Med Apple Pay
gör du betalningar
snabbt och tryggt
På din iPhone, Apple
Watch, iPad eller Mac
Läs mera på aktia.fi

KURSER. Vårterminen närmar sig sitt slut för Vörå-Oravais-Maxmo

medborgarinstitut. Än finns det tid för att anmäla sig för kurser. Sidan 17
VATTENAVGIFT. Kommunen tar itu med obetalda avgifter. Om man

lämnar räkningen obetald, stängs vattnet av till fastigheten. Sidan 7
Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå
Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais
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Spanska lättare ”på finska”

zzAtt lära sig spanska är lättare om man kan tala finska. Men det går bara man vill. Henry och Sari Tikkala
drömmer om ett liv i Spanien, därför går de en kurs. Sidan 8

BYAR. Österö-Västerö byaförening knyter
ihop bygemenskapen. När Kommunbladet
var på väg samlades byborna. Sidan 14

NORRVALLA. Det händer mycket under en
dag på Norrvalla. Vi tillbringade ett dygn på
området. Sidan 4

IDROTT. Alexander Ståhlberg har en god säsong bakom sig. Medaljregnet kan fortsätta
för den kommande skidstjärnan. Sidan 13
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Nystarternas tid Uusia alkuja
zzSedan föregående Kommunbladet har
det hänt en hel del i vårt samhälle på riksnivå och på det regionala planet som har
haft ett slut och nu på våren tar sig former
av en nystart.
Social- och hälsovårdsreformen tillsammans med landskapsreformen föll, vilket
resulterade i att regeringen avgick. Rätt
snart övergick fokus på riksdagsvalet med
ivriga riksdagsvalskandidaters kampanjer
som präglade vår närmiljö med valreklam.
I läsandets stund vet vi vem som lyckades
och vem som inte lyckades bli vald.
Som en följd av att förra regeringens
stora reformer inte blev av övergick diskussionerna kring Österbottens välfärdsmodell till en mera konkret planeringsfas
som ämnar leda till ett nytt grundavtal för
samarbetsområdet. Tanken med Österbottens välfärdsmodell är att integrera specialsjukvården med primärhälsovården,
socialvården och äldreomsorgen under
samma samkommun.
Enligt nuvarande tidtabell kommer avtalet för utlåtande till kommunerna denna
sommar och för tillfället tar sjukvårdsdistriktet fram det underlag som behövs och
som har efterfrågats av medlemskommunerna. Planen är att kommunerna ska ta
ställning i ärendet kring årsskiftet.
I Korsholm blev svaret nej till fusion
med Vasa. Det gav ett svar på hur framtiden skulle bli kring Västkustens tillsynsnämnd, Decibel och vårdnämnden. Nu
blev det ingen ändring och vi kan koncentrera oss på verksamheten igen i stället för
att fundera på alternativa strukturer och
sökandet efter en ny värdkommun.
I vår kommun tar vi en nystart efter
det dåliga bokslutet för 2018 genom att
via ekonomiska arbetsgrupper försöka
balansera upp ekonomin så att den ger
möjlighet till kommunens stora investeringsbehov i fastigheter de kommande
åren. Kommunens ekonomi är inte så dålig som bokslutet kan ge sken av, eftersom
det negativa resultatet består av en hel del
engångshändelser som råkar sammanfalla
under samma budgetår.
Framtiden har utmaningar och vi bör
göra oss redo att möta dem.

”

I vår kommun tar vi en nystart
efter det dåliga bokslutet för
2018 genom att via ekonomiska arbetsgrupper försöka
balansera upp ekonomin
så att den ger möjlighet
till kommunens stora
investeringsbehov i
fastigheter de kommande åren.

zzEdellisen Kommunbladetin jälkeen
yhteiskunnassamme niin valtakunnallisella
kuin alueellisellakin tasolla moni asia on
tullut päätökseensä ja on nyt keväällä uuden
edessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus ja maakuntauudistus
kaatuivat, minkä seurauksena
hallitus erosi. Melko pian
tämän jälkeen huomio siirtyi
eduskuntavaaleihin ja innokkaiden eduskuntavaaliehdokkaiden
kampanjoihin lähiympäristöämme koristavine vaalimainoksineen. Tämän numeron
ilmestyessä olemme jo saaneet
tietää, ketkä ehdokkaat
ovat tulleet valituiksi
ja ketkä eivät.
Edellisen hallituksen suurten
uudistusten
jäätyä toteuttamatta siirryttiin
keskusteluissa
Pohjanmaan hyvinvointimallista
konkreettisempaan suunnitteluvaiheeseen, jonka
tarkoituksena on
luoda toiminta-alueelle uusi perussopimus. Pohjanmaan
hyvinvointimallin
tarkoituksena on
integroida erityissairaanhoito, perusterveydenhuolto,
sosiaalihuolto ja
vanhustenhuolto
yhden ja saman
kuntayhtymän
alaisuuteen.
Tämänhetkisen
aikataulun mukaan
sopimus lähetetään
lausuntokierrokselle
kuntiin tänä kesänä.
Tom Holtti
Tällä hetkellä sairavik. kommundirektör, vs. kunnanjohtaja
anhoitopiiri kehittää

”

Kunnan talous ei ole niin surkeassa jamassa kuin tilinpäätös
antoi ymmärtää, sillä tappiollisen tuloksen aiheuttivat monet
saman talousarviovuoden aikana sattuneet kertaluontoiset
tapahtumat.

jäsenkuntien tiedustelemaa, tarvittavaa sopimusmallia. Suunnitelmana on, että kunnat
ottavat asiaan kantaa vuodenvaihteessa.
Mustasaari sanoi ei kiitos yhdistymiselle
Vaasan kanssa. Näin saatiin vastaus siihen,
miltä Länsirannikon valvontalautakunnan,
Decibelin ja hoivalautakunnan tulevaisuus
näyttää. Nyt kun muutoksia ei tullut
voimme keskittyä taas itse toimintaan vaihtoehtoisten ratkaisujen keksimisen ja uuden
isäntäkunnan etsimisen sijaan.
Vöyrillä edessämme on uusi alku vuoden
2018 surkean tilinpäätöksen jälkeen, kun
yritämme talouden seurantaryhmien kautta
tervehdyttää taloutta mahdollistaaksemme
kunnan kiinteistöissä tulevina vuosina
tarvittavat suuret investoinnit. Kunnan
talous ei ole niin surkeassa jamassa kuin
tilinpäätös antoi ymmärtää, sillä tappiollisen
tuloksen aiheuttivat monet saman talousarviovuoden aikana sattuneet kertaluontoiset
tapahtumat.
Tulevaisuus tuo mukanaan haasteita ja
meidän on valmistauduttava kohtaamaan
ne.

Nytt inom Arbetspoolen i år
Työrinki uudistuu tänä vuonna
zzArbetspoolen ändrar sina
rutiner då inkomstregistret
som trädde ikraft 1.1.2019
kräver att alla arbetsgivare
bör uppge alla löneuppgifter
till registret.
För ungdomarna blir det
mera likt arbetslivet då man
nu får lönen utbetald en gång
per månad via Arbetspoolen
i stället för pengarna i handen. Ungdomarna lämnar
in skattekort till kommunen
och uppgör ett uppdragsavtal.
För arbetsgivaren betyder
det att i stället för kontantbetalning till ungdomen kommer en faktura från Arbetspoolen en gång per månad.

KBL

Avgiften för arbetsgivaren är
- en ungdom under 17 år 25
euro inklusive moms
- en ungdom över 17 år 31
euro inklusive lönebikostnader samt moms.
Avgiften har varit densamma sedan 2012 och har nu
höjt en aning.
För att underlätta för arbetsgivaren sköter Arbetspoolen om redovisningen till
inkomstregistret.
Arbetsgivaren har även
möjlighet att utnyttja hushållsavdraget. För ungdom,
oberoende av ålder, är lönen
20 euro och ett arbetsuppdrag är högst 3 timmar.

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.

OBS! Nu kan också föreningar använda sig av arbetspoolens ungdomar.
Har du fyllt 14 år och vill
vara med i arbetspoolen så
fyll i blanketten som finns på
www.vora.fi/arbetspoolen
och skicka in den till fritidskansli.
Arbetsbeställning kan göras via elektronisk blankett
på kommunens webbplats
eller per telefon.
Arbetspoolens
ärenden
sköts av Ida Nordman och
hon nås bäst på tfn 050-476
2001.
zzTyörinki muuttaa käytänteitään 1.1.2019 voimaan

astuneen
tulorekisterin
johdosta.
Tulorekisteri
edellyttää
työnantajilta
kaikkien palkkatietojen ilmoittamista rekisteriin.
Nuorille toiminta alkaa
muistuttaa enemmän työelämää siten, että palkka
maksetaan Työringin kautta nyt kerran kuukaudessa
sen sijaan, että palkan saisi
suoraan käteen.
Nuori toimittaa verokorttinsa kunnalle ja laatii
toimeksiantosopimuksen.
Työnantajalle tämä taasen tarkoittaa sitä, että käteismaksun sijaan Työrinki
lähettää laskun työnantajalle kerran kuukaudessa.

Ansvarig redaktör: Kaj Ritala.
Redaktör: Felix Rantschukoff,
telefon 050-5407266.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon 7848 266,

Työnantajan maksut ovat
- alle 17-vuotiaan nuoren
kohdalla 25 euroa sis. alv
- yli 17-vuotiaan nuoren
kohdalla 31 euroa sis. palkan sivukulut ja alv
Maksu on pysynyt samalla
tasolla vuodesta 2012 saakka, mutta nyt sitä on korotettu aavistuksen.
Työnantajan työn helpottamiseksi Työrinki hoitaa
palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin.
Työnantajalla on lisäksi
mahdollisuus
hyödyntää
kotitalousvähennystä.
Nuorelle, tämän iästä
riippumatta, palkka on

fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.
E-post: per-olof.sten@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

edelleen 20 euroa ja toimeksianto enintään kolme
(3) tuntia.
HUOM.! Nyt myös yhdistykset voivat käyttää
Työringin palveluita.
Jos olet täyttänyt 14 vuotta ja tahdot liittyä Työrinkiin, täytä lomake osoitteessa
www.vora.fi/arbetspoolen
ja toimita se vapaa-aikatoimistoon.
Toimeksianto
voidaan
tilata sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla
tai puhelimitse.
Työringin asioita hoitaa
Ida Nordman ja hänet tavoittaa parhaiten numerosta 050-476 2001.

