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Babymusik kul för barn och vuxna

zzI frikyrkan i Vörå samlas föräldrar med sina barn för att sjunga och dansa. Det är även ett bra tillfälle att
pröva sitt första instrument, som Lovisa Storlund som föll för taktpinnarna. Sidan 10

SOTNING. Nya sotningsregler innebär förändringar för såväl sotarna som fastighetsägarna, säger Timo Leppänen. Sidan 6

HOBBY. Henrik Blom har samlat på sig över
18 000 pennor genom åren. Det hela började
med en joggingtur. Sidan 9

MAT. Kaffikåppin ökar på sitt matutbud.
Ägarna vill utveckla sitt koncept och erbjuda
mera tjänster för sina kunder. Sidan 3
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Vörå • Vöyri

Nationellt
och regionalt
zzI skrivande stund (fredag förmiddag) har
nyss statsminister Sipilä lämnat in regeringens avskedsansökan till presidenten. President Niinistö har godkänt ansökan. Det
innebär att den nationella landskapsreformen, social-och hälsovårdsreformen m.m.
faller. Det är nu upp till den nya regeringen
som bildas efter riksdagsvalet i april om
dessa reformer tas upp igen.
Nationella reformernas fall aktualiserar
ytterligare på regional nivå Vasa sjukvårdsdistrikts Plan B om en integrering av
social- och hälsovårdstjänsterna i Österbotten. Planen är att integreringen skulle
omfatta specialsjukvård, primärhälsovård
och socialvården, inklusive äldreomsorgen.
Tidtabellen är stram att få ett förslag till nytt
grundavtal för det nya samarbetsområdet.
Grundavtalsutkastet är tänkt att behandlas i
respektive kommuns fullmäktige inom juni
2019. Vi får se om tidtabellen håller och om
kommunerna kan komma överens om innehållet när planer och visioner ska formuleras
till skrivna avtalsdokument.
En annan aktuell regional process är
fusionen mellan Korsholm och Vasa. Här
väntar vi på vad deras fullmäktigen kommer
att besluta kring en fusion den 2 april. Om
båda fullmäktiges beslut blir ja för en fusion,
får det direkta effekter på vår kommun från
och med 1.1.2020. Bland annat påverkas vårt
samarbete inom Västkustens tillsynsnämnd,
samarbetet inom primärhälsovården (vårdnämnden) och samarbetet inom ungdomsportalen Decibel där Korsholms kommun
idag är värdkommun.
Om en kommunfusion förverkligas, blir
tiden knapp att förhandla fram nya samarbetsavtal före årsskiftet, eftersom gällande
samarbetsavtal inte per automatik kan
överföras till Vasa stad.
Därför har Vörå kommun tillsammans
med de andra samarbetskommunerna aktivt
initierat till diskussioner med Vasa och
Korsholm kring Västkustens tillsynsnämnd.
Den administrativa lösning som fusionsavtalet föreslår, en sektion inom Vasa stad,
kan inte samarbetskommunerna godkänna.
Inledande möten har hållits för att hitta en
gemensam lösning för verksamheten.
Mera utmanande är det att hitta en lösning gällande primärhälsovården. Idag sköts
Vörås primärhälsovårdstjänster genom samarbetsavtal av Korsholms kommun. Politiskt
finns en gemensam vårdnämnd där båda
kommunerna har inflytande. I fusionsavtalet föreslås att Vörå ska ingå i en social- och
hälsovårdsnämnd, som 1 av 17 ledamöter.
Under nämnden skulle en områdessektion
bildas för Vörå, men det finns inget skrivet
om vad den sektionen skulle ha för bestämmanderätt.
Vörå kommun kommer att samman-

”

Om vi inte låter primärhälsovården följa med Korsholms
kommun till Vasa stad bör vi
ingå i ett annat samarbetsområde för primärhälsovården,
eftersom vi inte ensamma kan
uppfylla lagens villkor.

Valtakunnallista
ja alueellista

zzTätä kirjoittaessani (perjantaina aamupäivällä) pääministeri Sipilä oli juuri jättänyt presidentille hallituksen eronpyynnön.
Presidentti Niinistö on hyväksynyt pyynnön.
Tämä tarkoittaa, että valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus kaatuu. Nyt näiden
uudistusten toteutus riippuu huhtikuun
eduskuntavaalien jälkeen muodostuvasta
hallituksesta.
Valtakunnallisten uudistusten kaatuminen tekee ajankohtaiseksi myös alueellisella
tasolla Vaasan sairaanhoitopiirin B-suunnitelman Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden integrointia koskien.
Suunnitelman mukaan integrointi käsittäisi
niin erityissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalihuollonkin vanhustenhuolto mukaan lukien. Uuden
yhteistoiminta-alueen uuden
perussopimusehdotuksen
kalla till inledande diskussioner
laatimiselle on tiukka aikai början av mars för att reda ut
taulu. Perussopimusehdotus
förutsättningarna. Enligt lag
on tarkoitus käsitellä kuntien
har vi skyldighet att höra till ett
valtuustoissa heinäkuun 2019
samarbetsområde med minst 20
aikana. Nähtäväksi jää, pitääkö
000 invånare. Om vi inte låter
aikataulu ja pääsevätkö kunprimärhälsovården följa med
nat yksimielisyyteen sisälKorsholms kommun till Vasa
löstä kirjallisiin sopimusastad bör vi ingå i ett annat samsiakirjoihin muotoiltaarbetsområde för primärvien suunnitelmien
hälsovården, eftersom
ja visioiden osalta.
vi inte ensamma kan
Toisekseen
uppfylla lagens
alueellisesti ajanvillkor.
kohtainen on
SamarbetsMustasaaren ja
kommunerna
Vaasan yhdishar uppmärktymisprosessi.
sammat
Odottelemme
Korsholm
näiden kahden
kommun om
kunnan valtuusatt ungtojen päädomsportatöstä kuntien
len Decibel
yhdistymisestä
helt och
2. päivänä huhtihållet saknas
kuuta. Jos molemi fusionsdismat valtuustot
kussionerna.
päättävät sanoa
Korsholms
kuntaliitokselle
kommun
kyllä, on sillä
har i pressen
suoria vaikutuklovat reda
sia kuntaamme
ut saken
1.1.2020 alkaen.
och att
Yhdistyminen
diskussioner ska
vaikuttaa muun
inledas om hur
muassa yhteistyöden lagstadgade
hön Länsiranniverksamheten
kon valvontalauska ordnas vid en
takunnassa, peruseventuell fusion.
terveydenhuollossa
Från kommunens
(hoivalautakunta) ja
sida försöker vi hitta
Decibel-nuorisoporde bästa lösningarna
Tom Holtti
taalissa; Mustasaaren
för våra invånare när
vik. kommundirektör, vs. kunnanjohtaja
kunta kun toimii
omgivningen ändrar.

”

Jos annamme perusterveydenhuollon siirtyä Mustasaaren
kunnan kanssa Vaasan kaupunkiin, on meidän tehtävä toinen
perusterveydenhuollon yhteistoimintasopimus, koska emme
voi yksinämme täyttää lain
asettamia ehtoja.

näiden toimielinten isäntäkuntana.
Jos kuntaliitos toteutuu, uusien yhteistoimintasopimusten neuvotteluun jää niukasti
aikaa ennen vuodenvaihdetta, sillä yhteistoimintasopimuksia ei voi automaattisesti
siirtää Vaasan kaupungille.
Siksi Vöyrin kunta on aktiivisesti yhdessä
muiden yhteistoimintakuntien kanssa pyrkinyt keskustelemaan Vaasan ja Mustasaaren
kanssa Länsirannikon valvontalautakunnasta. Yhdistymissopimuksen ehdottamaa
hallinnollista ratkaisua, Vaasan kaupungin
alaisuudessa toimivaa jaostoa, yhteistoimintakunnat eivät voi hyväksyä. Yhteisen
toimintaratkaisun löytämiseksi on pidetty
alustavia kokouksia.
Haastavampaa on ratkaisun keksiminen perusterveydenhuollon osalta. Tällä
hetkellä Vöyrin perusterveydenhuoltopalvelut hoidetaan yhteistoimintasopimuksella
Mustasaaren kunnan kanssa. Poliittisella
tasolla molemmilla kunnilla on vaikutusvaltaa yhteisessä hoivalautakunnassa.
Yhdistymissopimuksessa Vöyrin esitetään
sisältyvän sosiaali- ja terveyslautakuntaan
yhtenä lautakunnan 17 jäsenestä. Lautakunnan alaisuuteen perustettaisiin aluejaosto
Vöyrille, mutta jaoston päätäntävallasta ei
mainita mitään.
Vöyrin kunta kutsuu osapuolet koolle keskustelemaan maaliskuun alussa edellytysten selvittämiseksi. Lain mukaan meidän
tulee kuulua vähintään 20 000 asukkaan
yhteistoiminta-alueeseen. Jos annamme
perusterveydenhuollon siirtyä Mustasaaren
kunnan kanssa Vaasan kaupunkiin, on
meidän tehtävä toinen perusterveydenhuollon yhteistoimintasopimus, koska emme voi
yksinämme täyttää lain asettamia ehtoja.
Yhteistoimintakunnat ovat huomauttaneet Mustasaaren kunnalle, että Decibelnuorisoportaali uupuu täysin yhdistymiskeskusteluista. Mustasaaren kunta on mediassa
luvannut selvittää asian ja käydä keskusteluja lakisääteisen toiminnan järjestämisestä
mahdollisen yhdistymisen tapahtuessa.
Me kunnassa pyrimme keksimään
parhaat ratkaisut asukkaidemme kannalta
ympäristön muuttuessa.

Sommarjobb inom äldreomsorgen och tekniska sektorn
Kesätöitä vanhustenhuollossa ja teknisellä sektorilla
Inom äldreomsorgen söks
sjukskötare,
närvårdare,
vårdbiträden och städare till
hemservice och på serviceboenden, 1–4 månader, maj
till augusti. Hel- eller deltid
och i regel skiftesarbete.
Goda kunskaper i svenska
samt körkort och tillgång till

KBL

bil för arbete inom hemservice. Skicka in din ansökan
senast 31.3.2019 via Kuntarekry.fi.
Inom tekniska sektorn söks
sommarjobbare för juni -augusti. Arbetsuppgifter fastighetsskötsel, tekniskt arbete
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Rekommenderad ålder 18
år och gärna körkort. Arbetstid 38,75, h/vecka.
Skicka in din ansökan senast 15.3.2019 kl. 16.00 via
Kuntarekry.fi Läs mer http://
www.vora.fi/jobb

Vanhustenhuoltoon haetaan sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja siivoojia
kotipalveluun ja palveluasumiseen, 1–4 kuukautta,
toukokuusta
elokuuhun.
Koko- tai osa-aikaista ja
pääsääntöisesti vuorotyötä.
Hyvät ruotsin kielen taidot
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Lisa Backman-Jansson guidar Fredrik Renfält i hur man kastar pizzabottnar.

Foto: Jonny Smeds

Kaffikåppin bakar även pizza
En pizzabotten flyger upp
i luften och mjöl yr i köket
inne i kaféet Kaffikåppin i
Vörå. När Lisa BackmanJansson fångar pizzan
med sina knytnävar ser
det enkelt ut.
Men saker och ting är sällan
så enkla som de ser ut. Det får
kaféets ägare Fredrik Renfält
uppleva när det är hans tur
att försöka kasta upp pizzabottnen, efter att han kavlat
ut den först. Det börjar bra,
men degen spricker och ett
hål har bildats i degen. Kökspersonalen skrattar.
– Självklart ska jag lära
mig, säger Renfält, som är utbildad konditor.
När posten flyttade från
kaféet till K-market förra må-

29,50€
55€

Siro
Plast 2
GRUNDFÄRG
vit 9 L
Trend 7
matt
INOMHUSFÄRG
vit 9 L

J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

”

En pizza är bra när man själv kan välja vad
man vill ha på den. Det är sällan som någon
tackar nej till en pizza.”

naden öppnade det upp för
nya satsningar, säger Renfält.
– Det var inte så lyckat att
ha posten i en kaffemiljö. Det
begränsade vårt utrymme
och tog mycket tid av vår personal. Nu vill vi utveckla vårt
koncept och erbjuda mera
tjänster för våra kunder, säger Renfält.
Orsaken till att pizzabottnar
flyger i köket beror på att
samtliga av personalens anställda ska lära sig att baka
pizza, som en del av kaféets
nya satsningar. BackmanJansson, som tidigare jobbat
på en pizzeria i Vasa, fungerar som lärare.
– Man kastar upp degen
för att bearbeta degen och för
att ta bort mjölet, säger hon.

