Langradista luovuttaisiin. Mutta
sitä ei hyväksytty.
– Markkinat ja Langradin
Vöyrin keskustassa, niillä on
pitkät perinteet ja ne ovat tapahtumia, joihin tulee eniten
ihmisiä Vöyrinpäivien aikana. Tuntuisi omituiselta siir-

tää niitä, sanoo Österberg.
On myös keskusteltu
markkinoiden ajankohdan
siirtämistä myöhemmäksi.
– Monien mielestä klo 11 on
liian aikaisin, koska Maksamaan tanssit ovat iltaa aikaisemmin.
Pääjuhla pidetään Maksamaan
tanssipaviljongilla
sunnuntaina 6 heinäkuuta.
Vöyrinpäivien muuta ohjelmaa on tarjolla kahden viikon ajan. Jotkut tapahtumat
ovat jo selvillä, esimerkiksi
perhepäivä
Norrvallassa
tiistaina 1. heinäkuuta, Oravaisten teatterin ensi-ilta
”Lumpänglar” torstaina 3.
heinäkuuta ja Österön mark-

Paljon tekemistä hiihtolomalla Vöyrillä

HIIHTOLOMAN OHJELMA

harjoittelemista Under
Pressure-laitteessa, esittää
gladiaattoreita ja työntää
kaveri alas Rock-n-Rollalustalta. Paikanpäällä
myydään kahvia, mehua ja
pullaa. Pääsymaksu 8 euron.
Saat pomppia niin paljon
kuin jaksat. Vanhempien
sisäänpääsy on ilmainen.

LAUANTAI 22. HELMIKUUTA

Lasten päivä klo 10–14
Norrvallassa. Born To Move,
ongintaa, pellejumppaa,
ilmapalloja. Kaikki naamiaisasuihin pukeutuneet
saavat palkinnon. Pulkkamäen Vöyrinmestaruuskisat
Norrvallabackenilla klo
13–14. Palkinto kaikille osallistujille.
Koko perheen talvitapahtuma klo 13–15 Årvasgårdenilla. Mukava päivä yhdessä
koko perheen kanssa.
Pulkkamäki, pallonheittoa,
poniratsastusta, mönkijäajelua sekä leikkejä. Makkaraa, pullaa, kahvia, mehua
sekä lettuja. Pientä rahaa
sekä oma pulkka mukaan.
Järj. Vanhempainryhmä
päiväkoti Tallkottenista.
Hiihtolomatempaus
Djupsundin pulkkamäessä
klo 12–15. Myytävänä grillimakkaraa, kahvia ja lettuja.
Pakkasraja –15 astetta.
Oskarvat-revyy Årvasgårdenilla klo 19. Varaukset:
050-377 3679. Järj: Kimon,
Oravaisten, Keskisin,
Komossan ja Hellnäsin
nuorisoseurat.
Cirkus Båzzar-revyy klo
19 Vöyrin nuorisoseurantatalossa. Liput www.vorauf.
fi tai ma, pe ja la klo 13–16
050-5721 114. Järj: Vörå uf.
SUNNUNTAI 23. HELMIKUUTA

Uintia ja vesileikkejä
3–6-vuotiaille Norrvallassa
klo 15.15–16 ja 16.15–17.

MAANANTAI 24. HELMIKUUTA

Elokuvaesityksiä Vöyrin
pääkirjastossa klo 10–18.
Kolme lyhyttä animaatiofilmiä, sopii 2–5-vuotiaille,
kerran tunnissa. Lainauspalvelut myös käytettävissä. Ei
pääsymaksua. Järj: Kirjasto.
Elokuvat ruotsiksi: Astons
presenter 9 minuuttia, Prick
och fläck snöar in 7 minuuttia ja Kattresan 8 minuuttia.
Born To Move Norrvallassa
2–3-vuotiaille klo 10–10.45
sekä 6–7-vuotiaille klo
16.30–17.30, Dance. Järj:
Folkhälsan idrott.

PERJANTAI 28. HELMIKUUTA

Pomppulinnamaa Hopsis vierailee Oravaisissa torstaina 27 ja perjantaina 28 helmikuuta. Linnoissa 4–12-vuotiaat saavat pomppia niin paljon kuin suinkin vain jaksavat.

Jäädisko Centrumskolanin
jäällä klo 18–20. Ilmainen
sisäänpääsy. Tarjoamme
kaikille mehua ja keksiä!
Makkaranmyyntiä. Järj:
Åsåsmartha-martat.
TIISTAI 25. HELMIKUUTA

Born To Move 8–12-vuotiaille Norrvallassa klo 17–17.45.
Mäkihyppykoulu vastaalkajille Vöyrin hiihtokeskuksessa klo 18. Kaikki
mukaan! Hypyt laskettelusuksilla vasta-alkajien
mäistä. Järj: Vörå IF.
Hiihtolomakino Centrumskolanissa klo 14–16.
Elokuvana ”Lasse Kreikassa”. Suomenkielinen
tekstitys. Ilmainen sisäänpääsy. Myynnissä karkkia ja
sipsiä. Järj: Hem och skola
-yhdistys sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikatoimisto.
Leffailta Norrvallan auditoriossa klo 18. Elokuva:
”Frozen”. Ilmainen sisäänpääsy. Myynnissä karkkia ja
popcornia. Järj: Folkhälsan
idrott ja vapaa-aikatoimisto.
KESKIVIIKKO 26. HELMIKUUTA

Norrvalla minigolfi pitää

avoimet ovet Lotlax-areenan
sisäradalla klo 14–18, Lotlaxvägen 424. Järj: Norrvalla
Minigolf.
Splash 7–9-vuotiaille uimahallissa klo 15–16, ryhmä 1.
8–12-vuotiaille klo 17–18,
ryhmä 2. Järj: Folkhälsan
idrott.
Mästerkatten i stövlar
–musiikkinäytelmä Norrvallassa klo 18. Hauska ja
interaktiivinen näytelmä,
2–9-vuotiaille. Pääsymaksu:
2 euroa/hlö tai enintään 10
euroa/perhe. 35 minuuttia.
Järj: Norrvalla sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimisto.
Born To Move Norrvallassa
2–3-vuotiaille klo 18–18.45
sekä 4–5-vuotiaille 18–18.45.
TORSTAI 27. HELMIKUUTA

Minidisko alle kouluikäisille
Kärklaxin nuorisoseuran
tiloissa klo 18–20. Musiikkia, piirtämistä ja herkkuja.
Pääsymaksu: 2 euroa. Järj:
Kärklax uf.
Mäkihyppykoulu vastaalkajille hiihtokeskuksessa
klo 18. Järj: Vörå IF.
Bussikuljetus Vöyrin hiihtokeskukseen, mahdollisuus

myös uintiin. Bussimaksu 10
euroa. Laskettelua klo 14–17.
Kolmen tunnin hissilippu:
12 euroa. Ilmainen uinti klo
14.15–16.45.
Bussi 1: Österö klo 13, Särkimo 13.10, Djupsund 13.20,
Maksamaa 13.30. Väh. 10
ilmoittautunutta.
Bussi 2: Komossa klo 13,
Kimo 13.15, Oravainen ABC
13.25. Väh. 15 ilmoittautunutta.
Kotimatka klo 17. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään
25. helmikuuta vapaaaikatoimistoon 3821671 tai
sähköpostitse fritid@vora.fi.
Hohtominigolfia alaastelaisille Lotlax-areenalla
klo 17–20, Lotlaxvägen 424.
Maksuton. Järj: Norrvalla
Minigolf.
Pomppulinnamaa Hopsis
klo 17–20 Keskustankoululla
4–12-vuotialle. Pienet lapset
voivat Hopsisissa tehdä
tutkimusretkiä Merirosvojen
maahan, kokeilla esterataa,
tai jallittaa puhallettavan
maalin maalivahtia. Vähän
isommat lapset voivat
kokeilla kiipeilytorniin
kiipeilemistä, tarkkuuden

Pomppulinnamaa Hopsis
klo 10–17 Keskustankoululla
4–12-vuotialle.
Hohtominigolfia yläastelaisille Lotlax-areenalla klo
17–20, Lotlaxvägen 424.
Maksuton. Järj: Norrvalla
Minigolf.
Minidisko ja temppurata
0–7-vuotiaille Norrvallan
urheiluhallissa klo 18–20.
Pääsymaksu: 2 euroa. Järj:
Folkhälsan idrott.
Disko uimahallissa
7–12-vuotiaille klo 18–21.
Pääsymaksu: 2 euro/lapsi.
Järj: Folkhälsan idrott.
Oskarvat-revyy Årvasgårdenilla klo 19.
Cirkus Båzzar-revyy klo
19 Vöyrin nuorisoseurantatalossa.
LAUANTAI 1. MAALISKUUTA