Nästa nummer utkommer
15.05.2018
Sista inlämningsdag för texter och bilder
30.04.2018
Sista inlämningsdag för köpta annonser
10.05.2018
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Rami Isomäki på Vasa elnät berättar att man vill öka automationen i elnätet.

Foto: Felix Rantschukoff

”Högst 6 timmar långa avbrott”
Just nu pågår ett projekt i Vörå för att ersätta
luftledningar med kablar
under marken. År 2028
ska inte elavbrotten vara
längre än 6 timmar på detaljplaneområden enligt
ett riksomfattande mål
som satts upp.
På andra områden ska det få
dröja högst 36 timmar. Som
bäst grävs det ner stora mängder kabel för att komma närmare detta mål. I hela landet
investerar man 8,6 miljarder
euro för att uppnå målet.
– Vi gräver ner 11 kilometer
lågspänningskabel och lite
under 19 kilometer mellanspänningskabel i Vörå och
ersätter en del av luftledningarna, säger Rami Isomäki på
Vasa elnät.

Under den senaste tiden
har det mesta grävningsarbetet gjort i Vörå centrum, säger
Isomäki. Det är en stor omställning som också kräver
modifikationer till elnätet.
– Vi vill öka automationen
i elnätet så att vi kan snabbare koppla bort ställen där
fel uppstår, säger Isomäki.
Prioriteten är att Vörå ska
få ett bra elnät som har få
avbrott. Byggskedet, som
började i februari, pågår uppskattningsvis till slutet av
året. Vissa konsumenter kan
märka av byggandet ända till
våren 2020.
– Eftersom vi är tvungna
att gräva på vissa konsumenters gräsmattor är det
omöjligt att färdigställa det
på senhösten. Då kan slutar-

”

Eftersom vi är
tvungna att gräva
på vissa konsumenters gräsmattor är det omöjligt
att färdigställa
det på senhösten.
Då kan slutarbetet göras först på
våren. ”

betet göras först på våren. Vi
arbetar hårt och det har gått
bra hittills, säger Isomäki.
Under självaste byggnads-

processen ser allting inte
alltid så snyggt ut, påminner Isomäki. Om någon har
några frågor kan man vara
i kontakt med huvudentreprenören Ravera. På projektområdena finns arbetsplatsskyltar där det finns kontaktuppgifter till den ansvariga
arbetsledaren. Isomäki ser
fram emot det kablade elnätet, trots att det aldrig kan bli
100 procent felfritt.
– Det kan uppstå fel oberoende om det är en nedgrävd
kabel eller om det är luftledningar. Men för att förebygga
inför stormar är det här ett
mycket effektivt sätt, säger
Isomäki.
I dag är cirka 69 procent av
lågspänningsnätverket och
38 procent av stamnätet mellanspänningsnätet av bola-

I dag är cirka 69 procent av lågspänningsnätverket och 38
procent av stamnätet mellanspänningsnätet av bolagets
totala elnät på 7 000 kilometer nergrävt.
Foto: Felix
Rantschukoff

gets totala elnät på 7 000 kilometer nergrävt. Vasa Elnäts
målsättning är att 60 procent

av mellanspänningsnätet ska
vara nergrävt.

Felix Rantschukoff
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Camilla Staffans och Jessica Havulehto utanför Norrvalla.

Norrvalla fullt av liv hela
På Norrvallas område ryms förutom ett idrotts- och
samgymnasium, hotell och föreläsningar mycket annat.
Det är något som kanske inte märks av utifrån, men det
händer i princip något hela dygnet på Norrvalla.
– Det är fullt med liv här och
vi är alltid villiga att prova
något nytt, säger koordinator
Jessica Havulehto.
För att få ett grepp om det
livfulla Norrvalla kan vi dela
upp det i olika tider på dygnet.

kan en besöksgrupp vara på
intågande. Just nu är det aktuellt med olika vårmöten för
föreningar och andra grupper. Därför brukar de olika
föreläsningssalarna
vara
bland de första att få gäster
för dagen.

Klockan 09:
Den första gruppen med
gymnasieelever anländer redan innan klockan 09. Men
bara en liten stund senare

Klockan 10:
Nu är det dags för möten
och gymmet i byggnaden
börjar fyllas av träningsivriga personer. Förutom det

vanliga gymmet ordnas även
träning i form av vattengymnastik.
– Vi brukar ha cirka 15
grupper i veckan som kommer på vattengymnastik, säger Havulehto.
Efter antingen träning eller
hjärngymnastik på ett möte
börjar människorna i huset
vara redo för lunch.
Klockan 11:
Lunchen börjar serveras

och såväl kommunalt anställda som dryga 250 elever
besöker restaurangen. De
som inte äter är kanske samlade någon annanstans i
byggnaden eller utanför där
det finns möjlighet till hinderbaneträning eller minigolf.
Klockan 14:
Nu checkar hotellgästerna
in efter att de bokat sin övernattning via Booking.com.
– Vi brukar ha gäster från
hela världen här på Norrvalla, säger Havulehto.
Klockan 15:
De elever som inte bor på
internatet börjar söka sig
hemåt för dagen. Det brukar

”

Folk kanske tänker att Norrvalla är lite utanför Vörå centrum och att det inte händer så
här mycket, men det gör det. ”

uppstå rusning i caféet för att
hinna dricka en sista kaffekopp för dagen. Bara en och
en halv timme senare börjar
restaurangen sin middagsservering.
– Det tåls att påminna att
även sådana som inte bor
på Norrvalla eller är på ett
möte eller liknande är varmt
välkomna för att äta i restaurangen även på dagen. Det
kan vara riktigt lämpligt för
äldre till exempel som vill
skippa matlagningen hemma
någon gång, säger Havulehto.

Klockan 17:
Simhallen öppnar och de
från Vörå som är under 19 år
gamla, arbetslösa eller pensionärer simmar gratis. Under samma tid börjar de olika
kvällsaktiviteterna i huset.
I gymnastiksalen har någon
kanske en lektion, medan
man i gymmet provar på
spinning. Dessutom så håller medborgarinstitutet olika
kurser i huset.
– Utomhus kanske någon
spelar på konstgräsplanen
som har öppnat för i år. Vi
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Nikolay Todorov, Maria Costa Tur och Annia Mari Rumi trivs i Vörå.

Foto: Felix Rantschukoff

”Bättre kontakt med
lärarna i Finland”

zzSedan en dryg månad bakåt har tre elever från Ibiza
varit på utbyte till Norrvalla.
De trivs som fisken i vattnet.
Samarbetet mellan skolorna
uppstod av en slump, berättar Jessica Havulehto, koordinator på Norrvalla.
– De har en liknande skola
där. Någon från skolan hade
bokat boende via en nättjänst
och de blev förvånade när de
kom hit. Sen fortsatte det
därifrån, säger Havulehto.

Foto: Felix Rantschukoff

dygnet
har egentligen fullt med
grupper tills vi stänger både
utomhus och inomhus, säger
Havulehto.
Klockan 21:
Aktiviteterna börjar avta,
men eleverna i huset brukar
hitta på någon kvällsaktivitet. Bland annat är volleyboll
populärt att spela på kvällen.
– Folk kanske tänker att
Norrvalla är lite utanför
Vörå centrum och att det
inte händer så här mycket,
men det gör det. Det är bra
för företagen i nejden att
informera om oss eftersom
vi är ett bra ställe att mötas
på, speciellt för mindre företag som kanske inte har helt
ändamålsenliga utrymmen.

Jag tror vi kan bidra till vissa
synergieffekter, säger Havulehto.
Under hela dygnet pågår
undervisningen i huset som
botten för hela verksamheten. Norrvalla ligger på ett
fördelaktigt ställe om man
ser på det geografiska läget,
tillägger Havulehto.
– Vi är mitt i Österbotten
och det är ungefär samma
avstånd från de norra delarna
och de södra delarna. Dessutom ligger ”Kyrolandet” också
på samma avstånd. Vi vill
ha en låg tröskel för att folk
ska komma och erbjuder en
inspirerande och fördomsfri
miljö, säger Havulehto.
Text & foto
Felix Rantschukoff

Det är första gången som tre
elever från Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium åker
till Ibiza på utbyte. De tre
som kommit från Ibiza till
Norrvalla i utbyte är Maria
Costa Tur, Annia Mari Rumi
och Nikolay Todorov. De
håller på att instruera andra
elever på Norrvalla i olika rörelser och resten av klassen
imiterar dem.
– Det är roligt att se något
annat än Spanien. Vi lär dem
och de lär oss. Vi får träffa
nya människor och de är så
trevliga, säger Rumi.
Det som Todorov ser som
den största skillnaden mellan skolorna är strukturen.
– Folk bor här och umgås
efter skolan. Vi äter tillsammans och spelar volleyboll
till exempel. Det är mera
socialt helt enkelt, säger Todorov.
Rumi säger att det är ovant
med lärare som är så vänliga
och nära eleverna.
– I Spanien är det läraren
som bestämmer och eleverna följer. Det finns inget
svängrum där emellan. Till
exempel så äter inte lärarna
med eleverna i Spanien.
Dessutom tycker jag om att
lektionerna är utspridda över
dagen och ibland på kvällen.

Utbyteseleverna från Ibiza visade andra elever på Norrvalla i olika rörelser.

Foto: Felix

Rantschukoff

Nikolay Todorov instruerar eleverna på Norrvalla.

Det är inte bara att gå till skolan och sedan åka hem direkt
igen, säger Rumi.
Tur instämmer och rekom-

menderar att prova på ett utbyte bara man har möjlighet
till det.
– Jag gillar Vörå. De som

Foto: Felix Rantschukoff

vill se något annat ska ta
chansen. Dessutom är finländare så trevliga, säger Tur.