29,50€
55€

Presto
LF+
VÄGGSPACKEL
10 L
Trend 20
halvmatt
INOMHUSFÄRG
vit 9 L

ROLLERSET 18 cm

4,90€

IMPREGNERAT
VIRKE INKOMMIT!

Lisa Backman-Jansson har tidigare arbetat på en pizzera i
Vasa.
Foto: Jonny Smeds

Att det blev just pizza som
Kaffikåppin valde att satsa
på har sina förklaringar:

– En pizza är bra när man
själv kan välja vad man vill
ha på den. Det är sällan som

någon tackar nej till en pizza,
säger Renfält.
Menyn kommer att bestå
av traditionella pizzor, som
brukar finnas på de flesta pizzerior, men Renfält säger att
man också kommer erbjuda
pizzor med lite finare ingredienser.
– Vi kommer inte ha en
lång meny med massa alternativ. I stället får kunden
själv säga vad han eller hon
önskar. Det ska finnas för

alla smaker.
Till sommaren kommer
kaféet bygga en terrass, dit
folk är välkomna för att njuta
av svalkande drycker och
god mat.
– Det kan också bli aktuellt
med trubadurkvällar, säger
Renfält.
I och med de nya satsningarna förlängs öppettiderna. I
framtiden kan det också bli
aktuellt med helgöppet.
Jonny Smeds

Utöver normala öppethållningstider

Kvällsöppet
på Vasakontoret
måndagar kl. 17-19 mot tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-346 2111
Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Låt oss förverkliga
Era drömmar....
Ml\]US@
EpammRdlv
l
Ml@Kld^^@

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi
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Nils är en av vardagshjälparna
Är du en äldre person
som känner dig ensam
eller kanske har svårt att
komma till butiken. Då
kan du kontakta Vardagshjälpen som startat i Vörå
kommun. En av hjälparna
är Nils Lundgren från
Oravais. Han gick en
kurs i fjol och nu redo att
hjälpa de som behöver
stöd i vardagen
– Samhället har blivit besvärligt. Barn och föräldrar kan
bo på olika orter och många
känner sig stressade. Dessutom om ens partner eller ens
nära vänner går bort förändras livssituationen väldigt
drastiskt. Jag tror att många
äldre känner sig ensamma i
dag, säger Lundgren.
Det här är som vardagshjälpen kan kliva in och hjälpa.
Verksamheten fungerar som
så att en äldre person kan
höra av sig till Österbottens
föreningar rf verksamhetens
koordinator Marina Sippus
som sammanför den äldre
med en hjälpare. För tillfället
finns det fem aktiva hjälpare
inom Vörå kommun.
Meningen är inte att en
vardagshjälpare ska arbeta,
med till exempel gräsklippning eller snöskottning. Det
handlar mera om ett socialt
stöd.
– Vi ska helt enkelt hjälpa
till med det som hemhjälpen
inte hinner med, säger Lundgren.
Det finns också planer på
att starta en caféverksamhet
i Amaigo i Oravais. När och
hur verksamheten kommer

Nils Lundgren är beredd att hjälpa dem som känner sig ensamma i Vörå kommun.

igång är ännu inte helt spikat.
– Även om pensionärsföreningarna gör ett gott jobb
så tror jag att en del upplever
tröskeln som hög att delta i
föreningarnas aktiviteter. Att

komma och dricka en kopp
kaffe utan några som helst
krav kan vara enklare, säger
Lundgren.
Marina Sippus säger att
det kommer utbildas flera

vardagshjälpare i framtiden.
– Jag kommer hålla en utbildning den 11:e april klockan 17 i Vörå kommungård,
säger Sippus.
Alla är välkomna, så länge

Foto: Jonny Smeds

man är intresserad av frivilligarbete och vill hjälpa
äldre.
– De som vill mota ensam i
grind ska komma på kursen.
Man kan anmäla sig direkt

till mig, säger Marina Sippus
som nås på numret 044-974
7427 eller mejladressen marina.sippus@vaasanseudunyhdistykset.fi
Jonny Smeds

Leonard Markén gillar terränglöpning
15-åriga Leonard Markén gillar att röra på sig.
Bakom sig har han ett
junior-FM i skidåkning.
När snön smälter är det
däremot dags igen att dra
på löparskorna.
Markén kommer från Karvat
och gillar både att åka skidor
och att springa. På sommaren
brukar han även passa på att
hoppa på studsmattan.
Han har sedan han var
cirka 3 år gammal varit aktiv i
friidrottsföreningen IF VOM.
– Jag är uppväxt i den, säger Markén.
Förra veckan deltog han i
junior-FM i skidåkning. Han
satsade extra hårt på träningen veckan innan. Men
annars så brukar han träna
fem gånger i veckan, bara det
finns snö. Det blir ungefär
15 kilometer per gång. Dessutom brukar han springa två
gånger i veckan också på vintern.
– Jag deltog i sprint, skate
och stafett. Jag vill göra mitt
bästa, jag brukar starta hårt
och ökar farten andra varvet,
säger Markén.
På sommaren är det alltså
löpning som gäller. Han
springer både terräng- och
banlöpning. Men han föredrar terrängen.

”

Jag vill göra mitt
bästa, jag brukar
starta hårt och
ökar farten andra
varvet.”

– Det är bra då det är tuff
terräng. Det är mera omväxlande, säger Markén.
Han uppskattar att Vörå
kommun satsar på idrotten.
Något han konkret märkte av
när han fick motta ett idrottspris av kommunen.
– Det märks att de bryr sig.
Det kändes bra att få ta emot
det och att få ett stipendium.
Jag använde det till utrustning, säger Markén.
Om inte det är löpning eller skidåkning på schemat så
tycker Markén om gymnastik
och slöjd. I år har Markén
ännu framför sig FM i terränglöpning och 800 eller
2000 meter bana. Det ser han
fram emot.
Den bästa prestationen
han fått enligt honom är en
silvermedalj i 2000 meter på
FM nivå förra året.
– Det var nog kul att få det.
Om man är intresserad av
löpning löns det att gå med i
idrottsföreningen, säger Markén.
Felix Rantschukoff

Leonard Markén löpte i ensamt majestät när han tog hem SFI-guldet på 2.000 meter i 15-årsklassen i fjol. Foto: Josefin Torrkulla

ÄRI
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Vörågallup: Vad
tänker du om valet?
Om en knapp månad är det riksdagsval i Finland. Kommunbladet
gick ut och frågade folk som rörde sig i Vörå vad de har för tankar
om det kommande valet. Alla som vi pratade med anser att det är
viktigt att rösta i val, annars får man inte klaga.
Text & foto: Carina Nyqvist

Rune Österlund, löneräknare, Oravais
Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja.
Vad söker du efter i en kandidat?
– Någon som har samma värderingar som en själv. Landsbygd,
miljö och vård och omsorg är viktigt.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja, det är ett sätt att påverka.

Kerstin Broo, pensionär, Bertby

Margareta Dalaholm, företagare, Brudsund

Jaana Eriksson, närvårdare, Vörå

Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja.
Vad söker du efter i en kandidat?
– Svenska, självständiga kommuner, en kandidat som månar om
landsbygden.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja, om man inte röstar får man inte klaga.

Tänker du rösta i år?
– Ja, självklart!
Har du röstat förr?
– Ja, alltid!
Vad söker du efter i en kandidat?
– En som värnar om barn, ungdomar och äldre. Och svenskheten.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja. För att partiet ska få röster och för att få in sin kandidat.

Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja.
Vad söker du efter i en kandidat?
– En kandidat med bra väredringar gällande barn, landsbygd och
äldre.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja det är viktigt att rösta. Vi har fått rösträtt och ska använda
den, en medborgarrättighet.

Tom Heir, servicetekniker, Vassor

Inger Rönnlund, pensionär, Vörå

Paul Vasberg, pensionär, Vassor

Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja.
Vad söker du efter i en kandidat?
– Har inte bestämt än men läser vad de olika kandidaterna står
för och väljer enligt det.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja. Har man nån liten möjlighet att påverka ska man använda
den möjligheten.

Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja. Alltid.
Vad söker du efter i en kandidat?
– Att kandidaten arbetar för kommunens bästa.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja, för att kunna ha en åsikt, man ska inte klaga sen om man
inte röstat.

Tänker du rösta i år?
– Ja.
Har du röstat förr?
– Ja. Alltid.
Vad söker du efter i en kandidat?
– Jag har varit jordbrukare så det behöver vara någon som känner till jordbruk och landsbygd.
Tycker du det är viktigt att rösta? Varför?
– Ja. Om du har röstat har du försökt påverka, och får klaga.

LÄINLÄÄKÄRI
ÄINLÄÄKÄRI

ETERINÄR
TERINÄR

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR

ÖPPET:
vard. 9–18

NNE
NIEMI
NE
NIEMI
ELÄINLÄÄKÄRI
SANDASVÄGEN
SANDASVÄGEN
19 19 19
SANDASVÄGEN
VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI

00-166325 Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
166325
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN 19
ANDASVÄGEN
66600 VÖYRI
DASVÄGEN 19 19
0400-166325
VÖYRI
0600
VÖYRI
SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

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

050-554 9171
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Takbryggan- och stegen är viktiga för sotaren, säger Timo Leppänen.

Nya regler ger sotaren
”
Kaffekoppen fylls på i det lokala caféet i Vörå
centrum. Händerna är nästan lika svarta som
kaffet.

Det är få yrkesgrupper som
man kan gissa rätt på bara genom att se på händerna. Men
så är fallet efter varje arbetsdag för Timo Leppänen, som
har arbetat som sotare i 32 år.
– Det absolut bästa är hälften vatten och hälften diskmedel. Sen skurar jag dem
och efter det är det bastun
som gäller. Det är det enda
som funkar, säger Leppänen.
Det hela började med

att Leppänens kompis från
Oravais frågade om Leppänen kunde hjälpa till med
skorstenar på lördagar. Både
Leppänen och hans bror började sin sotarkarriär år 1986.
Under början av Leppänens
karriär arbetade han i Vasa,
men den arbetsorten blev
inte långvarig innan han blev
verksam i Vörå.
I dagens läge är Leppänen
verksam ända från Vörå ner

till Närpes. Orsaken är att
det sedan årsskiftet har skett
en förändring i räddningslagen som berör sotning.
Ändringarna berör i huvudsak regleringen av hur
sotningstjänsterna ordnas. I
praktiken betyder det att det
nuvarande distriktssotningssystemet har upphört.
Det betyder att fastighetsägare beställer lagstadgade

sotningstjänster direkt av yrkeskunnig sotare.
Det är en bra förändring
sett ur sotarnas synvinkel
säger Leppänen, de får ett
obegränsat
arbetsområde.
Men det kan på samma gång
vara litet förvirrande för fastighetsägarna.
– Det är viktigt att folk förstår att om inte sotaren har
synts till ska man ta kontakt.
Försäkringsbolagen kräver
att man har sotat skorstenen.
Annars kan det vara svårt
att få ersättning om olyckan
är framme. Själv brukar jag
lägga en lapp i postlådan och
meddela när jag kommer att
vara i området. Då får man

bara säga hepp så kommer
jag, säger Leppänen.
Leppänen brukar i snitt
besöka 10 kunder per dag.
Men det beror på om han får
inbokat flera som bor någorlunda nära varandra. Leppänen säger att eldstäder och
rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta, beroende på hur de
används. Dessutom måste
man ta i beaktande konstruktionen samt det bränsle
som används.
Enligt Österbottens räddningsverk ska eldstäder och
rökkanaler i byggnader som
används för stadigvarande
boende sotas med minst ett
års mellanrum. I byggnader

Det är viktigt att
folk förstår att om
inte sotaren har
synts till ska man
ta kontakt.”

som används som fritidsbostäder ska man sota med
minst tre års mellanrum.
– Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver
inte sotas. Om de har stått
oanvända i tre år ska de sotas
innan de tas i bruk.
Leppänen säger att de nya
reglerna är bekanta för honom sedan tidigare. För de
fria områdena för sotarna
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zzTänk på detta:

••Ägaren och innehavaren av
en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga
om allmänna utrymmen och
sådana arrangemang som
tjänar hela byggnaden samt
innehavaren av en lägenhet
i fråga om utrymmen i hans
eller hennes besittning se
till att:
••1) eldstäder och rökkanaler
hålls i sådant skick att de
kan användas på ett säkert
sätt;
••2) en sotare regelbundet
sotar eldstäderna och rökkanalerna;
••3) stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls
i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett
säkert sätt.
••De skyldigheter som anges

i 1 mom. gäller inte gasdrivna eldstäder eller deras
kanaler.
••Sotaren ska ge kunden ett
intyg över utfört sotningsarbete. Av sotningsintyget ska
följande framgå:
••1) byggnadens adress,
••2) vem som utfört sotningen,
••3) tidpunkten för sotningen,
••4) vidtagna åtgärder,
••5) observerade fel och
brister.
••Det är skäl att fråga
sotningspriset innan man
beställer sotning.
••Fel och brister som medför
brandrisk ska specificeras
så att kunden kan börja vidta
behövliga åtgärder.
••Källa: Österbottens Räddningsverk

Sex gånger har Timo Leppänen fallit av taket, men aldrig
behövt åka till sjukhus. 

friare händer
har redan varit i bruk i flera
i år i södra Finland. Han säger att det i och med ändringen är bra att vara extra noga
när man köper tjänster av en
okänd sotare.
– Kolla alltid att de har sina
papper i skick, säger Leppänen.
Förutom att rökkanalerna
och eldstäderna ska vara
i skick så behöver även sotaren kunna slippa upp till sin
arbetsplats. Därför ska också
stegen och takbryggan kollas
så att de håller.
– Annars kan det hända att
man inte slipper upp. Och
om olyckan är framme så kan

de leda till en lång sjukskrivning, säger Leppänen.
Leppänen har själv fallit
ner från taket sex gånger under sin karriär. Men han har
aldrig hamnat till sjukhuset,
för då det har hänt har det
varit vinter. Stegar gjorda i
metall är vanliga nu för tiden.
Men Leppänen saknar trästegarna som var vanligare
förr.
– De förvarnade i alla fall
om de var på väg att gå sönder. De började knaka. Nu
om stegen är i dåligt skick så
lossnar hela på en gång, säger
Leppänen.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Det är få yrken som man kan gissa baserat på personens
händer. Men det går att göra på sotaren Timo Leppänen. 

Nuohouksen
sääntelyä uusittu
Mies kaataa kahvia kuppiin paikallisessa kahvilassa Vöyrin keskustassa.
Kädet ovat melkein yhtä
mustat kuin kahvi.

Harvan ammattiryhmän kohdalla ihmisen ammatin voi arvata pelkästään tämän käsiä
katsomalla. Timo Leppäsen
ammatti on kuitenkin arvattavissa jokaisen työpäivän jälkeen; hän on työskennellyt 32
vuotta nuohoojana.
– Ehdottomasti paras yhdistelmä on puolet vettä ja puolet tiskiainetta. Sillä jynssään
käteni, ja sen jälkeen vuorossa
on sauna. Se on ainut mikä
tepsii, Leppänen sanoo.
Kaikki alkoi siitä, kun
Leppäsen kaveri Oravaisista
kysyi voisiko Leppänen auttaa
häntä savupiippujen kanssa
lauantaisin. Sekä Leppänen
että hänen veljensä aloittivat
nuohoojan uransa vuonna
1986. Uransa alussa Leppänen
työskenteli Vaasassa, mutta
työkaupunki ei pysynyt kauan
samana, kun Leppänen sitten
aloitti toimintansa Vöyrillä.
Tällä hetkellä Leppänen työskentelee aina Vöyriltä Närpiöön asti ulottuvalla alueella.
Syynä tähän ovat vuodenvaihteessa päivitetyt pelastuslain nuohousmääräykset.
Muutokset koskevat pääosin
nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä. Käytännössä muutokset tarkoittavat
vallitsevan piirinuohousjärjestelmän loppumista. Tämä
tarkoittaa, että kiinteistönomistaja tilaa lakisääteiset nuohouspalvelunsa suoraan ammattitaitoiselta nuohoojalta.
Nuohoojien näkökulmasta
muutos on hyvä, Leppänen
sanoo. Nuohoojat saavat rajattoman työskentelyalueen.
Muutos voi kuitenkin samaan
aikaan tuntua kiinteistönomistajista sekavalta.
– On tärkeää, että ihmiset
ymmärtäisivät ottaa yhteyttä
nuohoojaan, jos tätä ei ole
näkynyt. Vakuutusyhtiöt edellyttävät savupiipun nuohousta. Muuten korvausta on vaikeaa saada onnettomuuden
sattuessa. Minulla on tapana
laittaa postilaatikkoon lappu,
jossa kerron koska olen alueella. Sitten tarvitsee vain
sanoa hep, niin tulen paikalle,
Leppänen sanoo.
Leppänen käy päivittäin
tavallisesti noin kymmenen
asiakkaan luona. Päivittäi-

zzMuista nämä:

••Rakennuksen omistajan,
haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja
koko rakennusta palvelevien
järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta
huolehdittava, että:
••1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa,
että niitä voidaan käyttää
turvallisesti;
••2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;
••3) tikkaat, kattokulkutien
osat ja katon turvavarusteet
pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan
suorittaa turvallisesti.
••Edellä 1 momentissa sää-

nen asiakasmäärä riippuu tietenkin siitä asuvatko päivän
asiakkaat jokseenkin lähellä
toisiaan. Leppäsen mukaan
tulisijat ja hormit on nuohottava riittävän usein hieman
niiden käyttötavasta riippuen.
Lisäksi huomioon on otettava
tulisijojen ja hormien rakenne
ja niissä käytetty polttoaine.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan vakituiseen
asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään
vuoden välein. Vapaa-ajan
asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohottava on vähintään kolmen vuoden välein.
Käyttämätöntä tulisijaa ja
savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä
ollut tulisija ja savuhormi on
nuohottava ennen käyttöönottoa.
Leppänen sanoo uusien
sääntöjen olevan hänelle
tuttuja jo ennestään. Nuohoojien rajattomat toimintaalueet ovat olleet jo monta
vuotta käytössä Etelä-Suomessa. Leppänen sanoo, että
muutoksen myötä nuohoojapalveluita tuntemattomalta
nuohoojalta
ostettaessa
kannattaa olla erityisen tarkkana.
– Tarkista aina, että nuohoojan paperit ovat kunnossa, Leppänen sanoo.
Sen lisäksi että hormien
ja tulisijojen on oltava kunnossa, on nuohoojan myös
päästävä
työkohteeseensa.
Siksi myös tikkaiden ja kat�tokulkuteiden pitävyys on tarkistettava.
– Muuten voi käydä niin,
ettei kohteeseen pääse. Ja onnettomuudet voivat johtaa
pitkiin sairauslomiin, Leppänen sanoo.
Leppänen on itse tippunut
katolta kuusi kertaa uransa
aikana. Sairaalaan hän ei
kuitenkaan ole koskaan
joutunut, koska tippumiset
ovat tapahtuneet talvisaikaan. Metallista tehdyt tikkaat
ovat nykyään tavallisia. Leppänen kuitenkin kaipaa puusta
tehtyjä tikkaita, jotka olivat
ennen tavallisempia.
– Ne ainakin varoittivat, jos
ne olivat menossa rikki. Ne alkoivat natista. Huonossa kunnossa olevat metalliset tikkaat
irtoavat kerralla ilman varoitusta, Leppänen sanoo.
Felix Rantschukoff

detyt velvoitteet eivät koske
kaasukäyttöistä tulisijaa eikä
sen hormia.
••Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus
suoritetusta nuohoustyöstä.
Nuohoustodistuksesta on
käytävä ilmi:
••1) rakennuksen osoite;
••2) nuohoustyön suorittaja;
••3) nuohouksen ajankohta;
••4) tehdyt toimenpiteet;
••5) havaitut viat ja puutteet.
••Nuohouspalvelun hinta on
syytä kysyä ennen nuohouksen tilaamista.
••Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on
yksilöitävä niin, että asiakas
voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
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Vid trötthet, värk, oro etc:
• Energibehandling
• Aromamassage
• Anti-stress
massage
För bästa effekt boka 3 behandlingar, få 25% rabatt på sista.

Info: Camilla Helsing tfn 050-385 0835/email info@lacasaverde.fi

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads
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MÅLERI HÅKAN UDD Ab
• Inom- och utomhusmålning
• Tapetsering
• Mattläggning
Tel. 0500 260 057
hakanudd54@gmail.com

Till din tjänst
BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905
Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

www.byahjalp.fi
byahjalp@byahjalp.fi
www.facebook.com/byahjalp

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Olav Nylund företagsrådgivare på Vasek, är nöjd med enkäten och svaren.

Företagarenkäten: De
flesta är nöjda med Vörå
Varje år skickas en nationell enkät ut till Finlands
företagare, men enkäten kan upplevas som
komplicerad och ger inte
den bästa bilden av hur
företagandet fungerar
lokalt.
I november skickade Vörå
kommun i samarbete med
utvecklingsbolaget Vasek, ut
en egen enkät till företagare
i Vörå. Rainer Bystedt, kommunstyrelsens ordförande
säger att kommunen ville
genom enkäten få ett lokalt
perspektiv.
– Genom enkätens svar
vet vi vilka insatser vi måste
göra, säger Bystedt.
Styrkan i enkäten var att
den kunde skräddarsys för
att ge en bättre insikt i vad de
lokala företagen tycker och
tänker, säger företagsrådgivare Olav Nylund vid Vasek.
Han är nöjd med att flera företag som varit verksamma
på orten en längre tid svarat.
– När ett större företag säger något har det lite mera
tyngd, men man ska inte heller underskatta mindre före-

från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

Foto: Jonny Smeds

”

Jag har uppfattningen att de som
vet hur man söker
pengar är nöjda
med hur det fungerar.”

Vasek och Vörå kommun
kan ta lärdom av enkäten
och se över hur man kan bli
bättre på att informera om
olika stöd.
– Jag har uppfattningen att
de som vet hur man söker
pengar är nöjda med hur det
fungerar.
Nylund rekommenderar
att företagen beställer Vaseks
nyhetsbrev som skickas ut
per e-post två gånger i månaden. Breven innehåller nyttig
information.

VASEK har beredskap att hjälpa till vid generationsskiften
eller när någon annan tar över ett företag, säger Olav Nylund.

Foto: Jonny Smeds

tag, säger Nylund.
I enkäten framkommer det
att drygt femton procent av
företagen överväger att flytta
sin verksamhet till en annan
kommun. Det är inga alarmerande siffror, säger Nylund. Inte heller Bystedt ser
det som något oroande.
– Jag tror det handlar om
att företag vill expandera
till andra kommuner, säger
Bystedt.
I enkäten kan man också
läsa önskemål som företagen
har.
– Företagen i Vörå tycker
att det viktigaste är att basfunktioner som industritomter, service, bygglov, fungerar. Sådant som ligger på
kommunens bord. Lyckas
kommunen hålla det i skick
så är företagen nöjda, säger
Nylund.

Enkäten visar ändå att de
flesta är positivt inställda till
hur saker och ting fungerar i
Vörå.
Det finns företagare som
anser att Vörå kommun är
dålig på att ge ekonomiskt
stöd. Men Nylund säger att
det inte är kommunens uppgift. Istället ska företagen
vända sig till olika institutioner som delar ut stöd till
företag.
– Kommunen är ingen bidragsgivare. De som sitter på
pengarna i den här regionen
är NTM-centralen, som man
kan säga fungerar som statens förlängda arm. Andra
ställen som man söka pengar
hos är Finnvera och Business
Finland. Företagare kan vända sig till oss så kan vi ge rådgivning hur man går tillväga
och vilka kriterier man bör
uppfylla, säger Nylund.