Norrvallan uimahalli,
leikkihuone ja kuntosali
avoinna.
Hiihtolomakino Kärklaxin
nuorisoseuran tiloissa
klo 14. Elokuva: ”Lasse
Kreikassa”. Suomenkielinen
tekstitys. Ilmainen sisäänpääsy. Myyntiä. Järj: Kärklax
uf sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoimisto.
Oskarvat-revyy Årvasgårdenilla klo 19.
Cirkus Båzzar-revyy klo
19 Vöyrin nuorisoseurantatalossa.
SUNNUNTAI 2. MAALISKUUTA

Pulkkamäki klo 11–13
Sundellin hiekkakuopilla
Maksamaalla. Pysäköinti ja
opastus koululla. Myyntiä.
Kypärän käyttöä suositellaan. Järj: Kärklax uf.
Uintia ja vesileikkejä
3–6-vuotiaille uimahallissa
klo 15.15–16 ja 16.15–17. Järj:
Folkhälsan idrott.

kinat 12. heinäkuuta.
Kul-Turen
järjestetään
myös tänä vuonna Oravaisissa, mutta ajankohta on
vielä avoin.
Österberg toivoo, että yhdistykset olisivat nyt valmiita
osallistumaan, niin että Vöyrinpäivistä tulisi sisältö rikkaat ja ja mielenkiintoiset,
jotka houkuttelisivat sekä
nykyisiä että poismuuttaneita Vöyriläisiä tapahtumiin.
– Yhdistyksethän tekevät
Vöyrinpäivät. Jos kunnan
pitää järjestää kaikki, niin
meillä on voimia vain muutaman päivän ohjelman järjestämiseen.

Anna Gammelgård

HIIHTOLOMAREISSUJA
Laskettelureissu Vuokattiin ti 25. helmikuuta ja la 1.
maaliskuuta. Aikataulu: Klo
5.55 Maksamaa, Klemetsintalojen kotiseutumuseo, klo
6 Palvis, E8-bussipysäkki,
6.05 Kaitsor, E8-bussipysäkki, 6.15 Oravainen,
ABC. Klo 12–18.30 Vuokatti. Hinta: 80 euro/hlö
(yli 12-vuotiaat), 75 euro/
hlö (7–12-vuotiaat aikuisen
seurassa), 50 euro/hlö (alle
7-vuotiaat aikuisen seurassa,
kypäräpakko), 50 euro/hlö
(vain bussimatka). Hintaan
sisältyy hissikortti klo 12–
18.30. Maksetaan bussissa!
Ilmoittaudu viimeistään 3
päivää ennen lähtöä puh.
020-781 5360. Järj: Svanbäcks
bussar.
Ostosreissu Uumajaan
Wasalinella. Svanbäcks bussar ja Oravaisten liikenne
järjestävät useita ostosreissuja Uumajaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
osoitteessa www.svanbacksbussar.fi ja www.ot-resor.fi.

MUUTA
Uimahalli avoinna
Ma-pe klo 15–21. Huom!
Perjantaina 28. helmikuuta
uimahalli suljetaan klo 18.
La klo 12–16, su klo 18–21.
Vöyrin hiihtokeskus
Laskettelumäki avoinna
päivittäin klo 11–17.
Perinteinen laskettelukoulu vasta-alkajille. Yksilöllisiä
oppitunteja lapsille, jotka
haluavat oppia alppihiihtoa.
Kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä puhelimitse 0505612 930 tai sähköpostitse
malin.saarenmaki@netikka.
fi. Järj: Vörå IF.
Wiking Bowling
Maanantai–perjantai. Hiihtolomakeilausta klo 14–17.
Hinta 1,20 euro/sarja lapsille, 2 euro/sarja aikuisille.
Työrinki toimii ympäri
vuoden. Puh. 06-3821 671 tai
sähköpostiosoite arbetspoolen@vora.fi. Lisätietoa
verkkosivuilla www.vora.
fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
työrinki/
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zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Nya kurser om fåglar, röstergonomi och matlagning
zzGeocaching, to 24.4 kl
18.30–21 i Karvsor skola.
Nyhet. Vi bekantar oss med
geocaching som använder
surfplatta eller smarttelefon
som hjälpmedel. Vi går genom geocachingens grunder
och ”skattjakten”. Tvåspråkig kurs. Mer info: www.geocache.fi. Kursnr 340130
Redigering av digitala
bilder, grundkurs, må 3.3 kl
18.30–21 I Tegengrensskolans datasal. Vi använder
bland annat bildbehandlingsprogrammet Windows
Live Gallery som finns som
gratis tillägg till Windows 7.
Lär dig redigera bilder från
digitalkamera eller bildskanner. Korrigera ljus, kontrast
och färger. Ta bort röda ögon.
Beskär bilderna till rätt storlek. Spara bilden i olika format och storlekar. Det går
bra att ta med egna bilder
på till exempel ett usb-minne. Förhandskunskap: lite
datorvana och grunderna i
Windows. Kursnr 110368.
Unga par i köket, ti 4.3 kl
18–21.15 i Karvsor skola. Kursen riktar sig till unga par som
börjat sitt gemensamma hushåll tillsammans. Vi tar oss ur
hel- och halvfabrikatsträsket
samt snabbmatsvanorna och

Unga i dag har svårt att laga
vanlig husmanskost. Kursen
”Unga par i köket” försöker
råda bot på det. 
Foto: Arkiv

lär oss laga mat från grunden.
Vi tillreder vanlig husmanskost, enkla wokade rätter,
taco, enkelt och lätt samt billigt, hälsosamt och jättegott.
Till kursen anmäler man sig
parvis för att vi ska lära oss
social samvaro samtidigt
som vi lagar mat tillsammans. Ta med kärl för eventuell överbliven mat som ni
kan ta med hem. Ingredienser ingår i kurspriset. Kurspriset är par. Kursnr 810222.
Ladybird, må 10.3 kl 18.15–
20.45 på förvaltningshuset i
Oravais. Kursen riktar sig i
första hand till damer som
vill förkovra sina kunskaper
om fåglar eller starta en ny
hobby, men alla är välkomna med. Inga förkunskaper
krävs. Vid första kurstillfället lär vi oss om fåglar deras

livsmiljöer och den utrustning som behövs. Vi planerar samtidigt de följande 3
kurstillfällen, som genomförs i form av exkursioner.
Om vädret tillåter avslutar vi
kvällen med en uggleexkursion. Kursnr 719904
Internet
fortsättnings
kurs, för pensionärer, må
10.3 kl 14.30–16 i Norrvallas datasal eller to 13.3 kl
18.30–21 i förvaltningshuset i
Oravais. Vi lär oss använda
olika program, söka information på Internet, hitta
intressanta sidor, kopiera
text och bilder, skapar Facebook-konto och gör säkerhetsinställningar med mera.
Bra med lite datorvana eller
grundkurs i Internet. Kursnr
340122/340124.
Grunderna i röstergo
nomi, to 13.3 kl 18–20.45 i
Vörå samgymnasiums auditorium. Röstergonomi är alla
de åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för en bra
talkommunikation. Föreläsningen riktar sig till dig som
vill veta mer om hur rösten
fungerar och hur man upprätthåller en bra röstkvalitet,
vare sig du har ett röstkrävande yrke eller använder
rösten mycket på din fritid.

Det handlar om vad du kan
tänka på när du talar och hur
omgivningsfaktorer påverkar din röst. Kursnr 999902.
Biodling för nybörjare ti
18.3 kl 19–20.30 i Vörå samgymnasium
auditorium.
Drömmer du om att starta
ett eget bisamhälle? Som
hobby eller kanske som företagare? Biodlare Christian
Storm håller en kortkurs två
tisdagskvällar. Du får en inblick i biodlingens grunder:
hur ett bisamhälle fungerar,
hur man kommer igång, utrustning. I kursen ingår också ett studiebesök till en odlare i trakten, datum bestäms
under kursen. Kursnr 739852.
Mosaik i trädgården, fr–lö
21–22.3, i Karvsor skola. Lägg
mosaik av kakelrester och
gör en dekorationsboll, ett
hjärta eller en kruka till trädgården. Ta med överblivna
kakel, tiffanyglasbitar, kantstötta porslinsaker, kruka,
bricka och handskar. Kursnr
110428.
Motorsågshantering, to
6.3 kl 18.30 i Tegengrenskolans metallslöjdsal. Vi lär oss
grunderna att hantera och
sköta en motorsåg: motorsågens konstruktion, risker och
användningsområden,
ut-

zzChristina
Björk: Tove
Jansson –
mycket mer
än Mumin
I år är det
100 år sedan
Tove Jansson
föddes. I boken ”Tove Jansson – mycket
mer än Mumin” får vi se fler
sidor av Tove Jansson.
Förutom att vara mumintrollens skapare var hon
bland annat skämttecknare,
vuxenförfattare, dramatiker,
visdiktare, konstnär och
brevskrivare.