Felix Rantschukoff
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SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

Elsa Sandås leder årets sommarklubbar.

ÖPPET:
vard. 9–18

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

050-554 9171

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
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

N

nabben
restaurant

D d598
ESUN
598, Maxmo – www.nabben.fi
TOTT
esun
Tott

SÄSONGEN INLEDS –

Öppet under påsk fre-må 15–20

Foto: Malin Österberg

Sommarklubbar också i år
zzFörra sommaren ordnades sommarklubbar första
gången på samtliga bibliotek
i Vörå. Deltagarna gav mycket positiv feedback och därför ordnar vi klubbar även i
sommar.
Årets klubbledare heter
Elsa Sandås och det är hon
som sätter prägel på innehållet. Temat för klubbarna är
fantasi och kreativitet. Programmet består bland annat
av högläsning, lek, utevistelse och kreativt skapande
(pyssel, ordkonst, musik…).
Platserna är begränsade.
Du kan anmäla ditt barn genom att ringa, sända e-post
eller besöka biblioteket. Vi
behöver veta deltagarens
namn, vilken klubb barnet
deltar i, vårdnadshavarens
telefonnummer samt e-post
och ev. om det finns något

zzTid för klubbarna: Juni v. 23–26
••Klubb 1: Bibliotek, Oravais.
Ålder: Förskolan-åk 2. Måndag och onsdag 10.00-11.30.
••Klubb 2: Bibliotek, Oravais.
Ålder: Åk 3-6. Måndag och
onsdag 12.30-14.00.
••Klubb 3: Bibliotek: Maxmo.
Ålder: Förskolan-åk 2. Torsdag 9.00-12.00.

••Klubb 4: Bibliotek: Maxmo.
Ålder: Åk 3-6. Torsdag 13.0016.00 .
••Klubb 5: Bibliotek: Vörå.
Ålder: Förskolan-åk 2. Tisdag
och fredag 10-11.30.
••Klubb 6: Bibliotek: Vörå.
Ålder: Åk 3-6. Tisdag och
fredag 12.30-14.00

som ni tycker ledaren behöver känna till om ditt barn.
En hälsning från årets
sommarklubbsledare:
Hej på er alla!
– Jag är Elsa Sandås: en 21årig speciallärarstuderande
hemma från Hällnäs. Jag
tycker om musik, naturen,
böcker, sommaren, människor och livet i allmänhet. Jag
ser mycket fram emot att leda
årets sommarklubbar!

Boktips: Björnstad av
Fredrik Backman
Fun facts om mig:
1. Jag har läst Harry Potterserien åtta varv hittills i mitt liv
(och har ännu inte fått nog).
2. Som tolvåring var jag
med i YLE:s låtskrivartävling
Melodi Grand Prix med min
bästa vän och min lillebror.
En fråga som vi ofta får på
biblioteket: vad ska barnen
läsa efter Harry Potter? Den

frågan gav vi vidare till Elsa
som svarar:
– Hmm, svår fråga. Känns
som att Harry Potter är en
lite egen kategori. Percy
Jackson-böckerna är ju lite
samma stil (men tycker att
den svenska översättningen
är lite klumpig). I slutet av
lågstadiet slukade jag Berättelser från Dimslöjornas ö
och Narnia-serien. I högstadiet älskade jag Hungerspelen och Divergent.
Kontaktuppgifter för anmälan:
Maxmo bibliotek: 063821688, e-post: bibl.maxmo@vora.fi
Oravais bibliotek: 063821689, e-post: bibl.oravais@vora.fi
Vörå huvudbibliotek: 063821686, e-post: bibl.vora@
vora.fi

Per-Olof Sten tackar för sig
zzPer-Olof Sten är en bekant
person bland de företag som
annonserat i Kommunbladet
genom åren. Sedan 2012 har
han ansvarat för annonsförsäljningen, men det här
numret är det sista numret
som Sten ansvarar för. Orsak? Det börjar bli dags för
pension.
– Jag går officiellt i pension
den första juli, men före blir
det semester, säger Sten.
Några storslagna planer för
pensionärslivet har han ännu
inte spikat. Han är ändå inte
orolig för omställningen.
– Pension är en naturlig del
av livet. Jag kommer nog att
ha att göra. Jag är aktiv inom
föreningslivet och så har vi
ett egnahemshus och en sommarstuga.
Han tycker att Kommunbladet i dag är på en bra nivå
och är trygg att lämna över
det till hans efterträdare.
Han är han väldigt noga med
att lyfta fram att Kommunbladet är ett resultat av ett
gott samarbete mellan HSS

Maj-Len Kuivamäki tar över stafettpinnen av Per-Olof Sten.

Media och Vörå kommun.
– Jag vill tacka alla annonsansvariga inom kommunen
och alla företagare för gott
samarbete. Det har varit väldigt roligt att få jobba med er.
Vörå är en livskraftig bygd
med många olika företag.
Man märker att företagarna

uppskattar och upplever att
annonseringen i Kommunbladet ger resultat, säger
Sten.
Det blir Maj-Len Kuivamäki, också anställd på HSS
Media, som tar över stafettpinnen efter Sten. Hon ser
fram emot uppdraget och

Foto: Jonny Smeds

känner kommunen bra sedan tidigare.
– När jag började jobba
på HSS Media var Vörå mitt
ansvarsområde. Jag ser fram
emot att börja jobba tillsammans med kommunens företag igen, säger Kuivamäki.
Jonny Smeds
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Vattnet kan stängas av
om räkningen är obetald
Om man lämnar vattenräkningen obetald,
stänger kommunen av
vattnet till fastigheten.
Enligt vattentjänstverkets leveransvillkor stängs vattnet
av om den obetalda summan
uppgår till minst 170 euro eller minst 3 månader förflutit
efter att den äldsta fakturan
förfallit.
OK-fakturering sänder ut
påminnelserna om en faktura förfallit. Om man trots
påminnelse inte betalar fakturan eller om man inte kontaktar OK-fakturering för att
göra upp en betalningsplan
går fakturan över till OKindrivning.
De sänder ut betalningsuppmaningar och försöker
även få telefonkontakt med
konsumenten i fråga. Följs
inte betalningsplanen eller
om OK-indrivning inte får
någon kontakt med kunden
så sänder de ut information om att en avstängning
kommer att göras och vilket
datum detta sker. Om konsumenten trots påminnelser
och hot om vattenavstängning inte gör något åt saken
så blir kommunen tvungen
att ta saken i egna händer
och stänga av vattnet till fastigheten i fråga.
Går det så långt att vi måste
stänga av vattnet och kunden
efter det blir villig att betala
fakturorna så måste en ansenlig summa av skulden
betalas för att vattnet ska
påkopplas på nytt. Dessutom
ska en betalningsplan göras
upp och fullföljas.
Har vattnet stängts av
redan en gång så tolereras
inget annat än att betalningsplanen hålls. En avgift om

Vörå kommun tar itu med obetalda vattenavgifter. 

100 euro + gällande moms
faktureras konsumenten för
avstängningen. Om fastigheten saknar avstängningsventil bekostar fastighetsägaren
det själv.
I flera fall har det fram-

kommit att kunden inte ens
öppnat breven från OK-indrivning och inte svarat på
deras telefonsamtal.
Ok-indrivning fakturerar
kunden för påminnelser och
betalningsuppmaningar och

Foto: Carina Nyqvist.

detta göra att slutsumman
blir mycket högre än originalfakturan som lämnats
obetald.
En sammanställning över
obetalda vattenfakturor visar
att det finns många hot om

avstängning. Fastighetsägare
med obetalda vattenfakturor
uppmanas att kontakta OKindrivning för upprättande
av betalningsplan för att
undvika vattenavstängning
och extra kostnader. Kontakt

till OK-indrivning tfn: 030
603 5617 epost: palvelu@okperinta.fi
Vi hoppas att det inte ska
gå så långt att vi blir tvungna
att stänga av vattnet.

Kunta voi katkaista kiinteistön
veden jos lasku jää maksamatta
Jos vesilasku jää maksamatta, kunta katkaisee
veden kiinteistöön.
Vesilaitoksen toimitusehtoehtojen mukaan vesi katkaistaan, jos maksamaton summa on vähintään 170 euroa
tai jos vanhimman laskun
erääntymisestä on vähintään
kolme (3) kuukautta.
OK Laskutus lähettää
maksumuistutukset laskun
eräännyttyä. Jos laskua ei
makseta maksumuistutuksista huolimatta tai jos OK
Laskutukseen ei oteta yhteyttä maksusuunnitelman
laatimiseksi, lasku siirtyy OK
Perintään, josta lähetetään
maksukehotuksia ja yritetään saada puhelinyhteys kyseessä olevaan kuluttajaan.
Jos maksusuunnitelmaa ei

noudateta tai jos OK Perintä
ei saa yhteyttä asiakkaaseen,
asiakkaalle lähetetään ilmoitus veden katkaisemisesta ja
sen ajankohdasta.
Jos kuluttaja ei muistutuksista ja veden katkaisuvaroituksista huolimatta tee
asialle mitään, kunta joutuu
ottamaan asian omiin käsiinsä ja katkaisemaan veden
ko. kiinteistöön.
Jos joudumme katkaisemaan veden ja asiakas tämän
jälkeen on halukas maksamaan laskut, on veden takaisin
kytkemisestä
veloitettava
summa huomattava.
Lisäksi laaditaan maksusuunnitelma, jota on noudatettava. Jos vesi on jouduttu katkaisemaan jo kerran,
on maksusuunnitelman nou-

dattaminen välttämätöntä.
Asiakkaalta
veloitetaan
katkaisemisesta 100 euron
maksu sekä voimassa oleva
alv. Jos kiinteistöstä puuttuu
sulkuventtiili, kiinteistönomistajan on vastattava itse
sen kuluista.
Monissa tapauksissa on
käynyt ilmi, ettei asiakas ole
edes avannut OK Perinnän
kirjettä tai vastannut heidän
puheluihinsa.
OK Perintä laskuttaa
asiakasta maksumuistutuksista ja -kehotuksista, minkä
vuoksi loppusumma on paljon suurempi kuin maksamatta jääneessä alkuperäislaskussa.
Maksamattomien vesilaskujen koosteesta on nähtävissä, että useita vedenkatkaisuvaroituksia on annettu.