Vidare i enkäten kan man utläsa att ungefär 14 procent av
företagarna i Vörå står inför
ett generationsskifte inom
de kommande fem åren. Att
göra ett generationsskifte är
ingenting som går över en
natt. Nylund säger att man
långt på förhand bör planera
för framtiden och se över
sina företag när ett generationsskifte börjar bli aktuellt.
– Vasek har beredskap att
hjälpa till vid generationsskiften eller när någon annan tar över ett företag. Det
är oftast billigare att ta över
ett befintligt företag än att
grunda ett nytt.
Företagare som drivit sin
verksamhet i många år kan
ofta ha väldigt starka känslomässiga band till företagen.
– En del kan uppleva det
som om de överlämnar ett
barn åt någon annan.
– Samhället borde bli
bättre på att hjälpa till vid
generationsskiften eller när
någon annan tar över ett företag.
Jonny Smeds
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Henrik har tusentals pennor
En stor penna på husfasaden hälsar en välkommen när man kliver in hos
Henrik Blom i Maxmo.
Pennan fick han till
femtioårspresent av sina
vänner.
En gåva som passar som
hand i handske för Blom som
samlar på pennor. Blom började samla på reklampennor
för fyrtio år sedan. I dag har
han tusentals olika.
Det hela fick sin början
för länge sedan då han var
ute på en joggingtur en sommarkväll och fick syn på en
ensam penna vid vägkanten. Först joggade han förbi,
men vände sedan om för
att plocka upp pennan. Det
var en reklampenna från ett
norskt försäkringsbolag.
– Det var då som jag beslöt
att jag skulle börja samla, säger Blom.
Sen har antalet pennor bara
ökat genom åren. Han jämför att samla på pennor med
att samla på frimärken. Frimärken kan ha ett ekonomiskt värde, det har säkert
pennor också, men för Blom
har det aldrig varit viktigt.
Han vill bara samla som en
hobby.
– Precis som med frimärken tar det aldrig slut. Det
kommer hela tiden nya pennor. Det finns så otroliga
mängder.
Pennorna har han bland
annat plockat på sig på när
han besökt mässor och andra
offentliga tillställningar. Tidigare hörde han till en nordisk
pennsamlingsklubb och fick
via klubben många bekanta
som han byter pennor med.
– Jag brukar byta pennor
med andra samlare som bor
i bland annat Sverige, Danmark, Åland och Tyskland.
Vår dotter, som bor i Florida
i USA, brukar skicka hem
pennor eller så plockar jag
med mig hem då vi besöker
henne.
För att en penna ska få en
plats i samlingen finns det två
kriterier: de måste vara hela
och det måste vara en penna
som Blom inte äger sedan tidigare.
Ibland får han pennor på
posten som han redan äger,
de förvarar han i en speciell
hög och skickar till andra
samlare.
Blom säger att penndesign
går i trender. Till exempel är
det inte längre vanligt med
så kallade ”ögonpennor”, det
vill säga pennor som har reklamtryck på knoppen.
Det finns också företag
som satsar på extraordinära
designer, som till exempel ett
sjukhus i USA vars pennor
ser ut som sprutor eller ett
annat amerikanskt företag
som har pennor som ser ut
som bilar.
Det finns också pennor
som har mera egenskaper än
att kunna sätta bläck och bly
på papper. Blom äger bland
annat en penna som fungerar
som radio och en annan som
en pekpinne.
– De bästa pennorna finns
i Sverige och Finland. De

När Henrik Blom hittade en norsk reklampenna beslöt han att börja samla på pennor.

Pennor kan komma i alla möjliga former, som till exempel en bil.

Blom har flera pennor som han kallar för ögonpennor. Pennor som har ett
reklamtryck i knoppen.

I Bloms samling finns pennor från alla världens hörn. Den här pennan kommer från Tyskland.

Som femtioårspresent fick Blom av sina vänner en stor penna som hänger på
husets fasad.

pennorna har den bästa kvaliteten.
Pennorna har han kategoriserade i 130 lådor och varje

låda innehåller 150 stycken.
Blom säger att han håller
samlingen
välorganiserad
och om någon frågar efter en

specifik penna så vet han var
han ska börja söka.
– Jag brukar räkna pennorna varje år kring tretton-

dagen. Senast jag räknade
var jag uppe i 18107 stycken.
Några planer på att sluta
samla har Blom inte.

– ...Eller kanske då jag
kommit upp i 20 000 pennor.

Text& foto:
Jonny Smeds
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Max Bengs svänger i luften med hjälp av mamma Petra Valli. Även Matilda Peth och mamma Johanna fick röra på sig. 

Fart och fläng när Babymusi
”Lille ko, lille ko, lille söte koa” hörs i frikyrkan i Vörå en solig marsförmiddag. Musikpedagogen Pernilla Nilsson-Wik spelar på gitarren och sjunger
tillsammans med 10 föräldrar. I deras famnar viftar och sjunger små barn och
ett leende smyger sig på fastän inte alla ord sitter än.
Det är medborgarinstitutets
Babymusik-kurs som står på
schemat. Det är den tredje
gången som den här ensemblen samlas för att sjunga och
röra på sig tillsammans med

sina barn. Varje gång de har
samlats har de behandlat ett
visst tema, tidigare har de
sjungit sånger om vintern
och om kroppen.
Den här gången är temat

hus, hem och familj.
– Det är bra både för barnen och föräldrarna att vi tar
något nytt varje gång. Vi varierar, säger Nilsson-Wik.
Många av barnen sitter

som trollbundna när Nilsson-Wik och föräldrarna
sjunger tillsammans. Efter
några av de mera traditionella barnsångerna – och en
liten namngenomgång i form

av sång – tar föräldrarna barnen i sin famn och ställer sig
upp. Det är dags för en ringlek. De allra minsta barnen
får åka karusell och svänger
omkring i luften, något som
verkar uppskattas.
”Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej,
tjolahoppsansa!”
sjunger
gruppen medan de går runt i
cirkeln. Det är svårt att inte
smittas av leendena som

uppstår på barnen.
– Det här är nog riktigt kul.
Det är något annorlunda i
vardagen, säger Johanna Sippus som kommit till kursen
med dottern Lovisa Storlund.
Efter ringleken är det hög tid
för att vila armarna för föräldrarna. Istället får barnen
varsitt instrument, någon har
en maracas, medan en annan
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Pernilla Nilsson-Wik är musikpedagog och musiklärare på
medborgarinstitutet. 

Livia Isuls och pappa Matts deltog i Babymusik.

På Babymusik får såväl föräldrar som barn sjunga och röra
på sig.

Alwa Bengs tyckte det var roligt att sjunga.

”

Sjung med dem oavsett om det är gamla visor. En visa i veckan är mera än ingen. Ta det
inte så hårt om inte barnet vill sjunga en dag,
ibland går det inte, medan vissa dagar kan de
komma med sångboken i hand”

ik släpper loss i frikyrkan
viftar med en tamburin. Det
finns inga krav på att barnen
måste sitta i cirkeln, utan var
och en får röra sig fritt. Huvudsaken är att man har roligt och att man är en del av
gemenskapen.
– Även fast Livia, min dotter, kanske inte gör rörelserna här alltid så kan hon göra
dem när vi är hemma, säger
Matts Isuls.
Men när instrumenten

ska lämnas tillbaka leder
det till separationsångest för
barnen. Flera börjar gråta
när Nilsson-Wik försöker ta
tillbaka instrumenten. Vissa
händer är som fastklistrade.
Som tur är så är känslan av
misär flyktig och i en handvändning är det glada miner
åter igen.
– Föräldrarna kan nog flera av sångerna från förr. Men
de kanske inte har sjungit

dem sedan de var små. Till
exempel en sång om Kalle
Anka som vi brukar sjunga
är en sång jag sjöng själv som
liten, säger Nilsson-Wik.
Hon har varit musiklärare
på medborgarinstitutet sedan 2015. Idén till Babymusik kom från Folkhälsans
familjecafé och där önskade
man en kurs i just musik för
babyn. Nilsson-Wik hoppas att Babymusik ska bli en

återkommande kurs. Men
även fast man inte har möjlighet att delta i kursen, som
haft stor efterfrågan, så kan
man ta in musiken i babyns
vardag där hemma.
– Sjung med dem oavsett om det är gamla visor.
En visa i veckan är mera än
ingen. Ta det inte så hårt om
inte barnet vill sjunga en dag,
ibland går det inte, medan
vissa dagar kan de komma

med sångboken i hand, säger
Nilsson-Wik.
Madelene Bengs, en av
deltagarna, kom till kursen
med sina barn Alwa och
Axel. De brukar spela piano
och gitarr där hemma. Madelene känner igen de äldre visorna som sjungits på kursen.
Och hennes barn har lärt sig
förutom melodierna, även en
och annan sångtext.
– Speciellt Axel har snap-

pat upp ord här på kursen
som han sagt där hemma, säger Bengs.
Axel är inte ensam om att
ta med sig lärdomar från Babymusik.
– När vi sjöng om kroppen sjöng vi ”Huvud, axlar,
knä och tå”. Och nu så kan
Lovisa vad som är ”huvud”,
säger Sippus.
Text & foto:
Felix Rantschukoff
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”Lokalin” är Bertbys hjärta
Byarna
Alla byar ges möjlighet
att presentera sin by i
Kommunbladet. Meddela till
kommunbladet@vora.fi när din
by vill vara med och vem vi ska
kontakta.

zzBertby Ungdoms- och
hembygdsförening r.f har
anor sedan 1924, trots att
föreningens uppsättning har
varierat genom åren. Den
största drivande kraften är
styrelsemedlemmarna som
håller en aktiv by sysselsatt
genom diverse olika jippon.
Det är en mörk februarikväll när Harriet Holmqvist, suppleant i föreningen,
kommer inbärande med en
korg fylld av saft och korv.
Orsaken är att det är sportlovsjippo på intågande. Dessutom ska en födelsedagsfest
ordnas i lokalen innan dess.
– ”Lokalin” är perfekt för
bröllop och fester. Vi har all
utrustning som behövs, säger
Gustav Ollus, ordförande för
föreningen.
Holmqvist sätter ner korgen i det välutrustade och
moderna köket som finns i
byagården. Köket har genom talkoarbete renoverats,
berättar Holmqvist.
– Vi renoverade köket för
matkalasen, vi kokar mat
tillsammans och det brukar
vara flera hundra deltagare
här. Vi satsar på närproducerat då, till exempel har vi använt oss av grannens kor förr.
Det är trevligt för deltagarna
och ger pengar till föreningen, säger Holmqvist.
Byagården på Köllotbackan mitt i Bertby har renoverats under flera år grundligt.
Den stora salen i huset, som
är populär för olika evenemang, fick ett nytt golv genom förenade krafter.
– Vi var över 60 personer
här för att fixa det nya golvet
i salen, säger Holmqvist.
För cirka 20 år sedan så
byggde föreningen ett brandsäkert fotoarkiv, med stöd
av EU, med föreningens fotoforskningsgrupp i spetsen.
Kerstin Broo, övrig styrelsemedlem och medlem i gruppen, har samlat in foton från
olika hem i byn genom åren
och i fjol på sommaren ordnade man en utställning med
cirka 1 000 foton.
– Vi började med bomärkena först och ordnade fotona enligt hemmanen. Det
visade sig vara omtyckt och
vi ämnar ordna en ny utställning någon gång. Det är
arbete som man måste göra
kontinuerligt. Flera av de
som var med i fotogruppen
har dött. Det blir svårare med
tiden eftersom det finns färre
människor som kan identifiera fotonen och har minnena kvar, säger Broo.
Bertby Ungdoms- och hembygdsförening har likt många
andra föreningar svårt att nå
de unga. Lena Björk, sekreterare i föreningen, säger att
svårigheten ligger i att de flesta vill ha betalt för allt de gör.

Elisabet Östman, köksvärdinna, Harriet Holmqvist, suppleant, Kerstin Broo, styrelsemedlem, Lena Björk, sekreterare och Gustav Ollus ordförande. 