Abel är skolkaren som kal�las ”den polske apotekaren”
eftersom han säljer knark till
klasskompisarnas fester.
När Anna lär känna honom och hans syster visar
han sig vara helt annorlunda
än hon trott.
”Sagoberättaren” av den
tyska författaren Antonia
Michaelis är skriven med ett
språk som påminner en om
varför böcker är bättre än
film.

rustningar och arbetsteknik.
Kursen passar både flickor
och pojkar från åldern 18 år
uppåt. Passar även som uppdateringskurs för de som vill
repetera sina gamla kunskaper. Teori och praktiskt arbete i skogen. Avslutas med
picknick och korvgrillning.
Kursnr 719802.
Arbete med röjsåg to 20.3
kl 18.30 i Tegengrenskolans
metallslöjdsal. Är du intresserad av hur man använder
en röjsåg och hur den är
uppbyggd eller vill du bara
repetera dina tidigare kunskaper? Vi behandlar: service, arbetsteknik och risker,

tillbehör och utrustningar.
Kursen passar både flickor
och pojkar från 16 år uppåt.
Teori och praktik i terrängen
där vi lär oss använda sågen.
Avslutas med picknick och
korvgrillning. Kursnr 719804.
Fortsättningsvis tar vi emot
anmälningar till alla bankers
Banken via nätet. 340170
Vörå Sparbank, 340172 Aktia
bank, 340176 Nordea Bank
och 340176 Vasa Andelsbank.
Förhandsanmälan
till
alla kurser på www.vora.fi/
kursanmalan eller till kansliet telefon 3821 673.

zzV-O-M kansalaisopisto
zzHuom! Uusi kurssi!
Tietokone tutuksi, jatkokurssi, to 20.3 klo 13.30–15.45
Hallintotalossa Oravaisissa.
Tietokoneen käytössä eteen
tulevia
ongelmatilanteita.
Lisälaitteiden, esimerkiksi
kameran tai puhelimen,
liittäminen koneeseen ja tiedon siirto välineestä toiseen.
Kurssi on tarkoitettu jatkokurssiksi niille jotka hallitsevat tietokoneen peruskäytön.

Kurssinro 340138.
Nyhet/uutuus!
Geokötköily, to 24.4 klo
18.30–21 Karvsorin koulussa.Tutustumme geokätköilyyn jossa voi käyttää
apuna tablettitietokonetta
tai älypuhelinta. Käymme
läpi geokätköilyn perusteet
ja kätköjen etsintää. Kaksikielinen kurssi. Lisää info:
www.geocache.fi. Kurssinro
340130.

och
passar för både
pojkar och
flickor. Hittills har det
kommit
två böcker
i serien:
”Tufft spel”
och ”Bortdribblad”. Snart
kommer den tredje delen,
”Stolpe in”.

Tips från bibliotekens tidningshyllor:
Ett hundratal tidskrifter
samt lokala och nationella
dagstidningar finns att läsa
i kommunens bibliotek. Tidningarna riktar sig till yngre
och äldre läsare, på flera
språk och i olika svårighetsgrader.
Här är exempel på några
som är nya sedan årsskiftet: ”Kyrkpressen” finns på
huvudbiblioteket och i Oravais. Gamla nummer sparas
i magasin och fås fram på
begäran. ”Allt om historia”
finns i Maxmo och i bokbussen (nyaste numret kan läsas
på huvudbiblioteket, äldre
nummer lånas ut i bussen).
”Modern psykologi” är en ny
tidskrift i Oravais och ”Hembakat” i Maxmo.

zzBoktips
zzHär får du tips på littera
tur som finns i något av
kommunens bibliotek. Titta
också på utbudet av e-böck
er och ljudböcker på www.
fredrika.net!
zzEva
Kaijser, Monica Björk:
Svenska
hem: Den
sanna historien om
Fröken Frimans krig
Ingen missade väl SVT:s
drama ”Fröken Frimans
krig” under julhelgen? Nu
kan du bekanta dig med de
verkliga personerna bakom
dramat. I början av förra seklet tröttnade några kvinnor
i Stockholm på att maten i
butikerna var dålig och dyr
och bestämde sig för att öppna en kooperativ affär. Kvinnorna var hemmafruar utan
rösträtt och egna pengar och
de fick snabbt de manliga

handlarna emot sig.
Boken som är rikt illustrerad är ett stycke mycket intressant kvinnohistoria.
zzLasse
Bengtsson:
Afghanistan: om en
yttre och
inre resa
Nyhetsankaret Lasse
Bengtsson
har tröttnat på tv och börjar
arbeta hos Svenska Afghanistankommittén.
Under
hans två år i Afghanistan blir
landet mer och mer otryggt,
bomber exploderar dagligen
och människor blir skjutna.
Man är i stort behov av humanitär hjälp, sjukvård och
utbildning. Här möter vi
även landet och människorna bakom schablonbilden.
Hans texter och dagboksanteckningar vittnar om människor med i stort sett samma
drömmar och behov som vi.

zzAntonia
Michaelis:
Sagoberättaren
Anna
är sjutton
år och ska
snart skriva
studenten
när hon blir bekant med
jämnårige Abel Tannatek.

zzMagnus Ljunggren:
Bästa klubben
Serien ”Bästa klubben”
som handlar om fotboll och
allt runtom fotboll. Böckerna
är lättlästa och spännande

zzCarol
Meldrum:
Snabbstickat – 60
projekt på
30 minuter
Har
du
inte tålamod
med större stickprojekt så
kanske Snabbstickat – 60
projekt på 30 minuter passar
dig bättre. Boken innehåller tips för både nybörjare
och vana stickare. Här finns
mönster på allt från mössor
till fingerdockor, allt klart på
en halvtimme.

mutta kunnostamisen tarpeessa.
Rankarunkoinen
talo on rakennettu yksinkertaisista osista, eikä sen
korjaaminen ole vaikeaa.
Toisaalta, väärillä materiaaleilla ja korjaustavoilla talon
voi pilata.
Hannu Rinnen kirjassa
”Perinnemestarin rintamamiestalo” kerrotaan, kuinka
talo kunnostetaan terveellisesti alkuperäistä rakentamistapaa seuraten.

zzTove
Alsterdal:
Haudattu
hiljaisuudessa
”Haudattu
hiljaisuudessa”
on Tove
Alsterdalin toinen kirja. Jo
esikoisteosta ”Kadonneet”
ylistettiin ja pidettiin vuoden
parhaana trillerinä.
Tummasävyinen sukukro-

zzOm du vill låna: Ring
Vörå huvudbibliotek på te
lefon 3821 686, biblioteket i
Oravais 3821 689 eller bibli
oteket i Maxmo på 3821 688.

zzLukuvinkkejä
zzTäällä saat lukuvinkkejä
kirjoista jotka löytyvät Vö
yrin kunnan kirjastoista.
zzEva Rusz:
Vaarallinen
rakkaus
”Vaarallinen rakkaus”
on käytännönläheinen
teos kaikille,
jotka
elävät läheisessä suhteessa

luonnehäiriöisen
kanssa.
Kirjassa seurataan neljän
naisen tapauskertomuksia
siitä, miten he ovat ajautuneet suhteeseen narsistin
kanssa ja miten he ovat siitä
selvinneet. Suhteen alussa
kumppani tuntuu aivan
täydelliseltä, mutta vähitellen suhde alkaa muuttua ja
kumppanin luonteen häiriöt
alkavat paljastua. Kirja kuvaa luonnehäiriöitä ja niiden
taustoja ja opastaa tunnista-

maan tuhoavan suhteen tunnusmerkit.
zzHannu
Rinne: Perinnemestarin rintamamiestalo
Rintamiestalo on
klassikko,
itse ja kunnolla rakennettu. Nyt suurin
osa taloista on yhä pystyssä

nikka kuljettaa lukijaa kylmästä Pohjolasta NeuvostoKarjalaan ja Pietarin armottomille kaduille.
Koruttomasti se kertoo
ihmisen halusta elää ihmisarvoista elämää.
zzJos haluat lainata, soita:
Vöyrin pääkirjasto 3821 686,
Oravaisten kirjasto 3821 689
tai Maksamaan kirjasto
3821 688.
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Pojkar läser allt mindre. De undviker längre texter
och söker sig till sådant som inte är utvecklar språket.

Alla kan vara läsförebilder

Hur ska vi då bryta det
mönstret?
I Sverige har man det senaste året starkt gått in för att
väcka läslust. Johan Unenge,
Sveriges första läsambassadör, uppmärksammar biblio-

”En av oss” handlar om Anders Breivik, mannen bakom
terrordådet på Utöya i Norge
2011. Åsne Seierstad har
suttit med på rättegången, läst
protokoll och utlåtanden från
myndigheter och intervjuat
offer och anhöriga. I boken redogör hon sakligt och detaljerat för vad som hände. Hon försöker skissa upp bakgrunden
ända från Breiviks barndom
till dagen för attacken. Det
är en tung bok att läsa, men
man vill inte lägga den från sig
innan man läst klart. Man vill
veta mer och försöka förstå
lite grann vad som låg bakom
Breiviks vägval. Seierstad har
också valt att lyfta fram offren
och deras anhöriga på ett rakt
och osentimentalt sätt. En
mycket läsvärd bok!		