Kiinteistönomistajia, joilla
on maksamattomia vesilaskuja, kehotetaan ottamaan
yhteyttä OK Perintään maksusuunnitelman laatimista
varten veden katkaisun ja
lisäkulujen
välttämiseksi.
Ota yhteyttä OK Perintään,
puh. 030 603 5617, sähköposti: palvelu@okperinta.fi.
Toivomme, ettei niin pitkälle edenneitä tilanteita
ilmene, että joutuisimme katkaisemaan veden.
Vöyrin kunta

Vesilaitoksen toimitusehtoehtojen mukaan vesi
katkaistaan, jos maksamaton
summa on vähintään 170 euroa tai jos vanhimman laskun
erääntymisestä on vähintään
kolme (3) kuukautta.

Kuva: Carina Nyqvist

Vörå Kommun

8

onsdag 17 april 2019

Stefan Gros höll en presentation om olika vattendrag i Spanien och vattenkraftverk.

Foto: Felix Rantschukoff

I Karvsor skola talas det
I Karvsor skola i Vörå så
håller man i ena ändan
av skolan på att ordna
en valdebatt. Efter att ha
gått längs korridoren där
klassrummen finns på sidorna hörs det ur ett rum
högt och tydligt ”bravo!”.
I klassrummet sitter fem personer vid skolbänkar och en
vid katedern. De ser tillsammans på hur Påve Franciskus rycker undan handen
från ivriga präster och andra
personer i en kyrka. Som i
en äldre asiatisk karatefilm
så rycker handen undan läp-

parna som vill kyssa Franciskus hand.
Det är inte så lätt att veta
vad de här personerna samlats för i första anblick. Men
svaret är enkelt när man hör
språket som används i klassen. Det är dags för spanskakurs.
Roberto Fernández Batalla
förklarar för kursdeltagarna
varför påven inte låter sin
hand kyssas. Allt detta på
blixtsnabb flytande spanska,
eftersom han själv är hemma
från norra Spanien från Santiago de Compostela.

– Det är över 200 personer
som vill kyssa hans hand.
Men om han skulle göra
det skulle de stå och göra
det hela dagen. Spanien är
väldigt kristet, därför vill de
kyssa honom, säger Batalla.
Orsaken varför Batalla
visar videoklippet på påven
är att de inleder varje kurstillfälle med att lära sig om
spansk kultur.
– Vi brukar tala om vädret
och kultur. Många som går
den här kursen åker till Spanien på sommaren, då är det
bra att man förstår kulturen
också, säger Batalla.

Sari Tikkala är en av deltagarna. Hon ställer sig upp
efter videoklippet för att
hålla en presentation. Hon
berättar om de högsta bergen
som finns i Spanien. Hennes
tal flyter på relativt flytande,
men ibland får Roberto hjälpa till med att fylla i med uttalet av siffrorna.
Tikkala fortsätter sin presentation, men råkar uttala
ett inledande ”J” i ett ord
fel. Då är Batalla snabb med
att korrigera uttalet med ett
djupt harklande ljud som
”j” uttalas på spanska. Alla i
gruppen hakar på och plöts-

AB

ligt gör alla samma ljud och
kursen låter som att de alla
satt något i halsen. Men det
är viktigt med uttalet. Speciellt för Sari och hennes man
Henry, som också är på kursen. De drömmer om Spanien.
– Vi har övervägt att flytta
dit när vi blir pensionärer.
Spaniens långa historia och
kultur är fascinerande, säger
Sari.
– Dessutom är maten så
god där. Den här kursen har
varit till stor nytta, vi kunde
inte ett ord spanska innan,
säger Henry.

ALLA VÄLKOMNA!

SMÅMASKINSORTIMENTET FÖRNYAS!

ALLA
SMÅMASKINER
(vecka 16)

-20%

Öppet 9-18
VÖRÅ
Tfn (06) 383 2890

De säger att det har varit
lätt att lära sig uttalet. Nästan hela språket har varit lätt,
förutom vissa tidsformer.
– I början handlade det
bara om att lära sig orden
så man kan säga något över
huvud taget. Vi är nöjda med
kursen, säger Henry.
Vissa av deltagarna har varit
Batallas elever tidigare. Bertel Bäck är en av dem. Han
har deltagit i spanskakurser
som letts av Batalla i Vasa
tidigare.
Han säger att det är bra för
hjärnan att lära sig ett nytt

Sotare
Nuohooja
Leppänen
0400560 253
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Roberto Fernández Batalla brukar inleda kurstillfällena med en lektion om spansk kultur. Foto:
Felix Rantschukoff

Roberto Fernández Batalla säger att det är lättare att lära sig spanska om man har finska som
modersmål. 
Foto: Felix Rantschukoff

”

Jag har tänkt flera gånger i efterhand att det skulle ha varit lättare att
knyta kontakter om man kunde språket.”

spanska för hela slanten
nu för tiden, men har tidigare
jobbat på Wärtsilä. Då rörde
han sig mycket i Sydamerika
och USA.
– Jag har tänkt flera gånger
i efterhand att det skulle ha
varit lättare att knyta kontakter om man kunde språket.
Jag deltar i den här kursen eftersom jag och min son åkte
till Machu Picchu, vi kon-

• Service och reparation på alla bilmärken
(även garantibilar)
• Service och reparation på el- och
hybridbilar (intyg över utförd skolning)
• Modern diagnostik testutrustning
för alla bilmärken
• Vindrutebyten, stenskotts och krockskade
reparationer, samarbete med alla
försäkringbolag
• Eberspächer och webasto service
(testutrustning)
• Däck och Fälg försäljning
• Båtservice på alla märken
• Service och garantiservice på Minkomatic

Tel. 050 5360 100 matias.verkstad@gmail.com
Lövsund 427, Maxmo www.matiasverkstad.fi

staterade då att det är värt
att satsa mera på spanskan,
säger Gros.
Han säger att det svåraste
för honom, med svenska
som modersmål, har varit
de oregelbundna verben.
Spanskans grammatik påminner om finskans. Men
även fast man kan finska så

HeLsings
MåLeri ab

SandbläString
& Måleriarbeten

MetallkonStruktioner Släpvagnar
- Fälgar astbiLar
LASTBILAR
ilar M.M-.BILAR M.M.
b
Läpvagnar
tFn:
050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

PongMoji / Shutterstock.com

språk, trots att det är svårare
ju äldre man blir.
– Man förstår vad någon
säger när de talar, men att
bilda egna meningar är svårt.
För det krävs träning, säger
Bäck.
Stefan Gros håller en presentation om olika vattendrag i Spanien och vattenkraftverk. Han är pensionär

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

& Måleriarbeten
konstruktioner

MetallkonStruktioner iLar- FM
M Släpvagnar
älgar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

- b

. .

kan ordföljden vara lite annorlunda i vissa fall.
– Det hjälper om man kan
engelska eftersom det är uppbyggt både på germanska och
latinska språk. Då hittar man
vissa ord lättare, säger Gros.
Batalla instämmer, det är
lättare att lära sig spanska
om man har finska som modersmål. Dessutom så finns

POP UP
I VÖRÅ
2–4.5

kl. 10–18 (13).
GB-gallerian.

det ett utbrett intresse för
spanska. Det kan förklaras
till en viss del genom den
spanska kulturens framsteg
inom musiken och filmindustrin. Batalla säger att de
flesta kan räkna från ett till
tre på spanska, men efter det
börjar det att dala. Sen finns
det vissa fall där spansk kultur blandas ihop med mexi-

kansk kultur.
– Någon visade mig en
gång KAJ:s låt Tacohej. Fast
det är bra är det mexikanskt,
säger Batalla.
Om någon är intresserad
av att lära sig spanska är det
fritt fram.
– Varmt välkomna att lära
er spanska, säger Batalla.

Felix Rantschukoff

Oravais o Kimo Byars
samfälligheter

Sommardäck och
fälgar
Även ved!
Ring Kenneth
0500-362 814

SERVICE
KE-TRADING
MAXMO

Ger bidrag för sandning
av enskilda vägar under våren. Anhållan om
bidrag inlämnas senast
30.4.2019 till sysslomännen. Anhållan bör innehålla en kort beskrivning
av väglagets ekonomi.
Sysslomännen

Kommunbladet
Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 398

10

onsdag 17 april 2019

Nina Lindman är kommunikationschef på Stormossen.

Både lätt och viktigt att
Plast som inte återvinns har uppmärksammats i media världen över. Det
stora stillahavssopområdet används som skräckexempel för hur det går när
människor, såväl sådana som arbetar med sophantering som privatpersoner,
struntar i att återvinna.
Finland ses som ett rent land,
men även här kan människor
bli bättre på att återvinna
rätt. Nina Lindman, som
är kommunikationschef på
Stormossen, säger att det
finns framför allt en god orsak att återvinna. Det finns
ett bra och välfungerande avfallshanteringssystem.

– Varför inte använda det?
Det är inte så dyrt heller. Det
är trist, men behöver sägas;
alla fastigheter ska ha kärl
för brännbart avfall. Det är
ett kollektivt ansvar, säger
Lindman.
För att öka återvinningsgraden och medvetenheten
om plast så har Yle ordnat

en riksomfattande kampanj,
”Älskade plast”, där fem städer deltar i en lekfull tävling för att samla in återvinningsbar förpackningsplast
under kampanjtiden. Förra
fredagen så ordnades ett
stort jippo i Vasa där man till
exempel fick gå på bio eller
åka buss mot en påse med

förpackningsplast som betalning.
– Vi satsar på återvinning
av förpackningsplast. I Vörå
har vi vid varje återvinningsstation börjat ta emot förpackningsplast, säger Lindman.
I praktiken är det företaget

Rinki som ansvarar för insamlingen av plast och de hyr
ekopunkter av Stormossen.
De samlar också in plastförpackningar vid S-market
i Vörå. Genom att lyfta upp
förpackningsplast just nu
hoppas Lindman att det ökar
medvetenheten för annan
återvinning på samma gång.
– Jag hoppas övrig återvinning får åka snålskjuts på sätt
och vis. Det är inte så lätt
alltid att veta vad som räknas som förpackningsplast.
Därför tycker jag att Älskade
plast har varit en bra kampanj.