Foto: Felix

Rantschukoff

Det välutrustade köket är bra att ha när föreningen ordnar
matkalas. 
Foto: Felix Rantschukoff

zzDet här är på kommande i Bertby:

••20.4.2019, Påskbrasa på Köllotbackan kl. 19
••24-26.5.2019, Loppisweekend på ”Lokalin” med plantmarknad och prylloppis

Men det finns inga svårigheter att få barn att använda sig
av lokalen.
– Vi har ett hoppslott i salen som vi kan blåsa upp. Det
är populärt att ha födelsedagskalas för barn här, säger
Björk.
Ollus har en idé om hur man
ska kunna aktivera flera
människor i föreningen. Han
tror att det finns en ovilja att
förbinda sig till föreningsarbetet.
– Vi har tänkt starta grupper som brinner för olika saker. På det viset kunde man
hjälpa till föreningen utan att
binda sig, man kan komma
bara den gången, säger Ollus.
En av de bästa sakerna
med att bo i Bertby, förutom
den aktiva föreningen, är att
det finns ett lugn i byn, säger
Broo.
– Det är fridfullt här och

vi har bra vägförbindelser
till staden. Det är nära men
ändå inte för nära. Dessutom
har vi en vandringsled som
är fin. Båthamnen och Rörsund simstrand i Kålax sköter vi också om. Där finns en
plattform på havet som man
kan vila på. Det var populärt
i somras när det var så varmt.
Det är en fin simstrand och
det är kul att ta en cykeltur
dit för en picnic, säger Broo.
Holmqvist säger att Bertby
är passligt lokaliserad.
– Det är nära men ändå
inte för nära annat, säger
Holmqvist.
Felix Rantschukoff

Genom att dela in fotoarkivet
enligt bomärken kan föreningen hålla koll på hemmanen. 
Foto: Felix Rantschukoff

Kerstin Broo i föreningens fotoarkiv. 

Foto: Felix Rantschukoff
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Pia Nokso gör hembesök till hundar som är i behov av massage.

Foto: Jonny Smeds

Massage nyttigt för hunden
Piia Nokso ser till att
hundens muskulatur är i
skick. Det bästa betyget
är när hunden viftar på
svansen när de träffas
igen, säger hon.
Sedan april år 2018 har Nokso, som bor i Vörå, gjort hembesök till hundar som vill
vara i form inför tävlingar,
behöver bättre rörlighet eller
som helt enkelt bara behöver
skämmas bort.
Nokso har gått en utbildning i hundmassage i Kauhajoki på Kauhajoen evankelinen opisto.
Idén till att utbilda sig i
det kom år 2015 när hon och
hennes familj skaffade sin
första hund. Hon fick läsa
om utbildningen på nätet och

anmälde sitt intresse.
– Jag ville ta hand om hunden så bra som möjligt helt
enkelt, säger Nokso.
Den största skillnaden,
förutom anatomin, mellan
massage på människor och
hundar är att hunden inte
kan berätta för massören vad
som är på tok eller vad som
är skönt. Naturligtvis konsulterar Nokso med ägaren
till hunden och ibland kan en
veterinär rekommendera vad
som behöver göras.
– Men ofta måste jag nog
tolka vad det är egentligen
hunden vill. Det kan kräva
flera gånger innan jag och
hunden börjar känna varandra, säger Nokso.
Den vanligaste orsaken till

att Nokso åker på hembesök
är att ägaren vill ta hand om
hunden så gott de bara kan.
Beroende på hunden är effekten av massagen annorlunda från hund till hund,
säger Nokso.
– Till exempel väldigt aktiva hundar som går på utställningar eller som används
i jakt behöver massage i förebyggande och upprätthållande syfte. Men visst kan
massagen, på samma sätt
som för människan, vara bra
enbart för att det är skönt, säger Nokso.
Nokso gör enbart hembesök eftersom hon inte ännu
har möjlighet att ta emot
hundar där hemma. Men
det finns klara fördelar med
hembesök för hundens skull.

Palvis

Speciellt den första gången.
Hunden är mindre nervös
om den är på hemmaplan
och minskar stressen inför
massagen.
Nokso säger att det finns
flera hundmassörer i Österbotten, bland annat i Vasa.
Nokso har även påbörjat en
utbildning som muskel- och
ledbehandlare för hundar.
Ibland finns det däremot vissa omständigheter som gör
att massage inte lämpar sig
för en hund.
– Om hunden har cystor
eller cancer så kan man inte
massera den, säger Nokso.
Men för de hundar som
kan bli masserade finns det
många fördelar, tillägger hon.
Palvis
– Rörelserna
blir smidigare

Palvis

till exempel. Många äldre
hundar har ledbesvär och
massage kan underlätta vardagen för dem, säger Nokso.
Responsen hon har fått
efter sina hembesök har varit goda, berättar hon. Det
märks konkret när kunderna
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Abiturienterna firade penkis

zzVörå samgymnasium-idrottsgymnasium firade penkis, eller bänkskuddardagen, med dans, lekar och skoj.
Som avslutning åkte abiturienterna på traktorflak genom centrum. Piff och Puff, Einstein, Bamse med vänner, sjörövare, schejker och en barbiedocka i originalförpackning samsades med spelfigurer, sagoväsen och
andra fantasifulla varelser. Efter penkis följer studentskrivningarna i mars och själva studentdimissionen
hålls lördagen den första juni.

LEDIGA TOMTER
i hela kommunen
www.vora.fi/tomter
kontakta förvaltningsdirektör Niskala
tfn 050 552 8051
www.vora.fi

VAPAAT TONTIT
koko kunnan alueella
www.vora.fi/tontit
ota yhteyttä hallintojohtaja Niskalaan
puh. 050 552 0851
www.voyri.fi
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Vi kan – Vi gör – Vi trivs
och vad sedan?
Har ni hört att vi är med i
Framtidsdalen?

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens
ledare inom utbildningen.
Under utbildningen, som pågår under 2018-2019, erbjuds
deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner.
Kommunerna deltar som ett
eget team och fokus ligger på
egna pågående utvecklingsprocesser i kommunen samt
nätverkande.
Målsättning:
1. Stärka ledarskapskompetensen
2. Stöda lokala och regionala utvecklingsbehov
3. Strategiskt arbete tillsammans
Från Vörå kommun deltar
anställda inom småbarnspedagogiken, svenskspråkiga
och finskspråkiga skolväsendet och fritidssektorn. Centret för livslångt lärande ordnar utbildningstillfällen för
deltagare från hela Svenskfinland och mellan träffarna
ska deltagarna jobba med sin
kommuns vision och hur den
nya
bildningskommunen
kommer att se ut 2030.
Arbetet började i septem-

TURISMFÖRETAGARTRÄFF

ber 2018 tillsammans med
andra kommuner i Svenskfinland. I Vörå har vi som
deltar i utbildningen haft lokala träffar med ledande politiker för att förankra arbetet
vi gör inom Framtidsdalen.
Frågeställningar vi funderat på är:
- Vad är Vörås vision som
bildningskommun 2030?
- Hur kommer Vörå att se
ut 2030?
- Var kommer vi att ha skolor, daghem, hyresbostäder,
jobb, företagare? Får vi en
effektivare förvaltning inom
kommunen om allt är samlat
på ett ställe?
- Vi vill vara en attraktiv
livskraftig kommun med effektiv inkluderande förvaltning. En mångspråkig kommun som erbjuder meningsfull fritid åt våra kommuninvånare.
- Våra barn behöver få en

kvalitativt god småbarnspedagogik och utbildning så
att de har en bra grund i det
framtida samhället.
- Hur samarbetar vi med
företagslivet?
- Hur samarbetar vi internt
mellan småbarnspedagogiken, skolorna, kultur, fritid,
bibliotek och övriga sektorer
i kommunen?
- Vi kan bli bättre på kommunikation internt men också externt.
Vad tycker du som kommuninvånare?
Vi har i nuläget mera frågor än svar och så ska det
vara då ett utvecklingsarbete
pågår. Det är viktigt för oss
att vi får veta vad du som
kommuninvånare tycker om
frågorna vi diskuterar. Har
du tankar – tveka inte utan
skriv till oss så att vi får veta
dina åsikter.
Skicka gärna in dina åsik-

ter på framtidsdalen@vora.fi
Framtidsdalen är ett projekt och arbete som görs för
vår kommuns bästa och de
slutliga besluten tas i förtroendevalda organ som nämnder, kommunstyrelse och
fullmäktige.
Läs på kommunens webbplats www.vora.fi > Kommunen och beslutsfattande
> Styrdokument så ser du vår
nuvarande vision och t.ex.
informations- och kommunikationsstrategin vad som gäller idag. Hur ser framtiden ut
och hur ska vi förbereda våra
unga för framtida yrkesliv
och en meningsfull fritid?
Framtidsdalen är ett projekt arrangerat av Centret
för livslångt lärande vid Åbo
Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och
Utbildningsstyrelsen
Helena Emaus,
bildningsdirektör

Osaamista – yritteliäisyyttä
– viihtyvyyttä, ja mitä sitten?
Oletteko kuulleet, että
olemme mukana Framtidsdalen-hankkeessa?
Framtidsdalen on koulutuksen tulevaisuuden johtajia
koskeva
valtakunnallinen
hanke. Vuosina 2018–2019
käynnissä olevassa koulutuksessa osallistujille tarjotaan mahdollisuus kehittää
oman organisaationsa johtamistoimintoa. Kunnat osallistuvat hankkeeseen omina
tiimeinään, ja painopisteitä
ovat kunnan omat käynnissä
olevat kehittämisprosessit ja
verkostoituminen.
Tavoitteet:
1. Vahvistaa johtajuusosaamista
2. Tukea paikallisia ja alueellisia kehittämistarpeita
3. Yhteinen strateginen työskentely
Vöyrin kunnan osalta
hankkeeseen
osallistuu
henkilöstöä varhaiskasvatuksesta, ruotsinkielisestä ja
suomenkielisestä opetustoimesta ja vapaa-aikatoimialalta. Elinikäisen oppimisen
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keskus järjestää koulutustilaisuuksia
osallistujille
kaikkialta ruotsinkielisestä
Suomesta, ja tapaamisten
välissä osallistujat työstävät
kuntansa visiota ja uuden
sivistyskunnan visiota vuodelle 2030.
Työskentely muiden Suomen ruotsinkielisten kuntien kanssa alkoi syyskuussa
2018. Vöyrillä me koulutukseen osallistujat olemme
järjestäneet paikallisia tapaamisia johtavien poliitikkojen
kanssa Framtidsdalenin parissa tekemämme työn ankkuroimiseksi.
Olemme miettineet seuraavia kysymyksenasetteluja:
- Millainen on Vöyrin visio
sivistyskunnasta 2030?
- Miltä Vöyri näyttää vuonna 2030?
- Missä meillä on kouluja, päiväkoteja, vuokraasuntoja, töitä, yrittäjiä? Tehostuuko kunnan sisäinen
hallinto, jos se on keskitetty
yhteen paikkaan?
- Haluamme olla houkut-

televa ja elinvoimainen kunta, jossa on tehokkaasti osallistava hallinto. Monikielinen kunta, joka tarjoaa
merkityksellistä vapaa-aikaa
kuntalaisille.
- Lastemme tulee saada
laadukasta
varhaiskasvatusta ja koulutusta, jotta he
saisivat hyvät edellytykset tulevaisuuden yhteiskuntaan.
- Miten teemme yhteistyötä yritysten kanssa?
- Miten teemme sisäistä
yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, kulttuurin, vapaa-ajan, kirjaston ja muiden
kunnan toimialojen kanssa?
- Voimme kehittyä niin
sisäisessä kuin ulkoisessakin
viestinnässä.
Mitä sinä olet mieltä kuntalaisena?
Tällä hetkellä meillä on
enemmän kysymyksiä kuin
vastauksia, ja niin sen kuuluu ollakin kehittäämistyön
ollessa käynnissä. Meille on
tärkeää saada tietää, mitä
sinä olet kuntalaisena mieltä
keskustelemistamme kysymyksistä. Jos sinulla on aja-

tuksia, älä epäröi vaan kirjoita meille ajatuksistasi.
Lähetä mielellään näkemyksesi osoitteeseen framtidsdalen@vora.fi.
Framtidsdalen on kuntamme parhaaksi tehtävä hanke.
Lopulliset päätökset tehdään
luottamushenkilöistä
koostuvissa toimielimissä kuten lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.
Katso kunnan verkkosivu www.vora.fi > Kunta ja
päätökset > Ohjausasiakirjat
lukeaksesi tämänhetkisestä
visiostamme ja voimassaolevasta tieto- ja viestintästrategiastamme. Miltä tulevaisuus
näyttää, ja miten voimme
valmistella nuoriamme tulevaisuuden työelämää ja
merkityksellistä vapaa-aikaa
varten?
Framtidsdalen on Åbo
Akademin, Novian ja Opetushallituksen sekä Åbo
Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen järjestämä
hanke.
Helena Emaus,
sivistysjohtaja