Kathrine Mansfield

30
tekens roll. Bibliotekarier är
experter som gärna hjälper
till med att hitta rätt bok.
Johanna Koljonen, författare och journalist, gick ut på
senaste bokmässa i Göteborg
med mantrat: ”Att komma ut
som bokälskare i offentligheten”. Hon lyfter fram att alla
vuxna – inte enbart lärare
och föräldrar – kan fungera
som förebilder. Varför inte
läsa böcker synligt i bussen
eller på kaféet (något som
försvunnit på några år – nu
pillas det på smarttelefoner),
ge böcker i gåva, berätta om
böcker som har betytt myck-

et för oss när vi växte upp,
erbjuda oss att läsa högt för
gudbarn och familjebekantas
barn ... vilken förälder skulle
inte vara tacksam över en
sådan enkel men viktig gest?
Har man sparat sina Femböcker från 1970–1980-talet
kan de vara en riktig ”hipsterpresent” att ge vidare.
Högläsning är något som
uppskattas mycket. Detta
ska man inte sluta med efter
att barnen själva kan läsa.
Högläsning är ett sätt att vara
tillsammans och skapa närhet. En kvart om dagen blir

Fot
o: P
ia

Hild
én

Läsning är för
själen vad motion
är för kroppen.”

miljoner amerikaner kan inte läsa en enkel mening.
27 miljoner är oförmögna att skriva en enkel jobbansökan. USA har 316 miljoner invånare.

ett par timmar i veckan.
Från förskola till gymnasium dominerar de kvinnliga
lärarna. Därför spelar papporna en extra viktig roll för
pojkarnas läsning. Om man
inte själv läser kan man ändå
besöka biblioteket tillsammans, gärna varje vecka.
Dataspel kan vara en ingång till läsandet. Många
klassiska böcker finns som
spel. Har man klurat ut Tintin och Milous äventyr på
skärm är tröskeln lägre för
att låna hem serieböckerna.
Via filmer och teaterföreställningar kan man fundera

”Vi kommer ut som bokälskare ...”

Pia Hildén
lärare i geografi, biologi och
psykologi

”
”
”

Den glädje man
har av läsning
blir dubbel glädje
när man läser
tillsammans med
någon som älskar
samma böcker.”



zzPojkar i dag läser sämre än
flickor. De tycker ofta att det
är så tungt att läsa och skriva
att de undviker att göra det.
Det visar alla undersökningar. Finland har trillat ner
till sjätte plats i den senaste
Pisa-undersökningen av läsförståelse. Sverige kommer
först på 38 plats. Resultaten
dalar i hela Västeuropa.
I USA beskrevs lässvårigheter år 2011 som ”epidemiska”. Publicisten och
Pulizerpristagaren
Chris
Hedges kallar den amerikanska kulturen för en ”spektakelkultur” som passiviserar
samtidigt som samhällena
genomkommersialiseras.
Tyvärr landar trender från
”over there” fort i Norden.
Är de redan här?
Pojkarna är däremot flitigare läsare på nätet. Men
testresultat visar att samband
mellan läsning online och
läsförståelse inte är av någon
större betydelse för modersmålet. Pojkarna undviker
även där att läsa längre texter
och söker sig till sådant som
inte är språkutvecklande. I
stället använder de nätet för
att följa sociala medier eller
spela spel. I dag finns surfplattor i många hem men få
har laddat ner och läst en
e-bok.

Ulf Friman
lärare i gymnastik

Ann-Sofi Carlsson,
lärare i matematik

Lis-Marie Sabel,
lärare i fysik och kemi

Jag ser läsningen som en
avkoppling i vardagen. Jag
läser ganska mycket men
mitt läsande sker i perioder.
Till exempel under jullovet
läste jag väldigt mycket och
nu har jag hållit paus i ett par
veckor. En författare som jag
tycker mycket om är Arnaldur
Indridason. En isländsk
deckarförfattare som skriver
dels om brott i nutid men
också om ouppklarade brott
som hänt tidigare och som av
olika anledningar blir aktuella
på nytt. Han skriver dessutom
om egna traumatiska upplevelser under uppväxten som
fortsättningsvis präglar hans
sätt att leva och påverkar hans
förhållande till andra i omgivningen.”

Jag håller på och läser Jonas
Gardells trilogi ”Torka aldrig
tårar utan handskar”. Den är
lättläst och behandlar en del
av vår närhistoria som ingen
annan tidigare har skrivit om.
Speciellt familjerelationerna
som gestaltas i böckerna är
trovärdiga och gripande.”

Jag rekommenderar boken
”Det du inte såg” med Patrik
Sjöberg och Markus Letteman eftersom man in boken
får följa Patriks framgångsrika idrottshistoria ända från
knatteåldern tills han avlutade
höjdhopparkarriären. Det som
gör boken extra intressant är
den andra delen av Patriks liv.
Hur han valde, att ”offra” av
sig själv på flera plan för att
kunna nå framgång. Boken är
lättläst och väcker tankar och
funderingar.

Vi kan lägga hur
många timmar
som helst på att
skjutsa ungarna
till idrott, och
ifrågasätter aldrig
vikten av att träna. Det är jättebra
med idrottsträning, vi får bara
inte glömma bort
hur viktigt det är
med lästräning.
Något vi aldrig
pratar om är att
man faktiskt inte
utvecklar sin hjärnas fulla potential om man inte
läser. Man blir
faktiskt intelligentare av att läsa.”

över hur det berättades i boken. Att som vuxen inte styra
barnens val och ha en öppen
attityd leder ofta vidare. En
Kalle Anka-tidning kan vara
början. Den som börjat läsa
slutar sällan.
Barbara StrandBlomström

lärare i modersmål och litteratur

Fotnot. Pisa är en internationell
studie som vart tredje år i 66
länder. undersöker femtonåriga
elevers kunskaper inom
matematik, naturvetenskap och
läsförståelse.

Martin Widmark,
barnboksförfattare

zzVarför är det viktigt att läsa?
••En god läsförmåga påverkar läsförståelsen. Man läser
snabbare och förstår direkt
vad något handlar om. Det
kritiska tänkandet utvecklas
och det blir lättare att läsa
mellan raderna.
••Läsare får större ordförråd
och vidare kunskaper. Den
som är van att läsa dagstidningar lär sig om närmiljön, det egna landet och
omvärlden.
••Man får en god allmänbildning och ser sammanhang.
••Skriftspråket blir bättre.
••Den som aldrig uppnår en
automatiserad ordavkodning

(att omedelbart känna igen
ord och förstå dem) springer
hela tiden liksom uppför
en brant backe som aldrig
verkar ta slut. Hela processen att läsa, förstå, tänka och
handla blir motig och tung.
Självbilden påverkas.
••Bästa botemedlet för bättre
läsförståelse är att läsa
skönlitteratur. Långa berättande texter som ställer krav
är eftersträvansvärda.
••Också de som läser tidningar, facklitteratur och seriemagasin blir goda läsare.
••Regelbunden läsning är
viktig. Läsning är färskvara.

AVFALLSSERVICE
AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

●
●

zzVörå samgymnasium fortsätter med läskampanjen. De
som läste minst två böcker under jullovet och lämnade in en
läsdagbok efteråt fick delta i kampanjen. Deltagarna läste
2,86 böcker i snitt. Flitigast var de manliga lärare som deltog,
de läste fyra böcker per person i snitt. Flitigaste elevgruppen
var basgrupp tre. Läskampanjen fortsätter sommaren 2014.

Sir Richard Steele

●

●
Tömning av
slambrunnar
●
Torravfall
●
Spannmåls och
kalktransporter

Skrotningsintyg
Utbytesflak
Byggbaracker,
förråd och
bajamajor

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568
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Tisdag kväll, termometern visar plusgrader. I Hellnäs kryllar det
av barn med skidor och nummerlappar. Dags för Tour de Vörå.

Över hundra barn i skidspåret
zzIina Häggman är ivrig att
komma iväg ut i spåret. Hon
ska vara med i sin första skidtävling, tre år ung.
Pappa Tor-Leif Häggman
undrar om stavarna ska vara
med eller om de inte behövs.
Iina skidar några meter. Hon
faller, men stiger snart upp
igen med lite hjälp. Stavarna
behåller hon i händerna.
Det är tredje deltävlingen i
skidcupen Tour de Vörå. Den
körs i klassisk stil i skidspåren i Hellnäs.
Det är mycket folk på plats
den här tisdagen. Här är alla
de över hundra deltagarna,
här är föräldrar och moroch farföräldrar som kommit
för att hjälpa och heja. Här
är många funktionärer, med
allt från starter och vägvisning ute i spåren till tidtagning och saftservering som
uppgifter.
I högtalaren hörs speakern
Monica Nyfelt:
– Kom ihåg att ropa ”Ur
spår” om ni vill förbi i spåret!
Och ni som är i vägen stiger
undan, så blir det inget tjafs.
Flest deltagare samlar de
yngsta klasserna, de under
sex och åtta år. De klasserna har ingen tidtagning,
utan barnen får ta sig runt i
egen takt. Endel åtföljs av en
vuxen, medan andra redan
är rutinerade och skidar hela
spåret på egen hand.
Bland de äldre, från tioårsklasserna och uppåt, gäller
den här kvällen omvänd jaktstart. Det betyder att den som
vann föregående tävling startar sist, lika många sekunder
efter nu som före i mål då.
– Spännande att se hur det
går, säger Johanna Östman,
vars son Joel vann förra deltävlingen bland tioårspojkarna och nu startar långt efter
de andra.
I teorin borde alla deltagare i klassen komma i
mål samtidigt, men i praktiken blir det inte så. Banan,
stilen och sträckan är annorlunda.
Men bra går det för Joel
Östman. Han skidade snabbast av alla i sin klass och
kom i mål som fjärde.
Hur går det för treåriga Iina
Häggman då? Jodå, hon tar

Ett varmt tack
till Vörå kommun och
arbetskamrater för gåvor
och de minnesvärda
stunder som anordnades
i samband med
min pensionering.