Marika Henriksson, miljöinspektör i Vörå kommun,
säger att Älskade plast har
varit ett bra sätt att utbilda
barn och unga om plast.
– Via den här kampanjen
har vi fått material till skolor
och förskolor. En del skolor
har haft en plastvecka där de
funderat kring det. Dessutom
har en utställning ordnats på
Vörås bibliotek, där visade
de upp ett plastmonster man
gjort i Rökiö skola. Överlag
är det här i linje med Vörå
kommuns
avfallspolitiska
program, säger Henriksson.
Det förekommer ännu att
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Kierrätys
helppoa
ja tärkeää
Naturgaserna förvaras i en rund förvaringstank för att hålla
trycket.
Foto: Felix Rantschukoff

Åsarna vid Stormossen består av bioavfall som till slut blir till
gödsel.
Foto: Felix Rantschukoff

zzOm att bränna avfall:
••Det är förbjudet att göra
sig av med avfall genom
att bränna det. Förbudet
gäller inte sådan återvinning av avfall för vilken
miljötillstånd eller annan
myndighets godkännande
har erhållits.
••Utanför detaljplaneområde får på öppen eld brännas små mängder torrt ris
eller torra kvistar, ofarligt
brännbart avfall från lant
och skogsbruk såsom torr
halm och hyggesavfall samt
obehandlat träavfall. Vid

brännandet ska de begränsningar som sätts för
öppen eld i räddningslagen
beaktas.
••Obehandlat trä, ris och
kvistar samt små mängder
(odugliga för materialåtervinning) papper, papp
och kartong får brännas i
eldstäder på fastighet.
••Förbränningen får inte
orsaka rök-, sot-, lukt- eller
hälsoolägenheter i grannskapet.

Källa: www.avfall.fi

zzSe till att tömma avfallskärlen:
••Sopkärlen ska tömmas vid
fastighetsvis avfallstransport
så att sopkärlet inte orsakar
luktolägenheter eller andra
olägenheter till exempel för
avfallstransporten.
••Avfall ska avhämtas från
fastigheten så ofta att det
avfall som uppkommer ryms
i insamlingsbehållarna och



insamlingsbehållarna alltid
kan stängas.
••Avfallet får inte transporteras till andra än av kommunens avfallshanteringsmyndighet eller den kommunala avfallsanläggningen
anvisade platser.

Källa: www.avfall.fi

Foto: Felix Rantschukoff

återvinna plast
personer bränner upp plast
och andra material på sina
gårdar.
Det kan dels bero på tradition, dels på att man kanske
inte vet till vilken nytta den
kan komma. Lindman säger
att om man bränner exempelvis plast hemma så kan
rökgaserna vara skadliga
och grannskapet kanske inte
uppskattar det.
– Dessutom så finns det
preciserat i avfallshanteringsföreskrifter att man enbart får bränna obehandlat
ris, trä, papper och papp.
Man når inte samma tempe-

raturer där hemma som hos
Westenergys avfallssförbränningsanläggning exempelvis.
Det är energi som man kunde
ta till vara. Här kan vi och
Westenergy se till att det blir
till fjärrvärme eller el, säger
Lindman.
Hon säger att plast är ett material med både för- och nackdelar. Dels så är det ett material
som är bra för vissa ändamål,
till exempel inom sjukhusbranschen. Dels så finns det
mycket plast som är onödig,
då är det bästa att minska användningen och återvinna den

efter användning.
Lindman var för ett par
veckor sedan på Stormässan
i Botniahallen i Korsholm.
Där talade hon med representanter från Håll skärgården ren. De berättade att
även i Finland natur hittar
man allt mera plast.
– Man har hittat bomullspinnar gjorda av plast på
stränderna och tobaksfimpar
är vanligt förekommande på
stränder. Så inte är vi perfekta i Finland heller, säger
Lindman.
De hushåll och fritidsbostäder som finns på Stormos-

sens område faktureras med
en ekoavgift varje år. Genom
den finansieras bland annat
återvinningsstationerna och
ekopunkterna.
Dessutom
måste alla fastigheter ha ett
sopkärl avsett för brännbart
avfall.
– Nu är det upp till bevis
om vi vill sköta det här bra.
Vi måste tänka till, problemet försvinner inte av sig
självt. Det gäller speciellt oss
vuxna att i Greta Thunberganda ta vårt ansvar. För det
känns bra att göra bra saker,
säger Lindman.
Felix Rantschukoff

Kierrättämätön muovi on
ollut tapetilla mediassa
maailmanlaajuisesti. Tyynenmeren jätepyörrettä
käytetään kauhuesimerkkinä siitä, mitä tapahtuu
niin jätteenkäsittelyssä
työskentelevien ihmisten
kuin yksityishenkilöidenkin viis veisatessa kierrätyksestä.
Suomea pidetään puhtaana
maana, mutta myös täällä
on oikein kierrätyksessä
parantamisen varaa. Stormossenin viestintäpäällikkö
Nina Lindman toteaa meillä
olevan ennen kaikkea yksi
hyvä syy kierrättää. Meillä
on hyvä ja toimiva jätteenkäsittelyjärjestelmä.
– Miksi emme hyödyntäisi
sitä? Järjestelmä ei ole myöskään kovin kallis. On ikävää mutta tarpeellista sanoa:
kaikissa kiinteistöissä on
oltava jäteastia poltettavalle
jätteelle. Vastuu on yhteinen,
Lindman sanoo.
Kierrätysasteen ja muovitietoisuuden lisäämiseksi
Yle on järjestänyt valtakunnallisen I love muovi -kampanjan, jossa viisi kaupunkia kilpailee leikinomaisesti
siitä, mikä kaupungeista kerää kampanja-aikana eniten
kierrätettävää pakkausmuovijätettä.
Viime perjantaina Vaasassa järjestettiin suurtempaus,
jossa pussillisella pakkausmuovia sai esimerkiksi ilmaisen elokuvalipun tai bussimatkan.
– Panostamme pakkausmuovin kierrätykseen. Vöyrillä olemme alkaneet kerätä pakkausmuovia kaikilla
hyötykäyttöasemilla, Lindman sanoo.
Käytännössä
muovinkeräyksestä vastaa Rinki-yritys, joka vuokraa ekopisteitä
Stormossenilta. Myös Vöyrin S-marketilla kerätään
pakkausmuovia. Lindman
toivoo, että pakkausmuovin
esiin nostaminen juuri nyt
lisää samalla kierrätystietoisuutta ylipäätään.
– Toivon, että muu kierrätys saa ikään kuin matkustaa pummilla tämän
vanavedessä. Ei ole aina niin
helppoa tietää, mikä lasketaan pakkausmuoviksi. Siksi
I love muovi on mielestäni
ollut hyvä kampanja.
Vöyrin kunnan ympäristötarkastaja Marika Henriksson toteaa I love muovi- kampanjan olleen hyvä
keino opettaa lapsille ja nuorille muovista.
– Tämän kampanjan kautta olemme saaneet kouluihin
ja esikouluihin materiaaleja.
Joissain kouluissa teema on
ollut pohdinnan aiheena
erityisellä
muoviviikolla.

Lisäksi Vöyrin kirjastossa on
ollut näyttely Rökiön koulun
oppilaiden tekemistä muovihirviöistä. Tämä kaikki on
linjassa Vöyrin kunnan jätepoliittisen ohjelman kanssa,
Henriksson sanoo.
Ihmiset polttavat edelleen
muovia ja muita materiaaleja
omilla pihoillaan. Yhtäältä
kyse voi olla vanhoista tavoista ja toisaalta siitä, ettei
muovinkierrätyksen hyötyjä
ehkä tunneta. Lindmanin
mukaan esimerkiksi muovia
kotona poltettaessa voi syntyä haitallisia savukaasuja,
mikä ei välttämättä ole naapurien mieleen.
– Sitä paitsi jätteenkäsittelymääräyksissä on tarkennettu, että vain risuja ja käsittelemätöntä puuta, paperia
ja pahvia saa polttaa. Kotona
ei päästä samoihin lämpötiloihin kuin esimerkiksi
Westenergyn jätteenpolttolaitoksella. Kyse on energiasta, jota voidaan hyödyntää.
Täällä me Westenergyn kanssa voimme pitää huolen, että
energia muunnetaan kaukolämmöksi tai sähköksi,
Lindman sanoo.
Hän toteaa muovin olevan materiaali, jolla on sekä
hyötynsä että haittansa.
Yhtäältä se on tiettyihin
tarkoituksiin hyvin sopiva
materiaali, esimerkiksi sairaanhoidossa. Toisaalta on
myös roimasti tarpeetonta
muovia, jonka käyttöä on
syytä vähentää ja joka kannattaa kierrättää sen käytön
jälkeen.
Lindman oli pari viikkoa sitten Mustasaaren Botniahallissa Suurmessuilla. Siellä
hän jutteli Pidä saaristo siistinä ry:n edustajien kanssa.
He kertoivat myös Suomen
luonnosta löytyvän yhä
enemmän muovia.
– Rannoilta on löydetty
muovisia pumpulipuikkoja
ja usein rannoilta löytyy
myös
tupakantumppeja.
Emme me suomalaisetkaan
siis täydellisiä ole, Lindman
sanoo.
Stormossenin alueen kotitalouksilta ja vapaa-ajan
asunnoilta veloitetaan vuosittain ekomaksu. Maksulla
rahoitetaan muun muassa
hyötykäyttöasemat ja ekopisteet. Lisäksi kaikissa kiinteistöissä on oltava jäteastia
poltettavalle jätteelle.
– Tämä on meille näytön
paikka: haluammeko me hoitaa tämän hyvin? On pantava ajatukset peliin; ongelma
ei katoa itsestään. Erityisesti
meidän aikuisten on Greta
Thunbergin hengessä kannettava vastuumme. Hyvien asioiden tekeminen nimittäin tuntuu myös hyvältä,
Lindman sanoo.
Felix Rantschukoff
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Service och
reparationer
av fordon

LAGERTÖMNING

• Utedass
• Roskistak
• Hundkojor
• Rollatorhus
• Dekorationsbrunn
• Postlådsställningar
• m.m.
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais

0500-265 576 - Håkan
050-368 0066 - Tobias

NY PIZZABAGARE

MED LÅNG
ERFARENHET!
Kom till Apachino och
sätt ihop din egen
pizza med de tillbehör
du föredrar!