Torsdag 21.03.2019 kl. 19
Karvsor skola, Vöråvägen 1417
• Företag och föreningar som sysslar med turism i olika
former inom Vörå inbjuds till ett diskussionstillfälle
kring paketering och samarbete. Max Jansson från
Visit Vasa medverkar.
Anmälan för serveringens skull görs senast 18.3 till
fritidskansli tfn 06-382 1671 eller fritid@vora.fi
www.vora.fi

MATKAILUYRITTÄJÄTREFFIT
Torstai 21.03.2019 klo 19
Karvsor skola, Vöyrintie 1417
• Vöyriläiset matkailualan yritykset ja yhdistykset kutsutaan paketointia ja yhteistyötä käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Mukana VisitVaasan Max Jansson.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset tehtävä vapaa-aikatoimistoon 18.3 mennessä numeroon 06-382 1671 tai
osoitteeseen fritid@vora.fi
www.voyri.fi

FÖRENINGSTRÄFF
Onsdag 27.03.2019 kl. 19
Norrvalla auditorium, Vöråvägen 305
I framtidens kommun får kultur, fritid, hälsa och välmående
en mera central roll.
• Hur ser idrottskommunen Vörå ut i framtiden?
• Satsar vi tillräckligt på våra barn och ungdomar?
• Hur ska förhållandet kommunen-tredje sektorn utvecklas?
• Hur ser kulturutbudet ut i Vörå?
Kom med och diskutera morgondagens Vörå ur kulturens
och fritidens synvinkel.
Anmälan för serveringens skull och förslag till diskussionsämnen görs senast 22.3 till fritidskansli tfn 06-382 1671
eller fritid@vora.fi
www.vora.fi

YHDISTYSTREFFIT
Keskiviikkona 27.3.2019 klo 19
Norrvallan auditorio, Vöyrintie 305
• Miltä urheilukunta Vöyri näyttää tulevaisuudessa?
• Panostammeko riittävästi lapsiin ja nuoriin?
• Miten kehittää kunnan ja kolmannen sektorin välistä suhdetta?
• Miltä Vöyrin kulttuuritarjonta näyttää?
Tule keskustelemaan tulevaisuuden Vöyristä kulttuurin ja
vapaa-ajan näkökulmista.
Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset ja ehdotukset keskustelunaiheiksi tehtävä 22.3. mennessä vapaa-aikatoimistoon
numeroon 06-382 1671 tai osoitteeseen
fritid@vora.fi.
www.voyri.fi

STUDIESTIPENDIUM
Studerande vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor
kan söka kommunens studiestipendium. Sökanden ska
studera på heltid och hemorten ska vara Vörå kommun
31.12.2018. Stipendium kan fås för maximalt fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inlämnad senast 30.4.2019 genom elektronisk ansökan på www.vora.fi/
studiestipendium eller till adress Vörå kommun, Vöråvägen
18, 66600 VÖRÅ.
Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.fi/blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.
Vörå, 13.3.2019
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

OPINTOSTIPENDI

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

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

040-502 6022

Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelustipendiä.
Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja kotikunnan
pitää 31.12.2018 olla Vöyri. Stipendin voi saada korkeintaan
neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tulee olla
toimitettuna viimeistään 30.4.2019 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/opintostipendi tai postitse
osoitteessa Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI.
Lomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta www.vora.fi/
lomakkeet tai paperiversiona Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten hallintotalolta.
Vöyri, 13.3.2019
www.voyri.fi
Kunnanhallitus
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zzBetraktelsen

Gud har inte
tappat kontrollen
zzDe som går i skola, som elever eller tillhör personalen, har
haft sportlov i månadsskiftet. Många har kanske åkt skidor
i fjällen eller närmare belägna skidanläggningar – så också
jag med barn och barnbarn på ett familjevänligt ställe. På
sådana ställen händer det då och då att man ser barn och
även litet äldre som kommer skidande, först ganska långsamt
men plötsligt tappar de kontrollen och det går utför mer eller
mindre okontrollerat, ibland med mindre eller t.o.m. större
olyckor som följd.
Jag såg flera sådana åkare under mitt sportlov och det fick
mig att reflektera över hur hårfin skillnaden är mellan att ha
ett härligt angenämt åk som man kan styra och njuta av som
man vill – mot då det plötsligt går litet över ens förmåga där
man helt enkelt tappar kontrollen och de bara susar ner för
backen. Det är inte mycket som skiljer men skillnaden är
stor.
Jag reflekterade vidare hur sköra våra liv egentligen är.
Allt går bra och det känns fint, men plötsligt och oväntat
inträffar något som gör att vi tappar kontrollen. Ibland är det
mindre saker för kortare tid, som en ordentlig magsjuka eller
kraftig huvudvärk som slår sönder planerna. Ibland är det
betydlig större saker som ställer hela livet på ända. Det kan
vara olyckor, allvarliga sjukdomar, problem med arbetet eller
inom familjen – och plötsligt rasar livet åtminstone delvis
samman och vi kan inte längre styra skeendena som vi skulle
vilja. Det kan bli djupa kriser och då vi är i dem hjälper det
föga att andra säger, eller vi t.o.m. själva vet, att vi kommer
styrkta igenom.
Vi får i de här livslägena ändå vara trygga i att Gud inte har
tappat kontrollen. Även om vi inte kanske kan förstå det som
sker och vi inte kan se något positivt i det så håller han oss i
sin hand. Han går bredvid oss och vi får också i vår djupaste
vanmakt samtala med honom i bön. Han hör oss, även om
han inte alltid, eller ens ofta, tar bort det svåra fort, kvickt
och smärtfritt.
Man liksom jag i backen kunde åka efter mina barnbarn
och i en situation snabbt komma till hjälp då ett av dem föll
och skidorna vred sig besvärligt – så finns han där bredvid.
Han hindrar oss sällan att falla, men han finns genast där
för att hjälpa oss då det hänt något som skakat om oss. Hur
än livet snabbt kan skifta och vi känna oss utelämnade och
utan kontroll så finns han där och det underliga är att i t.o.m.
svåra och ovissa lägen kan han ge oss en inre frid som bär genom alla livets skeden. Ett av mina favoritbibelord säger just
detta Det finns i Fil 4: 6 - 7 Gör er inga bekymmer, utan när
ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla
era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt
vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Jag har som alla andra haft mina kriser, ibland oväntade
ibland med föraning, men alltid har jag funnit att bibelordet
faktiskt fungerar. Om allt kan vi tala med honom också om
de lösningar vi skulle vilja se. Han kanske har en annan lösning men vi kan alltid vila i hans frid.

Hans Boije,
Kyrkoherde

Maksuton ehkäisy
alle 20-vuotiaille nuorille
zzAlle 20-vuotiaille nuorille
tarjotaan maksuton ehkäisy
1.1.2019 lukien. Ota yhteyttä
kouluterveydenhoitaja Eva

Sparviin, puh. 050 413 0171
(klo 8–9)tai ehkäisyneuvonnan Birgitta Nordmaniin,
puh. 050 597 8458 (klo 9–10).

Vad vill du göra på Vörådagarna?
Mitä haluat tehdä Vöyrinpäivillä?
zzDen 1–7 juli ordnas årets
upplaga av Vörådagarna. Fritidskansliet efterlyser nu din
åsikt om vilken typ av evenemang som kunde ordnas, vad
som saknas under veckan,
vad som kunde göras annorlunda eller rentav slopas.
Maila ditt förslag till fri-

tid@vora.fi senast den 30
april. Bland de som skickar
in ett förslag lottar vi ut två
dansbiljetter till dansen på
Storberget den 6 juli eller till
Maxmodansen den 28 juni.
zzTänä vuonna Vöyrinpäivät
järjestetään 1.–7. heinäkuuta.

Vapaa-aikatoimisto haluaa
nyt kuulla teidän näkemyksiänne siitä, minkälaisia tapahtumia voitaisiin järjestää,
minkälaista sisältöä viikosta
uupuu, mitä voitaisiin tehdä
toisella tavalla ja mitä sisältöä voitaisiin jopa jättää
pois.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen fritid@vora.fi 30.4.
mennessä.
Arvomme ehdotuksia lähettäneiden kesken kaksi
tanssilippua
Storbergetin
tansseihin 6. heinäkuuta tai
Maksamaan tansseihin 28.
kesäkuuta.

Vem är
på bild?
zz Detta foto togs 1918 när
Vörå krigsskola fanns här
26.1–12.4.1918. Det finns en
hel del foton från denna tid.
Detta är taget i nåt hus där
eleverna var inkvarterade. På
bilden finns några Vöråflickor och -pojkar Kan någon
identifiera dem?
Kontakta Margareta Ehrman tel 050-5426729 eller per
e-post: margareta.ehrman@
gmail.com

Den 14 april är det riksdagsval i Finland.

Kvalitativ dagvård och skola • Laadukas päivähoito ja koulu
Nej till varg, skarv och säl • Ei susille, hylkeille ja merimetsoille

Det är nu dags att Österbotten och vår fina landsbygd får
en bättre position på den nationella spelplanen. För att det
ska lyckas krävs beslutsfattare i riksdagen som på riktigt
känner till vardagen på landsbygden, även i Vörå.

Vägarna i skick, fiber åt alla • Tiet kuntoon, kuituyhteydet kaikille

Jag är beredd att vara din och Vörås röst i riksdagen!

Man ska kunna leva i hela landet • Joka puolella Suomea tulee voida elää

14. huhtikuuta järjestetään eduskuntavaalit Suomessa.

Alla har rätt till en trygg uppväxt • Kaikilla on oikeus turvalliseen kasvuun

Nyt on Pohjanmaan sekä maaseutumme vuoro saada
parempi asema kansallisella pelikentällä. Onnistuaksemme
tässä meillä tulee olla päättäjiä eduskunnassa jotka aidosti
tuntevat arkemme, myös Vöyrillä.

Vård även på svenska, fulljour i Vasa • Hoitoa omalla äidinkielellä, täyspäivystys Vaasassa
Mindre byråkrati, mer sunt förnuft • Vähemmän byrokratiaa, enemmän maalaisjärkeä
Regler ska hjälpa, inte stjälpa • Säännöistä tulee olla apua, niiden ei tule vaikeuttaa asioita
Annonsen betald av Enat Österbotten r.f

Haluan olla sinun ja Vöyrin ääni eduskunnassa!

Mikko Ollikainen
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Biblioteken i Vörå erbjuder
över 7 000 tidningar gratis
zBiblioteken
z
i Vörå erbjuder nu tjänsten PressReader.
PressReader är gratis för kunderna och innehåller över 7
000 tidningar på olika språk.
Du kan läsa tidningarna på din
smarttelefon, surfplatta eller
bärbara dator. Du kan också
läsa tidningarna på bibliotekets kunddatorer. Efter ett bib-

lioteksbesök kan du fortsätta
att läsa hemma i 72 timmar
innan du behöver besöka biblioteket på nytt.
Gör så här:
Ladda ner appen PressReader gratis.
Anslut din apparat till bibliotekets WIFI. Lösenord fås
på biblioteket.

Läs tidningarna på biblioteket eller hemma, dina tidningar finns kvar i appen efter att
du lämnat biblioteket och kan
läsas offline.
Du kan fortsätta att ladda
ner nya tidningar i 72 timmar
efter att du lämnat bibliotekets
WIFI.
Utbudet är varierat, du hittar

t.ex. Hufvudstadsbladet, Aftonbladet, handarbetstidningar, sporttidningar, inredningstidningar, biltidningar osv. Det
finns också tidningar för barn
och ungdomar. Alla hittar nog
någon tidning som intresserar!
Kom ihåg att vi också i fortsättningen lånar ut tryckta
papperstidskrifter.

Vöyrin kirjastot tarjoavat
yli 7 000 lehteä luettavaksi
zzVöyrin kirjastot tarjoavat
nyt
PressReader-palvelun.
PressReader on asiakkaille
maksuton palvelu, joka tarjoaa pääsyn yli 7 000 lehteen 60
eri kielellä. Voit lukea lehtiä
älypuhelimella, tabletilla tai
kannettavalla tietokoneella.
Lehtiä voi lukea myös kirjaston asiakastietokoneilla.

Voit jatkaa uusien lehtien lukemista ja lataamista kotona
kirjastokäyntisi jälkeen 72
tunnin ajan ennen kuin sinulta edellytetään uudelleenkirjautumista kirjaston wifiin.
Näin toimit:
Lataa maksuton PressReader-sovellus.
Yhdistä laitteesi kirjastoon

wifiin. Salasanan saat kirjastosta.
Lue lehtiä kirjastossa tai
kotona. Lehtesi säilyvät sovelluksessa kirjastosta lähdettyäsi ja voit lukea niitä
offline-tilassa.
Voit jatkaa uusien lehtien
lataamista 72 tuntia kirjaston
wifistä poistumisen jälkeen.