Iina Häggman är tre år och en av de yngsta i klassen flickor 6. Hon åkte runt ett spår som var 400 meter.

Emil Sarin går i mål i tolvårsklassen, tätt följd av Jesper Pensar och Robert Södergård. De har skidat tre kilometer.

sig runt hela banan.
På upploppet blir det
några vurpor, men med ett
leende på läpparna korsar
hon mållinjen och får sitt
pris.
Anna Gammelgård

text och foto

zzTour de Vörå

••En skidcup med sex deltävlingar för 6-16-åringar.
••Ordnas gemensamt av Vörå
IF, Oravais IF och Maxmo SK.
••Tävlingar ordnas i skidcentrum, Hellnäs och
Komossa. Den andra del-

KVEVLAX SPARBANK,
DIN EGEN BANK!
Öppet: måndag 9.30-17.00, tisdag-fredag 9.30-16.30,
lunchstängt i Maxmo 12.00-12.30.
Postombud - paket, frimärken, emballage

Matilda Norrgård och Emma Ahlnäs i tioårsklassen ger sig ut
på en tvåkilometersrunda.

Saga Markén hade farmor
som sällskap på sin runda.

tävlingen skulle ha körts i
Maxmo men just då fanns
ingen snö där så den flyttades till Vörå skidcentrum.
••De yngsta klasserna, 6 och
8 år, åker utan tidtagning.
••Touren innehåller intervall-

starter, masstarter, omvänd
jaktstart baserad på föregående tävlings resultat,
sprint och avslutas i skidcentrum i Vörå med en tävling
där målgången sker uppe i
slalombacken.

••Resultatlistor och mera
information finns på webben,
oravaisif.com och voraif.fi.
••Maxmo sportklubb har en
egen skidcup. Två av de fyra
deltävlingarna är gemensamma med Tour de Vörå.

Fixar nästan allt

3 r + k, 73 m2
säljes
i äldre radhus
i Vörå
centrum

• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Hemhjälp
Hushållsavdragsgiltigt!

Vörå Apoteks servicepunkt - mediciner, receptförmedling

Dan Rintamäki

Korsholm - Vasa - Vörå

Lasse Sillanpää

Tfn Maxmo 346 2170
www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Tfn: 044-317 0030
dan.rintamaki@dr-fix.fi
Skolvägen 17, 66800 Oravais

www.dr-fix.fi

Gavellägenhet
i mycket gott skick.
Stor terrass
med tak.
Biltak och förråd.
Nära till all service.
Tfn 050-350 7221.

Företagare
träffas i Vörå
zzNya föreningen Vörå Företagare har fått en bra start.
Vid utgången av januari
hade 45 företag anslutit sig.
Det första stora evenemanget blir torsdagen den
13 mars klockan 19 då det
ordnas en företagarträff för
alla företagare i kommunen.
Både medlemmar och ickemedlemmar är välkomna.
Träffen hålls i restaurangen på Norrvalla där det
bjuds på mat och information.
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Vörå

Februari månads tjusningar!
zzFebruari är en mycket
spännande månad! Nu tror
ni säkert alla att jag ska börja
lägga ut texten om preliminära bokslutsrapporter och
dylikt, men nehe!
Februari månads händelser och spänning är framför
allt de båda lokala revypremiärerna. ”Oskarvat” och
”Cirkus Båzzar”, vad månne
det handlar om och hur
mycket kommer kommunala
händelser att stå i centrum?
Det är faktiskt lite med en
skräckblandad förtjusning
som man tar sig till dessa
revypremiärer. Men ett gott
skratt sägs ju förlänga livet
så det är bara att kasta sig
ut i revygängens händer och
hoppas att man kommer
relativt oskadd undan!
”Oskarvat” bjöd på en
revykväll fylld av många
goda skratt. Det kommunala

inslaget med sången ”Det ska
va städvagn” var en sång mitt
i prick och jag undrade lite
för mig själv om man månne
kunde ha den som allsång på
kommunens julfest detta år?
Men det märks att kommunens städdimensionering
har noterats i bygden och
jag undrar hur den köksdimensionering som för närvarande pågår ska tas emot.
Städdimensioneringen har
ju fått den effekten att tiden
som man ska städa olika utrymmen på har förkortats
och en hel del personal har
flyttas omkring som ett resultat av dimensioneringen.
Städdimensioneringen och
dess effekter ska följas upp
och utvärderas för att se hur
utfallet blir.
Köksdimensioneringen
har ännu bara börjat och ett

första infomöte kring konsultens arbete har hållits. Ärendet som sådant har dock inte
ännu behandlats i kommunstyrelsen.
Under våren är det också
meningen att den nya kommunallagen ska färdigställas.
Den är en viktig del av hela
det reformpaket som denna
regering avser genomföra.
De övriga delarna är ju kommunstrukturreformen, social- och hälsovårdsreformen
och statsandelsreformen.
Arbetsgruppen som jobbar med demokratiaspekten
i den nya kommunallagen
hade inbjudit till ett stort
hörandetillfälle i Helsingfors. Vid hörandetillfället
hade man temavisa diskussioner kring hur man kan
ordna med en fungerande
kommundelsförvaltning,

kommuninvånarnas rätt till
inflytande och de förtroendevaldas roll.
Jag tyckte att Peter Backa
slog huvudet på spiken i
sin kommentar då han kort
konstaterade att ingenting
av detta är omöjligt eller förbjudet med den nuvarande
lagstiftningen! Så är det ju
nämligen att inget av detta är
förbjudet ännu i dag, men vi
är väl inte världens bästa på
att ta vara på alla olika möjligheter som finns. Min egen
reflektion är att mycket byggs
upp för en framtid med några
stora storkommuner och att
vi ännu har en bit att gå på
den vägen innan vi är framme vid den strukturen.
Glädjande noterar jag också
att vi har jobbat inom förvaltningen på den rätta vägen
mot framtiden genom olika

projekt den senaste tiden.
Vi drar ett finlandssvenskt
projekt inom elektronisk arkivbildning. Vi har deltagit i
kommunförbundets projekt
rakt på sak, som handlar om
att skriva kommunala texter
så att de blir lättlästa och så att
man helst också förstår dem.
Våra webbsidor ger mer
och mer information för den
som har tid och intresse att
följa med den kommunala
verksamheten. Sist men inte
minst så kommer den kommunala strategiplanen att få
en allt större betydelse som
styrdokument och där är jag
övertygad om att kommunens strategiarbete kommer
att hjälpa och stöda upp planeringen av vår verksamhet
och hur vi allokerar våra resurser på ett totalekonomiskt
effektivt sätt. Inte bara städvagnar med andra ord!

Man kan säkert hitta revymaterial till många, många
revyer från det kommunala
fältet ännu. Men jag uppskattar stort vårt system med ett
beslutsfattande där många
har möjlighet att komma
till tals och där det finns påverkningsmöjligheter på gott
och ont. För det må nog vara
dimensionerat både i städskrubben och i köken, men
tanken är nog att verksamheten ska kunna hållas så att
den ungefär motsvarar den
nuvarande nivån! Men vi ska
inte heller vara rädda för att
ta i bruk nya modeller eller
ny teknik för att förenkla vardagen för oss själva om det
bara är möjligt.
Christina Båssar
kommundirektör

Vöyri

Helmikuun hurmaa!
zzHelmikuu on erittäin
jännittävä kuukausi! Varmaan nyt luulette, että alan kertoa alustavista tilinpäätösraporteista ja sentapaisista,
mutta ehei!
Helmikuun erikoisuudesta
ja jännittävyydestä vastaavat
pääasiassa kaksi paikallista
revyyensi-iltaa. ”Oskarvat”
ja ”Cirkus Båzzar”; mitähän
ne käsittelevät ja kuinkahan
paljon painoa on annettu
kunnallisille tapahtumille?
Odotan itse asiassa hieman pelonsekaisella ihastuksella näitä kahta ensiiltaa. Mutta naurun sanotaan pidentävän ikää, joten ei auta kuin heittäytyä
revyypoppoon käsiin ja
toivoa, että kokemuksesta
selviää suhteellisen ehjänä!