• Småstugor • Bastu
Kommunbladet
• Gäststuga
Redaktion:
050-3130 762
• Jaktstuga
Annonser:
7848 398
• Förråd
• Utedass
• Postlådsställning
• Roskistak
• Lavoar • Hundkoja
• Dekorationsbrunn

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Medlemmarna i

Oravais Hembygdsförening rf

kallas till VÅRMÖTE söndag 28.4. 2019 kl. 18.00 i
Café Einars stuga i Kimo. På
mötet behandlas ärenden i
stadgarnas § 12.
Styrelsen

NU HAR VI FÅTT IN
MASSOR AV
HÄRLIGA VÅR/
SOMMARNYHETER!
Bild från när Church Hill Boys o Silverquinns hade gemensam julkonsert.

Körer ger gemensam konsert
KÖP 3
BETALA 2
Vi bjuder på
den billigaste!

Vöråvägen 8, Vörå

Välkommen!

050-360 8581

Vöråvägen 34, 66600 Vörå  383 0941
ÖPPET: vard. 9-17, lörd. 9-13

Är du i behov av Vardagshjälp?
Känns våren lång och lite ensam?
Behöver du hjälp eller sällskap
t.ex. någon som kommer med dig till
butiken, sitter ner och pratar över en
kopp kaffe eller kommer med dig ut på en promenad?
Vardagshjälpen baserar sig på frivilligverksamhet
där äldre kan få gratis kvalitetstid och hjälp med olika saker
i vardagen.
Kontakta koordinator
Marina Sippus på Österbottens
Föreningar för mer information.
044 974 7427 eller
marina.sippus@pohy.fi.

AKTIELÄGENHET 2 R+K, 55 m2
VÖRÅ SKIDBACKSVÄGEN 2 BST 5
Bst Ab Ängsblomman. Biltak.
P. 38 000 €

EGNAHEMSHUS,
BERGBYVÄGEN 210
Litet egnahemshus byggt i sten.
Enskilt fint läge i Bergby, Vörå. 2 r
+ kök, källarvåning. 55 m² + källare
med bastu och garage
Delvis renoverat. P. 48 000 €

EGNAHEMSHUS I VÖRÅ,
RÖKIÖVÄGEN 37
Fint litet egnahemshus i Rökiö.
Byggnadsytan är ca 60 m2 och
därtill kommer hela övre vån. som
är inredd och isolerad. Totala vån.
ytan är ca 100 m2. 4 rum + kokvrå.
Stor ekonomibyggnad. P. 75 000 €

STRANDFASTIGHET MED
BYGGRÄTT MAXO, SÄRKIMO,
PÅLAVIKSVÄGEN
Strandfastighet 1,7 ha. Strand mot
söder och väster. På skiftet finns
mycket avverkningsmogen skog.
På området finns byggrätt.
Strand mot söder och väster. Bilväg fram och möjlighet till el- och
vattenanslutning. P. 69 000 €

Tel. 050-557 5187
info@kff.fi www.kff.fi

KUSTENS FASTIGHETSFÖRMEDLING AFM

Staffasbackvägen 40, 66600 VÖRÅ

zzDen 27 april stiger kören
Kör för alla och Manskören
upp på scen i Årvasgården
för att tillsammans ge en
gemensam konsert. Båda
körerna firar nämligen jubileum.
– Manskören firar 20 år
och Kör för alla firar 10 år,
säger dirigent Emma Wallin
Flottorp.

Hon säger att körerna
kommer att bjuda på allt från
klassiska kärlekssånger, till
lite svängigare nummer som
vänner av dansbandet Sven
Ingvars eller Lill Lindfors
kommer att uppskatta.
– Musikerna
Alexander
Nybäck på gitarr, Jan Nybäck på bas och Anna-Stina
Strand på piano kommer

finnas på scen. Ulf Johansson kommer fungera som
konferencier, säger Wallin
Flottorp.
Wallin Flottorp, som är utbildad sångpedagog och har
bland annat studerat i Oslo
har dirigerat körerna sedan
oktober i fjol. Nu börjar hon
känna sig varm i kläderna.
– Det var utmanande att i

början att hålla koll på alla
stämmor. Det var helt nytt
för mig att leda en manskör.
Körmedlemmarna tog väl
emot mig och har varit väldigt snälla med mig.
Pernilla Nilsson-Wik och
Emilia Kullbäck som tidigare
dirigerat körerna kommer att
gästa som sångare.
Jonny Smeds

Svängig körsång utlovas i Vörå kyrka
zzSöndagen den femte maj
klockan 18.00 blir det konsert i Vörå kyrka med sångaren och låtskrivaren Ingemar
Olsson från Sverige, som
uppträder tillsammans med
körerna Church Hill Boys
och Silverquinns. Dirigent
Carl-David Wallin säger att
det verkligen blir något utöver det vanliga.
– Ingemar Olsson är en
riktig ordkonstnär. Han är
väldigt duktig på att få ut
sitt budskap. Hans musik är
svängig, så det kommer bli
en riktigt svängig kväll med
andliga sånger i kyrkan, säger Wallin.
Körerna kommer sjunga
tillsammans med Olsson,
som också bjuder på soloframträdande med låtar ur
hans breda låtkatalog. Han
har gett ut över 200 låtar genom åren.
Den kändaste låten är ”Du
vet väl om att du är värde-

full”, som finns i Psalmboken. Kören gör också egna
framträdande under konsertkvällen.
Som bäst övar körerna inför
konserten. Wallin säger att
det är kul för körmedlemmarna att prova på något
nytt och annorlunda. Även
om Olsson själv inte kan närvara under övningar är han
ändå med.
– Vi sjunger med i låtarna
via Spotify, säger Wallin.
Orkestern kommer att ledas av Stefan Jansson på piano och vidare spelar Martin
Klemets keaboard, Egon Veevo bas och David Forsblom
trummor. Körerna dirigeras
av Carl-David Wallin och
Kristoffer Streng.
Ingemar Olsson och körerna uppträder också i Sionkyrkan i Vasa. Den konserten hålls den fjärde maj.
Jonny Smeds

Ingemar Olsson: Den svenska artisten Ingemar Olsson firar
femtio år som artist.

Gamla papper bör bevaras för eftervärlden
zzEn stor del av hembygdens
kulturarv ligger bortglömt på
gamla vindar och i uthus, där
det riskerar att gå förlorat.
Gamla papper ger en bild av
livet och samhället i förfluten
tid.
Och nyare handlingar do-

kumenterar vår egen tid. Det
är viktigt att de bevaras och
görs tillgängliga.
Oravais lokalhistoriska arkivförening r.f. tar emot handlingar från föreningar och
privatpersoner och arkiverar
dem och gör dem tillgängliga

för lokalhistorisk forskning.
Arkivet finns på Tunnelvägen 2 E. Har du papper som
borde bevaras för eftervärlden? Om du överlåter dem
till arkivet är de i trygga händer för all framtid.
Ta kontakt med ordföran-

de Peter Backa, tel. 040 595
0444, e-post peter.backa@
hotmail.com, arkivföreståndare Tanja Harju, tel. 040 062
8569, e-post tanja_harju@yahoo.com eller arkivarie Joakim Förars, tel. 044 215 2215,
jforars@abo.fi.
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Alexander Ståhlberg har
haft en imponerande säsong
Den sextonåriga skidåkaren Alexander Ståhlberg,
från Oravais, har haft
en imponerad tävlingssäsong i år. Nu när
säsongen är över har han
plockat hem fyra FM guld
och ett FM silver.
–  
Jag är riktigt nöjd med
säsongen. Det har gått bra
hela vintern. Det guld jag är
kanske mest stolt över är när
jag vann med sju sekunder i
klassisk åkning i Äänekoski.
I de andra tävlingarna har jag
vunnit med nästa en minuts
marginal.
Ben-Johan
Ståhlberg,
pappa till Alexander, stöder
aktivt sonen i med och motgång.
– Jag har lovat Alexander
att stödja honom så länge det
behövs, säger han.
Pappan är också stolt över
FM guldet som Alexander
tog hem i Äänekoski.
– Han krigade sig fram till
medaljen. Precis som vem
som helst kan ha en sämre
dag på jobbet, så hade Alexander en sämre dag i Äänekoski, men han lyckades
ändå få medalj. Det är en stor
bedrift.
Det troliga är att medaljregnet kommer fortsätta
iallafall om man kan tro på
sportjournalister. I media
har Ståhlberg kallats för en
finsk kommande skidstjärna.
Ingen liten press för en tonåring. Ben-Johan säger att
förväntningarna inte enbart
kommer utifrån. Alexander
själv ställer höga krav på sin
prestation.
– Han har sagt att han vill
bli världsmästare, säger BenJohan.
– Målet är att få delta i VM
och OS, säger Alexander.
Ben-Johan säger att alla
idrottare måste förbereda
sig på att det kommer sämre
dagar, eller dagar nere i källaren, som Ben-Johan kallar
det. Dagar när man en eller
annan orsak inte klarar av att
prestera fullt ut.
– Då är det viktiga är att
man kommer upp ur källa-

Alexander Ståhlberg tog fyra FM guld och ett silver i säsongens tävlingar.

ren lika snabbt som man kom
ner. Luckan får inte stängas
så man bli kvar där nere.
I dag studerar Alexander
på Norvalla idrottsgymnasium. När det efter högstadiet
var dags att välja studieplats
så sneglade han på möjligheter att studera i Norge och
Sverige, men valet föll på
idrottsgymnasiet i Vörå.
Alexander trivs på gymnasiet. Där får han träna samtidigt som han studerar.
– Skolan har gjort ett riktigt bra schema. Det fungerar
väldigt bra.
– Idrottsgymnasiet är fantastiskt. Det är fint att våra

ungdomar kan prestera på
hemmaplan. Det finns de
som åkt utomlands för att
studera och träna, men jag
vet inte om de blir bättre
sist och slutligen, säger

Ben-Johan Ståhlberg
Ben-Johan
berömmer
framför allt gymnasiets vilja
att utvecklas, vilket är A och
O, säger han.
Överlag ser Ben-Johan po-

nom det på så kort tid. Det
var häftigt. Rullskidbanan är
inte ett lyft bara för skidsport
utan alla som kan ha nytta av
den.