Tarjonta on monipuolista.
Käytössäsi on esimerkiksi
Minecraft-lehtiä, Juoksu, joogalehtiä jne. Tarjontaan kuuluu myös lasten ja nuorten
lehtiä. Jokaiselle löytyy jokin
häntä kiinnostava lehti!
Muistathan, että lainaamme asiakkaille jatkossakin
painettuja paperilehtiä.

Folkhälsan informerar om intressebevakning
zzEn information om intressebevakning ordnas på Norrvalla onsdag 27.3. klockan
14–15.30
Vad är det och vem behöver en sådan?
Vi har bokat Oskar Sundback , jurist från Advokatbyrå Näsman & Båsk, som
berättar allt vad vi behöver
veta om detta ämne.
Hur vill jag att mina angelägenheter sköts om jag på
grund av försämrat hälsotillstånd, blir allvarligt sjuk eller
om jag, när jag blir gammal,
inte längre kan fatta beslut
på samma sätt som tidigare?
Det är en fråga som allt fler
funderar över.
Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du
se till att en person du själv
har utsett sköter dina angelägenheter om du förlorar
din handlingsförmåga. Fullmaktsgivaren kan själv avgöra vad fullmakten gäller. Det
kan gälla egendom, andra
ekonomiska ärenden eller

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Förhandsröstning 3–9.4.2019
Kommungården i Vörå:
3-5 april kl. 8–16
6-7 april kl. 11-14
8 april kl. 8–18
9 april kl. 8–16
Förvaltningshuset
i Oravais:
3-5 april kl. 8–16
6 april kl. 11-14
8 april kl. 8–18
9 april kl. 8–16
Maxmo bibliotek:
3 april kl. 10–16
5 april kl. 10-16
8 april kl. 12-17
9 april kl. 14–19
Röstning på anstalt och boendeenheter Tallmo, Kastusgården, Marielund, Solrosen, Gullvivan, Solängen och hvc:s bäddavdelning kungörs och förrättas
skilt på anstalten.
Att rösta hemma
Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta
hemma.
Även närståendevårdare för den som har rätt att rösta hemma kan rösta samtidigt som den som vårdas
om gällande avtal om vård finns med kommunen,
om man bor i samma hushåll och är röstberättigad i
samma kommun.
Du som önskar rösta hemma ska anmäla dig till
centralvalnämnden på fastställd blankett eller per
telefon, 382 1111, senast tisdag 2.4.2019 kl. 16.00.
Röstning på valdagen 14.4.2019
Valförrättningen börjar kl. 9 och avslutas kl. 20.
I kommunen finns följande röstningsområden och
röstningsställen:
001 Rejpelt
Rejpelt skola
002 Vörå centrum
Koskeby skola
003 Rökiö
Rökiö skola
004 Karvsor
Karvsor skola
005 Pettersbacka
Pettersbacka skola
006 Maxmo fastland Maxmo kyrkoby skola
007 Maxmo skärgård Särkimo skola
008 Oravais centrum Centrumskolan (barackerna)
009 Kimo
Kimo skola
Centralvalnämnden
www.vora.fi

EDUSKUNTAVAALIT 2019
Ennakkoäänestys 3.–9.4.2019
Vöyrin kunnantalo:
3.–5. huhtikuuta klo 8–16
6.–7. huhtikuuta klo 10–13
8. huhtikuuta klo 8–18
9. huhtikuuta klo 8–16.
Oravaisten hallintotalo: 3.–5. huhtikuuta klo 8–16
6. huhtikuuta klo 10-13
8. huhtikuuta klo 8–18
9. huhtikuuta klo 8–16
Maksamaan kirjasto:
3. huhtikuuta klo 10–16
5. huhtikuuta klo 10–16
8. huhtikuuta klo 12–17
9. huhtikuuta klo 14–19

ärenden beträffande person,
såsom hälso- och sjukvård.
Efteråt kan de som önskar
diskutera med Oskar som
kan hjälpa och erbjuda upp-

görande av fullmakt och svara på era frågor och behov.
Kom och lyssna och lär er
mer i ett viktigt ämne.
Ingen anmälan, tillfället är

VÅRMÖTE

den 29 mars kl. 15 vid
Aktivstugan. Stadgeenliga
ärenden enl. § 24. Program,
servering och lotteri.

Styrelsen

VTT-Certifikat

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

O

Vinterrabatt på gravstenar till 29.3.2019
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

Folkhälsan i Maxmo,
Oravais och Vörå

kallas till ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA
torsdag
4.4.2019 kl. 19 i City Café
för att behandla i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda
ärenden.
Vörå 6.3.2019
Sysslomännen

Jöralan ym. kylien
jakokunnan yhteismaiden osakkaat

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

BEGRAVNINGSBYRA

gratis för alla intresserade.
Kaffe kan köpas vi Elsas
kök efteråt. Välkomna!

Delägarna i Jörala
m.fl. byars skifteslags samfälligheter

Invalidföreningen
Aktiv r.f.
ordinarie

Nybyggen och
renoveringar

RIKSDAGSVAL 2019

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

kutsutaan
varsinaiseen
OSAKASKOKOUKSEEN
joka pidetään torstaina 4.4.
klo 19 City Cafén tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 9:ssä mainitut asiat.
Vöyri 6.3.2019
Toimitsijat

Tallmon, Kastusgårdenin, Marielundin, Solrosen-Prästkragenin, Gullvivanin, Solängen ja terveyskeskuksen vuodeosaston ennakkoäänestyksestä kuulutetaan erikseen ja se toimitetaan erikseen
hoitolaitoksissa.
Äänestäminen kotona
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan
kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa
kuin hoidettavansa.
Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle siihen tarkoitetulla lomakkeella tai puhelimitse, 382 1111, viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00.
Vaalipäivän äänestys 14.4.2019
Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20.
Kunnassa on seuraavat äänestysalueet
ja äänestyspaikat:
001 Rekipelto
Rekipellon koulu
002 Vöyrin keskusta
Koskebyn koulu
003 Rökiö
Rökiön koulu
004 Karvsor
Karvsorin koulu
005 Petterinmäki
Petterinmäen koulu
006 Maksamaan mannerosa Maksamaan
kirkonkylän koulu
007 Maksamaan saaristo
Särkimon koulu
008 Oravaisten keskusta
Oravaisten
keskuskoulu (parakit)
009 Kimo
Kimon koulu
www.voyri.fi
Keskusvaalilautakunta
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

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

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 2, 16, 6 och 15.

zzFörsamlingen
Döda
••Ferm Christer Matts Lennart, avled 24.01.2019, 72 år
••Smeds Rut Valdine, avled
04.02.2019, 88 år
••Libäck Per-Håkan Mattias,
avled 08.02.2019, 65 år

Preventivmedel
för ungdomar

zUngdomar
z
under 20 år er
bjuds kostnadsfria preventiv
medel från 1.1.2019. Kontakta
skolhälsovårdare Eva Sparv
050 413 0171 kl. 8-9 eller pre
ventivrådgivningen Birgitta
Nordman 050 597 8458 kl. 9-10

OFFENTLIGGÖRANDE AV
VÄNTETIDER
Enligt Äldreomsorgslagen (980/2012) § 26 ska kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den
tid inom vilken en äldre person kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.

Väntetiden i medeltal för perioden 1.7–31.12.2018
Service
Hemservice
Matservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård
Vörå den 20 februari 2019
Omsorgsnämnden

Väntetid
1d
1d
10 d
ca 1 mån.
1–2 mån.
www.vora.fi

ODOTUSAIKOJEN
JULKISTAMINEN
Vanhuspalvelulain (980/2012) 26 §:n mukaan kunnan
on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusaika keskimäärin ajalle 1.7–31.12.2018
Palvelu
Kotipalvelu
Ruokapalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palvelusasunnoissa tai laitoshoidossa
Vöyri 20. helmikuuta 2009
Peruspalvelulautakunta

KBL

Odotusaika
1 pv
1 pv
10 pv
n. 1 kk
1 –2 kk
www.voyri.fi

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

Åttaåriga Alec Österberg har ett stort intresse för lastbilar.

”Korv med bröd i Ylöjärvi är toppen”
zzDen här gången var det åt
taåriga Alec Österberg från
Oravais som lyckades pricka
in alla rätt i förra numrets
läsartävling. Han är en glad
och sprallig kille som trivs i
Centrumskolan.
– På rasterna brukar jag
prata med min kompis Wal
ter, säger Österberg.
Favoritämnet i skolan är

matematik, som han tycker
är enkelt, men roligt. Han
tycker också om att läsa.
På fritiden spelar han gärna
på sin iPad och leker med
lastbilar, som är ett stort in
tresse.
– Jag har elva stycken lek
sakslastbilar.
Intresset för lastbilar har

han fått av sin pappa Jimmy
Österberg, som är yrkes
chaufför. Alec Österberg har
följt med på äventyr med
pappa flera gånger.
Tillsammans har far och
son åkt runt om i Finland,
men också till Sverige. Alec
Österberg säger att han bru
kar spela på iPaden medan

pappa kör. Resornas höjd
punkt brukar vara att lasta
av, men också matpauserna.
Och det finns ett speciellt
ställe som är extra kärt.
– Jag tycker om då vi stan
nar i Ylöjärvi och äter korv
med bröd, säger Alec Öster
berg.
Text & foto:
Jonny Smeds

Pohjola-Norden i Vörå
ordnar Nordiskt gästabud

zzFödda

zzFöreningen Pohjola-Nor
den grundades 1949 och
kommer den 30 mars att fira
sitt 70-årsjubileum med fest
på Norrvalla. Samtidigt har
fått den stora äran från för
bundet att fungera som värd
för Nordiskt gästabud.
Anmälan till jubileums
festen skall vara inne senast
25 mars på tel. 050-371 1682.
Kostnad för välkomskaffe,
festen+ middag (Meny: Öst
erbottnisk mångfald) är 35
euro.
Som tidigare meddelats
har vi fått inbjudan till
Gausdal i Norge till årets

Madelene Lindqvist och Johan Häggblom i Pensala fick den
14.10 en flicka som vägde 3225 gram och var 48 centimeter
lång. Flickan döptes till Agnes den 2 januari.

Värnortsträff och kommer
att ordna medlemsresa dit
6–13 augusti. Anmälan om
deltagande i resan skall
vara inlämnat senast 28
april.
Mera information om vän
ortsresan kommer att ges via
medlemsbrev.
Vi är även inbjudna till
Sommarkonsert i Solf kyrka
med Viljakören från Göte
borg och därefter sightseeing
via Meteorian på Söderfjär
den och ut på Världsnaturar
vet i Replot och Björköby.
Under Vörådagarna deltar
vi som vanligt i flaggparaden.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzGod fortsättning på det
nya året! Ett varmt tack till
enskilda personer, förening
ar, stiftelser och företag, som
stött vår verksamhet ekono
miskt under 2018!
Vö r å - O r a v a i s - M a x m o
Cancerklubb höll sitt års
möte 25.2.2019. Styrelsen
för 2019 har följande med
lemmar: Siv Säll ordf, Tage
Lundström viceordf, Gustav
Rauma sekr, Gunne Man
tere kassör, Birgitta Hautala,
Lisbeth Hellqvist, Ulla-Britt
Holmqvist, Ulla Holmström
och Marita Wester.
Finlandssvenska cancer
klubbarnas
gemensamma
medlemskryssning Helsing
fors-Stockholm-Helsingfors
ordnas 2-4.6.2019.

Gemensam busstransport
från Österbotten. Priset för
medlemmar i vår cancerklubb
är 140 euro/person. I priset in
går bädd i 2-personers A-hytt
med fönster, 2 x buffetfrukost,
2 x Viking Buffett middag, kon
ferensutrymme för gemensamt
program under både utresan
och returen, samt bussresan till
Helsingfors tur-retur. I priset
ingår inte eventuella bussut
flykter i Stockholm. Ifall man
går av båten i Stockholm be
höver man ta med giltigt pass
eller ID-kort.
Arrangör är Närpesnej
dens Cancerklubb och Ma
lax-Korsnäs Cancerklubb.
Bindande anmälan till
Lisbeth Hellqvist tel. 0504139311 senast 29.3.