”

”Oskarvat” tarjosi nauruntäyteisen revyyillan. Kunnalliset vivahteet laulussa ”Det
ska va städvagn” (Siivouskärryt ne olla pitää) olivat
täysosuma ja mietinkin, pi-

Meidän ei tule
arastella
uusien mallien tai
tekniikan käyttöönottoa, jos niillä
voidaan yksinkertaistaa ja helpottaa
arkeamme.

täisikö kappale laulaa yhteislauluna kunnan tämänvuotisessa joulujuhlassa!
Laulu paljasti, että kunnan
siivousmitoitukset on pantu
seudulla merkille. Kuinkahan parhaillaan tehtävät
keittiötoimen
mitoitukset
otetaan vastaan? Siivousmitoituksen
seurauksena
erilaisten tilojen siivoamiseen käytettävää aikaa on
lyhennetty ja henkilökuntaa
on siirretty paikasta toiseen.
Mitoitusta ja sen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan
tarkasti, jotta sen tulokset
saadaan selville. Keittiötoi-

men mitoitukset ovat vasta
alkaneet, ja konsultin työhön
keskittynyt
ensimmäinen
tiedotustilaisuus on pidetty.
Asia ei kuitenkaan ole vielä
ollut kunnanhallituksen käsittelyssä.
Kevään aikana on myös tarkoitus saada valmiiksi uusi
kuntalaki. Kuntalaki on tärkeä osa nykyisen hallituksen uudistuspakettia. Muut
pakettiin kuuluvat osat ovat
kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus
sekä
valtionosuusuudistus.
Kuntalain
demokratianäkökohtia pohtiva työryhmä kutsui väkeä Helsinkiin
suureen
kuulemistilaisuuteen, jossa keskusteltiin sellaisista teemoista kuin toimivan kunnanosahallinnon
järjestämisestä, kuntalaisten
vaikuttamismahdollisuuksista sekä luottamushenkilöiden roolista. Mielestäni
Peter Backa osui naulan

Tv service
Kaj Laaja

Saris
Optik
Väsyvätkö silmäsi?

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Vöråvägen
8, VÖRÅ t. 383 7333
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta?
www.sarisoptik.fi
Särkeekö
päätä? Kokeile käänteentekeviä
Rodenstock Young Life linssejä nuorille
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.
Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

Saris Optik

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

Aidot Rodenstock-linssit tunnistat linssin -kaiverruksesta.

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

Kunnalliselta saralta riittää
varmasti aiheita vielä moniin
revyihin. Arvostan kuitenkin
suuresti järjestelmäämme ja
päätöksentekoa, jossa monilla on mahdollisuus saada
äänensä kuuluviin ja jossa on
vaikuttamismahdollisuuksia
sekä hyvässä että pahassa.
Sillä sekä siivouskomerossa
että keittiössä saattaa tapahtua mitoituksia, mutta tar-

.nu

050 525 7216
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Puhtaampi ilmanv
Väsyvätkö silmäsi?

Tuntuuko tarkentaminen hitaalta?
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä
Rodenstock Young Life linssejä nuorille
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.
Aidot Rodenstock-linssit tunnistat linssin -kaiverruksesta.

Tuntuuko tarkentaminen hitaalta?
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä
Rodenstock Young Life linssejä nuorille
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.

Voin myös ilokseni todeta,
että olemme hallinnossa työskennelleet oikeaan suuntaan
kohti tulevaisuutta viime aikojen erilaisissa hankkeissa.
Johdamme sähköisen arkistoinnin suomenruotsalaista
hanketta. Olemme osallistuneet kuntaliiton selkokielen
hankkeeseen, jossa pyritään
saamaan kunnan teksteistä
helppolukuisia, jotta lukija
myös ymmärtää asian.

Verkkosivumme
antavat yhä enemmän tietoa
niille, joilla on aikaa ja halua
seurata kunnan toimintaa.
Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä haluan mainita
kunnallisen strategiasuunnitelman yhä suuremman merkityksen ohjausasiakirjana.
Olen vakuuttunut siitä,
että kunnan strategiatyö auttaa ja tukee toimintamme
suunnittelua sekä resurssien
kohdentamista
kokonaistaloudellisesti tehokkaalla
tavalla. Toisin sanoen, ei siis
vain siivouskärryjä!

www.

Service av datorer
och laptop datorer,
radio, tv, tvättmaskiner, elspisar,
special elektronik
m.m. Arbetsgaranti.
050 349 8357

Väsyvätkö silmäsi?

kantaan todetessaan, ettei
mikään näistä ole mahdotonta tai kiellettyä nykyisessä lainsäädännössä! Mikään
niistä ei nimittäin ole kiellettyä nykypäivänä.
Taitaa kuitenkin olla niin,
että emme ole maailman parhaita hyödyntämään kaikkia
mahdollisuuksia. Olen huomannut, että paljon rakennetaan tulevaisuuden suurkuntia varten, mutta meillä on
vielä hyvän verran matkaa
jäljellä ennen kuin kaikki on
toteutunut.

Uusi PIIRINUOHOOJA
Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

VÖYRI 1 piirissä
LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

www.nyja.ﬁ
• nyja@nyja.ﬁ
Väsyvätkö
silmäsi? • 06-723 0839
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta?
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä
Rodenstock Young Life linssejä nuorille
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.

Allt inom ventilationsunderhåll
Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

Rengöring, injustering, sanering m.m.
LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

koituksena on, että toimintaa voidaan jatkaa suurin
piirtein nykyisellä tasolla!
Meidän ei tule arastella
uusien mallien tai tekniikan
käyttöönottoa, jos niillä voidaan yksinkertaistaa ja helpottaa arkeamme.

Christina båssar
kunnanjohtaja
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zzBetraktelsen

Liknelsen om lilla fröet som växer till stort träd

zzMycket av det som i dag
verkar stort, är eftertraktat
och applåderat, kommer om
en kort tid att försvinna. Detta gäller också omvänt. Jesus
berättade en gång en liknelse
(Matt.13:31–33) om hur ett
litet frö kan växa upp till ett
stort träd. Denna liknelse beskriver hur det är i Guds rike.
Varje kristen har bildlikt
talat sin trygghet och sitt bo
som fåglar uppe i ett stort
träd.
Från min tid i Kenya minns
jag hur det mitt i allt kunde
bli ett förfärligt oväsen runt
ett träd när fåglar febrilt flaxade och intensivt sjöng sina
varningsläten. Orsaken var
nästan alltid att en orm var

på väg att plundra ett fågelbo. Var fågelboet byggt högt,
högt, ytterst på en gren, då
kunde fågelns ägg eller ungar
klara sig. Annars inte.
Den onde vill att vi ska undervärdera eller till och med
förakta Gud och det han vill
göra. I stället vill han att vi
ska satsa allt på andra till
synes spännande ’träd’; rikedomens träd, själviskhetens
träd, nöjenas träd, de jordiska omsorgernas träd och
så vidare.

Guds rike har bildlikt växt
fram ur ett litet frö. Den som
sådde var Gud. På långfredagen såg det ut som en
misslyckad sådd. Guds egen

Med omsorg och omtanke om Er

Vörå Begravningsbyrå

utsände son såg ut att totalt
ha misslyckats när han korsfästes och dog.
Men på påskdagen uppstod Jesus. Fröet hade vuxit.
Gud tog emot Jesu offer. Jesus hade straffats för våra
felsteg och försummelser
genom sitt lidande och sin
död. Samtidigt hade han varit en fullkomlig människa.
Han hade ingen synd. Därför kunde döden inte hålla
honom. Därför gav Gud honom liv. Han uppstod från de
döda och i hans efterföljelse
uppstår många från de döda;
andligen nu och sedan på yttersta dagen.
Jesus sade om sig själv:
Amen, amen säger jag er: Om

vetekornet inte faller i jorden
och dör, förblir det ett ensamt
korn, men om det dör, bär
det rik frukt (Joh.12:24).

Jesu död och uppståndelse
är ett historiskt faktum. Men
budskapet om detta är samtidigt ett levandegörande
ord. Ett budskap som har
kraft med sig, som bär på en
lika outgrundlig som verklig
kraft.
Miljontals och åter miljontals människor har märkt
att något händer när de hör
Guds röst i skriven, talad eller sjungen form.
Det är något oöverträffbart om eller när Jesus får
vara närvarande i våra liv.

Han rör vid vårt innersta
jag. Ibland med varning,
ibland med tröst, ibland för
att styrka och bära. Guds
ord är annorlunda än människors ord. Det är fyllt med
Guds egen kraft, som vi människor saknar.

Att få vara nära Jesus innebär
ibland att ’gunga i den högsta
grenen’. Glädjen i Jesu närhet
är äkta och bestående. Evighetsperspektivet är hisnande
och förväntningarna får vara
höga utan att det blir fantasi.
Jesus har uppenbarat för oss
att himlen äger allt gott och
saknar allt ont.
Men samtidigt svajar de
yttersta grenarna allra mest.