Jonny Smeds

Det händer på Norrvalla

30.4 Valborgsgala

med Tommys, DansDax och
Ove & The Lydians
- Inträde 25 euro
- Dansen arrangeras av
Indigo Music Ab

30.4 Valborgsmiddag 1.5 Första maj-lunch
i Elsas kök

i Elsas kök

12.5 Morsdagslunch

Förrätt
- Plocksallad, olika örter och
blommor
- Potatissallad med kapris,
äpple, rädisor och örtolja
- Sallad med strimlad rödbeta,
rucola och rostade sesamfrön
- Tomat-löksallad
- Basilika-pecorinosill
- Gravad lax med hovmästarsås

Kl. 11.00–13.30
- Rikligt salladsbord
- Parmakyckling med
balsamicosås
- Färskostfylld laxfilé
- Kokt potatis och rostad
potatis med parmesan
- Munkar med mjöd

Två dukningar kl. 11.30–13.00
och 14.00–15.30
- Plocksallad
- Sallad med haloumi, sparris
och jordgubbar
- Potatissallad med hyvlad
broccoli, fänkål, dillmajonäs
- Betor med rucola, pinjenötter
och getostkräm
- Olika dippar
- Fiskröror
- Bröd, smör och färskost
- Oxbringa med rödvinssås
- Lax med västerbottenostsås
- Tårta med jordgubbsrabarbermousse och italiensk
maräng

Varmrätt
- Stekt sik med räksås
- Petit tender (nöt) med
pepparsås
- Potatis-örtstomp
Efterrätt
- Äppelkompott med
mascarponekräm och
fröcrunch
- Kaffe/ te

Ben-Johan Ståhlberg säger att han stöder och hjälper sin son
så länge det behövs.
Foto: Jonny Smeds

sitivt på Vörå kommuns vilja
att satsa på sina idrottare.
– Det är fint att man byggt
en rullskidbana. Man får
nog tacka alla stiftelser och
arbetsgrupper som fick ige-

Pris 12 euro/person,
6 euro 4–12-åringar

i Elsas kök

Pris 25 euro/person,
6 euro 4–12-åringar

Pris 25 euro/person

Boka bord: tfn 06 383 1012, norrvalla@folkhalsan.fi

Hotellrum för två personer
80 euro/rum

Vi har stängt under påsken, fr.o.m. 18.4 kl. 15.00 och öppnar
igen tisdag 23.4 kl. 8.00.
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Butiken ägs gemensamt av byborna			

		

Foto: Jonny Smeds

På sommaren öppnas kiosken.

Foto: Jonny Smeds

Huvudnäringen på Österstö-Västerö är pälsfarmning och fiske

Foto: Jonny Smeds

Berit Östman, Maria Östman, Ulf Östman, Magnus Levón, Thorolf Ekblad, Monika Ekblad, Wiliam
Östman, Barbro Sjöberg, Marianne Ståhl och Leif Sippus är medlemmar i byaföreningen.
Foto: Jonny Smeds

Byborna är stolta över
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.

zzMan kan inte annat än bli
glad när man kör över bron,
som går från Maxmo till skärgården, när isen börjat ge vika
för solens strålar och vatten
rinner under bron igen.
Leendet blir ännu större
när jag parkerar utanför Österö-Västerö byaförenings hus.

Ett flertal bilar står parkerade
på gården. När byn hörde att
Kommunbladet var på väg
samlade de ihop så många av
byborna som bara möjligt.
– Vi kunde ha blivit ännu
fler, men en av byborna har
60-årskalas i dag och många
är där, säger föreningens ordförande Magnus Levón.
Det råder ingen tvekan om
att byborna är stolta över sin
by. Det får man snabbt på
klart när vi börjar intervjun.
Byaföreningen har 120 medlemmar, vilket är mer än alla
som bor på Österö-Västerö

tillsammans. Orsaken är att
många som äger sommarstuga i skärgården också är
medlem i föreningen.
– Det är en hederssak av få
vara med, säger Berith Östman.
Jag frågar de tiotal personerna som dykt upp om byn
befinner sig i dvala under
vintrarna och om de nu väntar på sommaren. De överbevisar mig gladeligen. Det blir
aldrig tråkigt då man bor i
skärgården:
– Här får man verkligen
uppleva fyra årstider, säger
Leif Sippus och får stort ge-

hör bland de övriga medlemmarna.
– Årstiderna kommer i sin
fulla rätt, säger Berith Östman.
Byaföreningen ordnar en
mängd olika aktiviteter för
byborna. Loppisrace, allsång, tisdagstalko, för att
nämna några exempel.
På vintern är skotertrafiken livlig i skogarna och på
isarna. Ute på havet är det
vanligt att man ser pimpelfiskare, antingen från orten
eller någon av de många fiskare som kommer från Öst-

erbottens alla hörn och kanter för att testa fiskelyckan.
Innan intervjun var William
Östman, tretton år, ute och
fiskade med gäddsax. Och
napp blev det.
– Jag fick sex gäddor, säger
han.
Om vårarna när solen
sprättat upp isarna dröjer det
inte länge innan båtarna sjösätts i någon av Österö-Västerös många hamnar. Fiske
är tillsammans med pälsnäringen huvudnäring i Maxmo skärgård. Men på våren
händer också en annan sak,
som kräver lite förklaring.

Byborna fäster nämligen tunnor på björkar.
– Det ser rätt komiskt ut
när man kommer körandes
genom byn, säger Levón.
Granholms är orsaken till
varför byborna binder upp
tunnorna. De är nämligen
på jakt efter björksav som
de säljer till fabriken, som
är största arbetsgivaren på
orten.
– Det håller på att bli riktigt stort med björksav, säger
Torolf Ekblad.
På sommaren, när uttrarna
simmar i viken och havsör-
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sitt Österö-Västerö
narna får luft under vingarna
och sommargästerna vädrar
in ny luft i sina sommarstugor
kommer byn i sin fulla blom.
I hamnen öppnar sommarkiosken och hantverk, som
broderats under vintern säljs.
Det är liv och rörelse i hela
skärgården.
Höjdpunkten
måste ändå vara skärgårdsmarknaden, som ordnas den
första lördagen i juli.
– Jag minns första gången
vi skulle ordna marknaden.
Då hade vi ingen fisk, för vi
trodde ingen skulle komma,
säger Monica Ekblad.
I dag är marknaden så pass

populär att över tusen kommer över bron för att besöka
marknaden. Då är det full fart
hela dagen och fisk är otroligt
eftertraktat.
När marknadsbesökarna
lämnat ön och dagarna blir
kortare igen klämtar klockan
jakttid. Då är många i byn
upptagna med att jaga älg
och fågel. De som inte tar
bössan till skogs tar i stället
hinken för att plocka lingon
och bär.
– Man skulle kunna vara
självförsörjande här, säger
Levón.

Och sen är det dags för
vintern och skotrarnas motorljud ekar igen. Under kalla
dagar kan det vara skönt
att värma sig med sällskap.
Byns gubbar brukar samlas
på gubbdagis i butiken för
att tillsammans dra skrönor
om jakt och fiskelycka. På tal
om butiken, börjar det bli rätt
sällsynt med med små byabutiker, speciellt ute i skärgården, men Österö-Västerö är
ett undantag.
– Nästan alla i byn äger den
gemensamt i form av aktier,
säger Levón.
Och just butiken, är ett

av de argument som byaföreningens medlemmar lyfter
upp som argument till varför
man ska flytta ut till ÖsteröVästerö. Men det finns också
andra starka argument:
– Naturen, bygemenskapen, fritidsaktiviteter, fiskevatten, båthamnar, jakten,
vandringsleden, säger medlemmarna i kör utan den
minsta tvekan på rösten.
Den sjutton kilometer
långa vandringsleden är populär. Maria Östman säger
att parkeringen ofta är full.
– Och det är ingen liten
parkering.

Jag frågar om pendlingsavståndet inte är ett problem,
och jag motbevisas ännu en
gång. Majoriteten av byborna
arbetar på annan ort. En del
av dem kör söderut och andra
norrut på morgonen. Tack
vare bron, som togs i bruk år
2000, tar det ungefär femtio
minuter till Vasa. Levon säger att det sista och slutligen
inte blir så mycket längre tid
i bilen än om man skulle bo i
någon förort i Vasa och jobba
8–16 det vill säga när rusningstiden är som värst.
– Man är lugn och behärskad då man kommer hem el-

ler till jobbet, säger han.
William Östman som går i
högstadiet har ungefär en
och en halv timme bussresa
varje dag till och från skolan.
Han har ett eget sätt att ta tillvara tiden. Han unnar sig en
tupplur.
I fjol var det lite si och så
med vägunderhållet på vintern. I år finns det ingenting
att klaga på. Tvärtom.
– Vi vill tacka kommunen
för att de plogade vägarna
bra i år, säger byaföreningens
medlemmar.
Jonny Smeds
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#mittvörå

Här får ni ta del av några riktigt fina Vöråbilder som taggats med #mittvörå. Det publiceras fortsättningsvis foton från #mittvörå på kommunens webbplats. Det förutsätter att
fotona är kvadratiska och kommer från ett öppet Instagramkonto.