Planerad verksamhet för
våren 2019:
- Vattengymnastiken fort
sätter med fullbokad grupp
- Födelsemärkes- och hud
förändringsundersökning
- Må bra dag i maj
Vi informerar närmare om
tidpunkterna för våra aktivi
teter i föreningslistan i VBL,
Wör-TV, Årvas-TV och Kom
munbladet.
Österbottens
Cancer
förening ordnar anpass
ningsträningskurser för can
cerpatienter i Härmä reha
biliteringscenter. Kurserna
bekostas av FPA:
- parkurs för personer med
bröstcancer 13-17.5.2019
- parkurs för personer med
prostatacancer 7-11.10.2019

- parkurs för personer med
cancer 21-25.10.2019
För mera information kon
takta Österbottens Cancerför
ening tel. 010-8436006/Margi
ta Heinonen-Strandberg eller
Siv Säll på tel. 050-4048904.
Medlemsavgiften till Öst
erbottens Cancerförening rf
är 24 euro/person/år. Deras
verksamhet består av stöd
och rehabilitering för cancer
patienter och deras anhöriga,
samt förebyggande arbete så
som cancerforskning.
Som medlem i Österbot
tens Cancerförening är du
också automatiskt medlem i
Vörå-Oravais-Maxmo Can
cerklubb.
Siv Säll
Ordförande

19

onsdag 13 mars 2019

Några foton är bättre än tusen
zzKära läsare av Kommunbladet, i
det här numret får ni bland annat
läsa om och se glada bebisar, sotare
och en man som verkligen gillar
pennor. I och med att Kommunbladet blivit tjockare så har vi mera
utrymme för såväl text och bilder.
Vi vill satsa på fina bilder som visar
människorna i den här kommunen.
Under min relativt korta journalistkarriär har jag ändå hunnit
samla på mig tusentals foton genom
åren. Det som inte syns är de säkert
tiotusentals bilder som aldrig når
bildbehandlingen.

Det är otroligt nära och lätt nu för
tiden att ta ett foto. De flesta av oss
har en kamera i fickan i form av en
smarttelefon.
Den klara fördelen med det digitala fotograferandet är att det är lättillgängligt. Man fångar säkert flera
viktiga stunder på bild i dagens läge
generellt än förr.
Men nackdelen är att det ofta inte
görs med eftertanke.
Eftersom vi i princip kan ta oändligt med foton i dagens läge så lägger vi inte någon eftertanke bakom
bilderna. Det var annat när man var

zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut l

Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto

zzVårterminen är redan långt
på väg, men vi har många
intressanta kortkurser och
föreläsningar ännu under vårens gång. Glöm inte bort att
anmäla dig i tid för att säkra
din plats samt att kursen startar. Anmälan och mera information om kurserna hittar du
på www.vora.fi/kursanmalan.
Kurser på kommande:
zz999938
FÖTTERNAS
OCH SKOVALETS PÅVERKAN PÅ KROPPENS
HÅLLNING
19.3.2019, kl. 19.00, Campus
Norrvalla
Visste du att fötternas
felställningar kan ge ont i
knäna ,höfterna, ryggen ja
till och med i nacken? Under
föreläsningen går vi igenom
bland annat: nedsjunkna
fotvalv, hallux valgus problematik och uppkomsten av
liktornar och förhårdnader
m.m.
zz810205 BIFFAR
26.3.2019, kl. 18.00, Tegengrenskolan
Kom och lär dej hantera
köttet som ett proffs. Vi lär
oss allt om stektider och temperaturer. Allt för att du skall

kursledaren (kontant betalning). Ta med förkläde, kökshandduk och egna tyllar om
du har.

Har du nyligen skaffat dig en surfplatta (iPad) eller funderar på att göra det, då är detta kursen
för dig. Foto: Pixbay

kunna göra den perfekta biffen!
zz340505 SURFPLATTANS
ABC
2.4.2019, kl. 18.00, Vörå
Kommunbibliotek
Har du nyligen skaffat dig
en surfplatta (iPad) eller funderar på att göra det, då är
detta kursen för dig.
Vi går vi igenom de vikti-

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

Kakel-, parkett- badrums-,
bastu- och lägenhetsrenovering

VTT

d

certifiera

begränsad till x-antal foton på kamerarullen. Då gällde det att varje
foto skulle räknas.
Jag tror att om man vill ta ett bra
foto så gäller det att vara med i stunden, att tänka efter.
Det försöker vi på
Kommunbladet göra,
att visa de människor och stunder som
bidrar till en god
läsupplevelse.

Vi planerar och renoverar
Ditt hem precis som
Du vill ha det!

www.a-byggahlback.fi 0500-362422
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

Pålitlig
somoch
hjälper
Er med allt
Svårtbokföringsbyrå
att få debet
kredit
attinom
gåbokföring
ihop?
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

Begär offert för 2019 nu!

Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe
någon timme per
vecka
eller per
Vi hämtar
Pålitlig bokföringsbyrå
som
hjälper
Er månad.
med allt
inom även
bokföringsmaterial
från kunden
inom Vasa-Jakobstads-nejden.
bokföring
• löneuträkningar
• fakturering
• bolagsbildningar • m.m.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.

RingTelefon
Camilla040-5926446
på nr 040-5926
eller
via e-post: oravaisfs@
eller 446
e-post
oravaisfs@gmail.com
gmail.com

gaste funktionerna och inställningarna i surfplattan,
användning och installation
av program (appar). Apples
iPad-plattor finns gratis att
låna under kurstillfällena för
den som önskar. Inga förhandskunskaper krävs.
zz810208 TÅRTA TILL MOR
ELLER STUDENTEN
4.4.2019, kl. 18.30, Tegen-

grenskolan
Vill du lära dig dekorera
och spritsa en fin tårta till vårens festligheter? Under kvällen får du lära olika spritstekniker med grädde och
smörkräm. Ta med en kaka
ca 20 cm i diameter, som du
fyllt färdigt där hemma och vi
gör dekoren på kursen. Redskap och tyllar får ni låna och
ingredienserna köper ni av

zz719802 FÅGLAR I VÅR
NÄROMGIVNING
9.4.2019, kl. 18.00, Tegengrenskolan
Bli duktig på att känna igen
fåglarna i din näromgivning!
Vi samlas första gången vid
Tegengrenskolan och planerar resten av kursdagarna. Är
våren tidig far vi på exkursion
redan första kurskvällen, i
annat fall börjar vi inomhus.
De övriga gångerna gör vi
exkursioner. Du behöver ha
med kikare, tubkikare, om du
har och lämpliga kläder samt
egen matsäck. Kursdatum:
9.4, 23.4, 7.5 och 21.5.
810206 VARMA DESSERTER
9.4.2019, kl. 18.00, Tegengrenskolan
En god efterrätt är kronan
på verket till middagen. Under denna kurskväll gör vi
olika varma desserter såsom
chokladfondant, pajer, creme
brulé, suffleer osv.
zz810207 VEGETARISKT
23.4.2019, kl. 18.00, Tegen-

grenskolan
Idag har vegetarisk kost
vunnit extrem popularitet
över hela världen. Det sägs
att en vegetarisk kost är nyckeln till ett hälsosamt liv. Men
tillgodoses kroppens alla näringsbehov? Kom och lär dej
att göra näringsriktig, vegetarisk mat som passar både på
vardagen och till festligare
tillfällen.
zzEvenemang på kommande:
Söndagen den 7.4 bjuder
Aquarelle in till en spektakulär konsert. Årets tema
är Musikal, Film och TV, så
det är nästan så ni inte ska
glömma popcornen hemma.
Konserten hålls på Campus
Norrvalla kl. 19.00. Dirigent:
Pernilla Nilsson-Wik. Varmt
välkomna!
zzÖvrigt:
Vi på institutet börjar redan planera och fundera på
nästa läsårs kursprogram.
Ifall du har idéer, tips eller
önskemål gällande kurser,
eller kanske du själv skulle
vara intresserad av att hålla
kurs hos oss? Tveka inte att
ta kontakt till kansliet eller fyll i formuläret på www.
vora.fi/kursforslag.
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kl. 19.00
Norrvalla

Dirigent: Pernilla Nilsson-Wik
Band: Anna-Stina Strand m.fl.

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

10€

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

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov
Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.

Funderar du på bankbyte?
Bli kund hos oss!

KOMMUNBLADET
onsdagen den 13 mars 2019

Kontakta: Arja Holm, 010 256 3751

nr 2 ● Årgång 34

Tillsammans för det som är viktigt

Det händer på

Res med OT

Norrvalla

Med Kalmar, Öland och två heldagsturer i
Skåne och Österlen. Resa 5-11.6.

PÅSKEN I RIGA

Tre nätter och två heldagsturer på
Bornholm samt en natt i Köpenhamn.
Resa 1-7.7.

BORNHOLM MED KÖPENHAMN

HOTELLRESA TILL UMEÅ

Veckoslutsresa till Umeå med möjlighet att
besöka Nolia Trädgård. Resa 27-28.4.

TÜRI BLOMSTERMARKNAD
Den stora blomstermarknaden i Estlands
”vårhuvudstad” Türi. Resa 16-18.5.

GOTLAND I SOMMARSKRUD

PÅSKEN I RIGA

LOFOTEN – ÖRIKET

TÜRI BLOMSTERMARKNAD

En riktig Lofotenresa, med tre nätter i
rorbu. Resa 26.7-1.8.

Den stora blomstermarknaden i Estlands
”vårhuvudstad” Türi. Resa 16-18.5.

UMEÅ - ENDAGSRESOR

ENGLAND-WALES

Bekvämt med OT:s buss från Vörå, Oravais
och Maxmo. Bussen med i Umeå.
Resor: to 28.3, to 25.4, lö 11.5 (Nostalgikryssning), to 30.5, to 13.6.

Wales, Liverpool och Yorkshire.
En innehållsrik resa med härliga städer
och historiska platser på den
engelska landsbygden.
Resa 24.4-1.5.

DANSKRYSSNING MED VIKING GRACE
Högtryck och Mats Bergmans 3-4.4.

SKOTTLAND

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

Dessa och många fler resor
på vår hemsida: www.oravaistrafik.fi

Rundresa i historiens och
romantikens land.
Resa 3-9.5.

Tel. 06-318 4000

NORMANDIE-BRETAGNE-PARIS
Normandie med Invasionskusten, Bretagne, dagstur till Jersey och två nätter i Paris.
Resa 15-21.5.
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ALLA
LAGERTAPETER
DENNA
VECKA (vecka 11)

-30%

VÖYRI / VÖRÅ

LÄMNA
AVTRYCK

CELLO
KRANAR

-20%

ETT PARTI TARKETT
VINYLPLANKA
90

24

m2

K-Lantbrukscentralen Vörå

Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

DALARNA

Konsert med Malena Ernman, Lisa Nilsson,
Philip Jalmelid och Kristin Lidström i
Dalhalla. Rundtur i Mora och en tur runt
Siljan. Resa 6-10.7.
Tre nätter i rosornas och ruinernas stad
Visby, utflykter söderut och norrut med
besök på Fårö. Resa 12-17.7.

Påskresa till vackra Riga. Resa 17-21.4.

6–7.4 Gertrud Storsjö ja Stein Westli
opettavat Jeesus Parantaja ja
Vapauttaja -seminaarissa
• Esirukousmahdollisuus
• Lisätietoja www.ellel.fi. Ilmoit.:
seminaari@ellel.fi, 044 928 5466



Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn.
Logi på Original Sokos Hotel Viru.
Resor: 19-21.4, lång resa 17-21.4.
Påskresa till vackra Riga. Resa 17-21.4.

6–7.4 Gertrud Storsjö och Stein Westli
undervisar på seminariet Jesus
helar och befriar
• Möjlighet till förbön
• Läs mera på www.ellel.fi. Anmälan:
seminaari@ellel.fi, 044 928 5466



SKÅNE

PÅSKEN I TALLINN

6.4 Valhalla OCR
• Hinderbanelopp för lag med 1–4
medlemmar och för juniorer 6–16 år

30.4 Valborgsgala
• med Tommys, Dansdax och
Ove & the Lydians

Kopiering av
ABLOY-nycklar

SMÅSTUGOR

till vintervillkor
ännu inom mars
månad för leverans
till sommaren.
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