Att vara en kristen innebär
en kamp. Det är en kamp på
liv och död i ordens djupaste
betydelse. En kamp mot
synd, död och djävulen.
Till sist några ord som
präster förr ibland brukade
avsluta sina predikningar
med:
”Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt
ord tröstar, lär, förmanar och
varnar oss. Hans helige Ande
stadfäste ordet i våra hjärtan
att vi icke må vara glömska
hörare, utan dagligen tillväxa i tron, hoppet och kärleken och varda saliga genom
Jesus Kristus, vår Herre.”
Ingemar Klemets

zzFödda

Vörå – Oravais – Maxmo
Stefan och Ann-Sofie Lindgård
Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 eller 040-659 3335
www.begravningsbyra.fi
Auktoriserad av
Finlands Begravningsbyråers Förbund.

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

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

Elin Backman och Mats Nordling
i Vörå fick en son den 11 augusti
2013. Ted Karl Anders Nordling
vägde 3975 gram och var 50,5
centimeter lång när han föddes.
Storebror Oscar är 3 år.

Malin Solstrand och Simon Björklund i Maxmo fick en sonen 30
augusti 2013. Jesper Johannes
Björklund vägde 3600 gram och var
51 centimeter lång när han föddes.

Lisa Backman och Mathias Jansson i Kaurajärvi
fick en dotter den 2 november 2013. My Carina
Cecilia Jansson vägde 3760 gram och var 52
centimeter lång när hon föddes.

ÖPPET:
vard. 9–18

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

050-554 9171

ERBJUDANDEN JUST NU:
HALKKROSS,
25 kg, säck

SOLROSFRÖN
25 kg, säck

5,50€
Jalas offorad 4778
VINTERSKO, par

27,50€

Maler
TAKPANEL,
silverask
10x160x2070 mm

Slutförsäljning av

10,90€

98€
KULLA

Michaela Svanbäck och Bo Vinberg i Maxmo
fick en son den 13 november 2013. Walter Alvin
Vinberg vägde 4250 g och var 52 cm lång när han
föddes. Storebror Wilmer är 3 år.

/m2

(1,51 m /
pkt)

JÄRN–RAUTA

Välkommen!

Oravais, tfn 357 5800

2

KONTORSMATERIAL

-30%
Toms Shop

Agneta Nygård och Anders Widd i
Lotlax fick en son den 26 juni 2013.
Alexander Widd vägde 3350 gram
och var 51 centimeter lång när han
föddes.

Jenny Sundfors och Jari von Wendt
fick en son den 13 september 2013.
Otto von Wendt vägde 3470 gram
och var 49 centimeter lång när han
föddes. Storebror Hugo är 3 år.

Slutförsäljning av

Badrums och
bostadsrenoveringar

-20%

*Kakel-klinkers, våtrumsmattor och tapeter
*Certifierad montering
*Målning, tapetsering, matt och parkettläggning
*Övriga inredningsarbeten

BÖCKER

Bokhandeln
Vörå tfn 383 3080

-Från golv till tak

A-BYGG ULF AHLBÄCK
66600 Vörå tel 0500-362422

www.a-byggahlback.fi, e-post a-bygg.u.ahlback@netikka.fi
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Politik på Turné

Politiikka kiertueella
- tule tapaamaan poliitikkoja
ja virkamiehiä

- träff med politiker
och tjänstemän

Kom med och diskutera om dagsaktuella frågor och
teman. Tycker du att beslutsfattandet känns avlägset
och svårt att nå? Vik in på en kaffekopp och säg vad
som ligger just dig nära hjärtat och vad du tycker om
saker och ting!

Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista
ja teemoista. Tuntuuko päätöksenteko sinusta kaukaiselta ja vaikeasti tavoitettavalta? Poikkea kahvikupilliselle ja kerro, mikä on juuri sinun sydäntäsi lähellä
ja mitä mieltä olet asioista!

Café Pettersbacka
måndagen den 24 februari kl. 18–20

Café Petterinmäki maanantaina 24. helmikuuta
klo 18–20 Petterinmäen koululla.

För mer information kontakta:
Carina Nyqvist på 06-382 1202

Välkommen!

Lisätietoja antaa Carina Nyqvist,
puh. 06-382 1202.

Tervetuloa!

Sommarjobb

Kesätyöpaikkoja

Sommarjobb vid Vörå kommun kan sökas
17.2–3.3.2014. Ansökningsblankett hittar du på
vora.fi > Blanketter
eller hämta blankett från kommungården i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais eller Tottesunds
herrgård.
Ansökan inlämnas senast den 3.3.2012 till
adressen Vörå kommun, Sommarjobb,
Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.

Vöyrin kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa
17.2.–3.3.2014.
Hakemuslomake löydät
voyri.fi > Lomakkeet
tai hae hakemuslomake Vöyrin kunnantalolta,
Oravaisten hallintotalolta tai Tottesundin kartanolta.
Hakemus on jätettävä viimeistään 3.3.2014
osoitteeseen Vöyrin kunta, Kesätyö, Vörintie 18,
66600 VÖYRI.

Korjaus ja energiaavustukset 2014
Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin toimenpiteisiin:
Korjausavustukset
1. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjausavustus (tulorajat).
2. Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin,
terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
3. Hissin rakentaminen (jaktuva haku)
4. Terveyshaitan poistamisen (jatkuva haku)
Pienitalojen harkinnanvaraiset energiaavustukset (tulorajat)
1. Energiatalouden parantaminen
2. Uusiutuvan energian käyttöönotto
Hakuaika päättyy 27.3.2014
Hakemukset tulee toimittaa 27.03.2014 mennessä
Vöyrin kunnan rakennus- ja ympäristötoimistolle
Tiedustelut ja hakemuslomakkeet rakennus- ja
ympäristötoimistolta puh 06-382 1270
Hakemuslomakkeet ja ohjeet myös www.vara.fi
Rakennus- ja ympäristötoimisto
Vöyrin Kunta, Tottesund 529
66640 Maksamaa
www.voyri.fi

www.voyri.fi

www.vora.fi

Reparations- och
energiunderstöd 2014

FÖRENINGSBIDRAG OCH
STIPENDIUM 2014
Kultur- och fritidsnämnden
– Verksamhets- och driftsbidrag för kultur-,
idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av
föreningar registrerade i Vörå kommun
– Projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar verksamma i
Vörå kommun
– Enskilda stipendium kan sökas av personer som
bedriver högre studier inom konst och musik
Kriterier för bidragen finns i broschyren Föreningsbidrag 2014, Regler och anvisningar.
Ansökningar på fastställda blanketter.
Regler och anvisningar och blanketter på
www.vora.fi/kommunen/blankettarkiv, kommungården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais,
Tottesunds Herrgård samt biblioteken.

YHDISTYSAVUSTUKSET JA
APURAHAT 2014
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
– Toiminta- ja käyttöavustusta kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä rekisteröity
yhdistys
– Projektiavustusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnalle voi hakea Vöyrillä toimiva yhdistys
– Yksittäisiä stipendejä voi hakea lähinnä korkeampia taide- ja musiikkiopintoja harjoittava
henkilö
Avustuksien kriteerit löytyvät Yhdistysavustukset
2014, Säännöt ja ohjeet-esitteestä.
Hakemukset laaditaan vahvistetuilla lomakkeilla
Säännöt ja ohjeet sekä lomakkeet osoitteesta
www.voyri.fi/lomakkeet, Vöyrin kunnantoimistosta, Oravaisten hallintotalosta, Tottesundin
kartanosta sekä kirjastoista.

Ansökan riktas till Kultur- och fritidsnämnden i
Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2014 kl. 16:00.
Försenade ansökningar förkastas.

Hakemukset osoitetaan Vöyrin Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31,
66800 Oravainen.
Hakemusaika päättyy 31.3.2014 klo 16:00.
Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Kultur- och fritidsnämnden

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

www.vora.fi

Specialisten
Specialisten påpå
badrumsbadrumsOravais
renovering,
renovering,
Golv&Kakel
mattläggning &&
mattläggning
spacklingsarbeten
spacklingsarbeten
Fredrik Engman 050-527 9331

Våtrumscertiﬁkat nr H2857/05

Fredrik Engman 050-5279331

EL-EK
Utför

elinstallationer
Oravais
0500-361 771

Våtrumscertifikat

Understöd kan beviljas bl.a. för följande åtgärder:
Reparationsunderstöd
1. Reparation för bostäder för åldringar och
handikappade (inkomstgränser)
2. Understöd för granskning av av byggnadens
skick i fråga om fuktskadade byggnader som
medför sanitära olägenheter
3. Byggande av hiss (fortgående ansökan)
4. Eliminering av sanitära olägenheter
(fortgående ansökan)
Behovsprövade energiunderstöd för småhus
(inkomstgränser)
1. Förbättring av energiekonomin
2. Ibruktagande av förnybar energi
Ansökningstiden går ut 27.3.2014
Ansökningarna ska tillsställas byggnads- och
miljökansliet senast 27.03.2014
Förfrågningar och ansökningsblanketter fås från
byggnads- och miljökansliet tfn 06-382 1270
Blanketter och anvisningar även på www.ara.fi
Byggnads- och miljökansliet, Vörå kommun,
Tottesund 529, 66640 Maxmo
www.vora.fi

www.voyri.fi
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-969460
gsm 050-03850895
fax 06

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

- golvläggning
- tapetsering
GSM 0500 969 460 info@simppesmaleri.com
Simon Ingman, Vörå

FÖRETAGARE!
Det här kunde vara
din annonsplats!

MASKINERNA HEM
KOSTNADSFRITT!

FÖRETAGARE!
Annonsera i
Det här kunde vara
Kommunbladet!
din
annonsplats!

Whirlpool AWO-D 6114

Annonsera i
Kommunbladet!
Ring 784 8398

KBL

FRONTMATAD TVÄTTMASKIN

399,-

Whirlpool AWE 6516

TOPPMATAD TVÄTTMASKIN

390,Hemtransport och
installation på köpet!
Vi kan föra bort er gamla
tvättmaskin!

Välkommen!
VÖRÅ
Tfn (06) 383 2890

NY DAM- OCH
HERRFRISERING
ÖPPNAD I VÖRÅ!
Gamla & nya kunder
välkomna!
Öppet ti-lö enl. överenskommelse, må stängt.
Tfn 050 306 3082
Vöråvägen 38

KBL

Ring 784 8398
Juridisk
byrå

Juristbyrå
Kenneth Lassus
Tunnelv. 3 F 12, 66800 Oravais
Tfn 050 592 3496, (06) 383 5545

kenneth@kl-lex.fi

www.kl-lex.fi

Vill du annonsera i Kommunbladet? Ring 7848398
eller sänd e-post till per-olof.sten@hssmedia.fi.

Kontakta oss!
Drömmer du om
en egen bostad?
Börja bostadsspara
och få bra ränta
under spartiden!

Kommunbladet
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Välkommen till
St1 Oravais
– Huset med full service

PIZZA & PEPSI

BYGGARE OCH
RENOVERARE!
Från Vörå
Snickeritjänst
erhålles kvalitetsprodukter såsom:
• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• m.m., m.m.

-veckor på St1 i Oravais

Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.

Priserna på våra högklassiga progressiva linser av tysk kvalitet 360-780 €/par.

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

Köp progressiva glasögon
av superb kvalitet.
Du får solglasögon med
egna styrkor på köpet!.
Gäller fram till 31.3.2014

PRISERNA ÄR I KRAFT FR–LÖ 21–22.2.2014, OM INGET ANNAT NÄMNTS.

Ta kontakt:
tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....

Vörå UF:s revy 2014

Regi: Bibi Kiikka

Regi: Bibi Kiikka
i Vörå UF:s lokal (koskeby)

i Vörå UF:s lokal (koskeby)

Föreställningar:
Fredag 21.2 Lördag 22.2
Föreställningar:
Fredag 28.2 Lördag 1.3
Fredag21.2
7.3
Lördag
Fredag
Lördag8.3
22.2
Fredag28.2
14.3 Lördag
Lördag15.3
1.3
Fredag

romantiska vindalar

Via Alsace till Mosel. Resa 3-9.6.

krOATien – direkT från vASA
pärlor på Balkanhalvön
Resa 7-14.5. Några platser!

Istrien

Semester och upplevelser
Resa 14-21.5.

slovenien – Kroatien

En rundresa i naturskönhet. Resa 3-10.9.

vandringsresa till österrike
Resa 21-30.8.

rundresa i Centraleuropas hjärta
Resa 16-22.9.

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

toscana

Ett av Italiens vackraste landskap
Resa 22-29.9.

sicilien – solens ö
Resa 30.9-7.10.

piemonte

”Landet vid Alpernas fot”
Resa 10-15.10.

19-22.6.

hälsoresor till pärnu

• öland – Blekinge 23-28.6.
• Göta Kanal 11-13.7, 18-20.7, 1-3.8.
• Kolmården 11-13.7, 18-20.7, 1-3.8.
• Dalarna – allsång med
MuSikfyLLdA veckOSLuT
Kalle moraeus 27-31.7
Jesus Christ superstar
• allsång på skansen 4-7.8.
i Åbo 22-23.3.
• höga Kusten 7-9.8.
Bo
Kaspers
orkester
• skagen – toppen av Danmark 9-14.6.
i Umeå 29-30.3.
• Legoland – Köpenhamn 14-19.7.
krySSningAr
• Bornholm med Köpenhamn 6-12.7.
Båtmässan
i Stockholm 7-9.3.
• hemliga resan 20-23.7.
trädgårdsmässan
i Stockholm 21-23.3.
• riga 21-25.7.
Danskryssning
med
Viking Grace 19-20.3
• tartu 31.7-3.8.
• st. petersburg 1-5.7 och 6-10.8.
hela reseutbudet på hemsidan!
• nordkap 1-6.7.
www.ot-resor.fi
• hurtigruten 11-21.7.
tel. 06-318 4000
• hardanger med Bergen 14-21.7.
• Lofoten – öriket 27.7-2.8.

st

4,78/kg

3,65/kg

JAKOBSTAD

må-fr kl. 7.00-21.00
lö kl. 7.00-18.00
sö kl. 12.00-21.00

Torghallen

må–lö 6.30–23
söndag 10–23

Sollefteågatan 9

KÖPMANNEN FIXAR DET

Försäljning av
fyrhjulingar, crossar
och mopeder
SERVICE OCH
REPARATIONER
- Traktorer
- Lantbruksmaskiner
- Båtmotorer
- Snöskotrar
- Fyrhjulingar
- mopeder

mån,fre,lör
Tel. 050-5721
114
Vuxen
16€
Ungdom U18kl.13-16
och studerande 12€
12€ föreställning)
(vid dörren 30 Grupp
min. Före
(Minst 15 pers. End. för företag och föreningar)
Avboka vid förhinder

EK
LU

Tel. 050-5721 114 mån,fre,lör
kl.13-16
(vid biljetter
dörren 30 min.
Förealla
föreställning)
dagar på
Boka
online
Avboka
vid förhinder
www.vorauf.fi

Oravais Livsmedel må-fr kl. 8.00-21.00
lö kl. 8.00-18.00
Öurvägen 4
sö kl. 12.00-18.00

www.k-market.com

Lördag 8.3
Fredag
7.3
Boka biljetter online alla dagar på
www.vorauf.fi
Lördag 15.3
Fredag 14.3

8 dagars resa: 22.2, 22.3, 13.4 (påsken)
Kortresa (5 dagar): 22.2, 16.4 (påsken)
riga påskresa 16-20.4.
tallinn 27.2-1.3, 28-30.3,
18-20.4 (påsken)

00

DS
N

TRAKTORS

E
CE
VI

• midsommardans i Lappland

499

GRILLAD
KYCKLING

R

mainau - holland

I ny tappning. Resa 29.4-5.5.

Saarioinen

SYLTMUNKAR

Rådhusgatan 6,

Vörå UF:s revy 2014

aKtuELLa rEsor

kg

Färska och delikata

050-5241 981, 050-520 7572
P&t Ved och Maskin öb

TRYGG, HÖGKLASSIG, INHEMSK.

sommarEns rEsor

079
Egypten

kg

2

1 parti/hush.
5.00/kg

APELSINER

1995
5
st

00

Navel

NÖT
INNERFILÉ

Ingen fara:
VI säljer färdIgt klabbad
torr björkVed och blandVed.
Även hemkörning!
Ring för mera info:

66600 Vörå
tfn 06-383 8516, 0500-264 811

EuroparEsor vår/höst

10
Snellman
inhemsk

Vedeldare
med
tidsbrist??

Vöråvägen 8, VÖRÅ tfn 383 7333
www.sarisoptik.fi

OT-resor 2014

KULTA KATARIINA
KAFFE 500 G

4
pkt

Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy

fennooptiikka.fi • linssiklinikka.fi

www.
sparbanken.fi/
vorasb

K-MARKET-KÖPMANNEN
REKOMMENDERAR !

Erbjudandet är i kraft till 14.3.2014.
På St1 i Oravais
finns också
POSTEN, MATKAHUOLTO och VEIKKAUS.

Tfn
06-384 4500

Vi tar inte emot bank/kreditkort

Vuxen 16€
NYHET! Läktare rad 6-13
Ungdom U18 och studerande 12€
Grupp 12€

DJUPSUND 263 66640 MAXMO

(Minst 15
15 pers.
pers. End.
End. för
för företag
(Minst
företag och
och föreningar)
föreningar)

Vi tar inte emot bank/kreditkort

NYHET! Läktare rad 6-13

www.traktorservice.fi
www.fixus.fi

Mobiltel.
Christer
0500-265 318
Kenneth
050-554 7907

www.baggasbil.fi

20-ÅRSJUBILEUM
7.3 med nyöppning
i renoverade utrymmen
Marknadsdag
med Komossa företagare

Reservera dagen redan nu! Kaffe o. tårta!
BAGGAS
BIL & TRAKTOR

Välkommen!
Bruksgatan 383,
tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