@pippepia

@barbro_fi

@gillasnaturfoton

@talamodscarina

@challun

@suzzku

@rasmusbokull

@lisen_helena

@markusfrande

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

d

certifiera

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

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

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

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905

Satu Rajala,

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

040-502 6022

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

Till din tjänst

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Långforsvägen 83, Vörå
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

FRÅGA
OFFERT!

Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

www.byahjalp.fi
byahjalp@byahjalp.fi
www.facebook.com/byahjalp
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zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut
zzSnart är vårterminen slut,
men vi har ännu några kurser du inte ska missa! 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:
zz719811
HERRGÅRDSLEDENS
MORSDAGSVANDRING Maxmo
11.5.2019, kl. 12.00, Tottesunds Herrgård
Fira mamman en dag på
förhand på den varierande
stigen, som följer Kyro älvens stränder. Utöver morsdagsstämning delar vi bland
annat packningstips och beundrar grönskan i strandlundarna. Det finns möjlighet till
att grilla vid eldplatsen eller
kåtan, och i kursavgiften ingår våfflor. Ta med eget matkärl, bestick och mugg/kåsa
zz719812
UTFORSKA
HOPPAMÄKI
18.5.2019, kl. 12.00, fd. Komossa skola
Kom och bekanta dig med
Hoppamäkis klippor och utsiktstorn! Under turen pratar
vi även lite om orientering
och säkerhet inom friluftsliv.
Ta med egen matsäck! Samling vid fd Komossa skola.
zz719804
GOURMÉMAT
AV VILDA VÄXTER
24.5.2019, kl. 18.00, Tegengrenskolan
Vill du veta mera om vilda
växter i mat och artkännedom. Första tillfället förbereder vi drycker, andra tillfället
tillreder vi förrätter, varmrätter och efterrätter. Ni får lära
känna naturens vilda smaker
på ett nytt sätt. Råvarukostnader 10 euro tillkommer
och betalas åt läraren.
zz719813
BOBERGETS
VANDRINGSLED med friluftsmat
30.5.2019, kl. 12.00, Campus Norrvalla
Vandra den 6,7km långa
leden bakom Norrvalla och
lär dig laga mat över öppen
eld! Vi hjälps åt att laga en
enkel trerätters måltid ute i
naturen och under vandringen beundrar vi försommarskogens flora och fågeltoner.
Ingredienserna för måltiden
ingår i kurspriset. Ta med

voimme pysähtyä tutkimaan
varhaiskesän kasvillisuutta
ja linnunlaulua. Aterian ainekset sisältyvät kurssihintaan. Ota mukaan päivän aikana tarvitsemasi juomavesi,
lautanen, ruokailuvälineet ja
muki.

Foto: Arkiv/123rf/ammentorp

eget dricksvatten, matkärl,
bestick och mugg/kåsa.
zz112807
SLÖJDA
AV
BJÖRNMOSSA
15.6.2019, kl. 10.00, Oravais
Förvaltningshus
Lär dig fläta din egen dörrmatta i björnmossa till midsommaren eller välj ett något
mindre projekt. Tag med
egen mossa, minst en stor
kasse går åt till en liten matta.
Kom ihåg att fråga markägaren om lov innan du plockar
björnmossan.
zz719820
KAJAKPADDLING
15.6.2019, kl. 11.00, Maxmo
dansbana
Kom på en kajakintroduktion för nybörjare. Innehåll
av kursen väljs tillsammans
med deltagarna. Genom övningar, spel och demonstrationer kan vi gå igenom t.ex
framåtpaddlingsteknik, några användbara styrtag och
kamraträddning samt pratar
om säkerhet. 8 deltagare /
grupp.
Gruppernas starttider är kl
11.00, 12.00, 13.15 och 14.15.
Grupperna fylls, i anmälningsordning, vartefter från
grupp 1. Spår som passar för
vandring finns nära intill för
dem som väntar på sin tur
eller för andra familjemedlemmar, som vill följa med.
I kurspriset ingår kajakhyra.
Ta med varm dricka och byteskläder!
Tulevia kursseja:
zz719811
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MÅLERI HÅKAN UDD Ab
• Inom- och utomhusmålning
• Tapetsering
• Mattläggning
Tel. 0500 260 057
hakanudd54@gmail.com

VAELLUS
HERRASKARTANON
VAELLUSREITILLÄ Maksamaa
11.5.2019, klo. 12.00, Tottesundin kartano
Tule juhlimaan äitiä yhtä
päivää etukäteen Tottesundin kartanon vaelluspolulle,
joka seurailee Kyrönjoen
rantoja.
Äitienpäivätunnelman
lisäksi
jaamme
pakkausvinkkejä ja ihailemme rantalehtojen vehreyttä.
Tulipaikalla tai kodassa on
mahdollisuus grillaukseen ja
kurssimaksuun sisältyy paikan päällä paistetut vohvelit.
Ota mukaan oma lautanen,
ruokailuvälineet ja muki.
zz719812 TUTKIMUSMATKA HOPPAMÄKEEN
18.5.2019, klo. 12.00, ent.
Komossa skola
Tule tutustumaan Hoppamäen kalliometsiin ja näköalatorniin! Retken aikana
puhumme myös hiukan retkeilyn turvallisuuteen liittyvistä asioista ja suunnistamisesta. Omat retkieväät mukaan! Kokoontumispaikka ent.
Komossan koulu.
zz719813
RUOKAVAELLUSREITTI
BOBERGETIIN
30.5.2019, klo. 12.00, Campus Norrvalla
Lähde mukaan vaeltamaan Bobergetin polulle Norrvallan takametsiin ja opi
valmistamaan ruokaa avotulella! Valmistamme yhdessä
yksinkertaisen,
kolmen
ruokalajin aterian nuotiopaikalla. Vaelluksen aikana

zz719820
KAJAKKIMELONTA
15.6.2019, klo. 11.00, Maksamaan tanssilava
Tule oppimaan melontaa
kajakkikurssille! Sisältö valitaan osallistujien kanssa
yhdessä.
Harjoituksien, pelien/leikkien ja demonstraatioiden
avulla voidaan käydä läpi
mm.
eteenpäinmelonnan
tekniikkaa, joitakin käyttökelpoisia ohjaavia melaotteita ja paripelastusta, sekä
pohtia turvallisuuteen liittyviä asioita. Kahdeksan osallistujaa kerrallaan. Ryhmien
lähtöajat klo 11.00, 12.00,
13.15 och 14.15. Ryhmiä täytetään alkaen ensimmäisestä
ryhmästä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Polku löytyy aivan lähellä niille, jotka
odottavat melontavuoroaan,
tai esimerkiksi muille mukaan tulleille perheenjäsenille. Kurssihintaan kuluu
kajakkivuokra. Ota mukaan
lämmintä juotavaa ja vaihtovaatteet!
zzEvenemang på kommande:
Lördagen den 27.4 ordnar
Oravais manskör och Kör
För Alla en jubileumskonsert
för att fira sina 20 år respektive 10 år. Konserten hålls
på Årvasgården kl. 16.00.
Körerna leds av Emma Wallin Flottorp, i bandet spelar
Anna-Stina Strand, Alexander Nybäck och Jan Nybäck,
gäster Pernilla Nilsson-Wik
och Emilia Kullbäck. Uffe Johansson fungerar som konferencier och Mikael Österberg
på ljud. 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.

FÖRSTA MAJ I VÖRÅ
VÖRÅ CENTRUM
Tegengrenskolan kl. 10
Servering, tal och sång m.m.
Arr. Lions och Miemoisby byaråd

1-MAJ MARKNAD OCH LOPPIS
vid Tottesunds herrgård kl. 10
Servering av soppa och kaffe med kaka.
Arr. Maxmo hembygdsförening

VASA ANDELSBANKS
PARKERING, ORAVAIS, kl. 12
Obo-Bigband, Oravais Manskör och
Oravais musikskolas musiklekis. Servering.
Arr. Obo-Bigband och Oravais Manskör
www.vora.fi/evenemang

EUROPARLAMENTSVAL 2019
Förhandsröstning 15-21.5.2019
Kommungården i Vörå:

Förvaltningshuset i Oravais:

Maxmo bibliotek:

15-17 maj kl. 9–16
18-19 maj kl. 10-13
20 maj kl. 9–18
21 maj kl. 9–16
15-17 maj kl. 9–16
18-19 maj kl. 10-13
20 maj kl. 9–18
21 maj kl. 9–16
15 maj kl. 10–16
17 maj kl. 10-16
20 maj kl. 12-17
21 maj 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 14.5.2019 kl. 16.00.
Röstning på valdagen 26.5.2019
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
www.vora.fi

Centralvalnämnden

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Ennakkoäänestys 15.-21.5.2019
Vöyrin kunnantalo:
15.-17.5. klo 9–16
18.-19.5.klo 10–13
20.5. klo 9–18
21.5. klo 9–16.
Oravaisten hallintotalo:
15-17.5. klo 9–16
18.5. klo 10-13
20.5. klo 9–18
21.5. klo 9–16
Maksamaan kirjasto:
15.5. klo 10–16
17.5. klo 10–16
20.5. klo 12–17
21. 5. klo 14–19
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
14.5.2019 klo 16.00.
Vaalipäivän äänestys 26.5.2019
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

Keskusvaalilautakunta

www.voyri.fi
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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 xx xxxxxx. 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 1, 5, 9 och 13.

Parrelationen som kraft
i föräldraskapet
zzVivian och Boris Salo kom
mer och föreläser torsdag 16
maj 2019 kl 19 som en del av
föräldraförberedelsekursen.
Övriga intresserade även
hjärtligt välkomna. Platsen

är matsalen på Oravais HVC.
Kom in via huvudingången.
Meddela om du/ni deltar
och eventuell diet till Birgitta
Nordman tel 0505978458 kl
9-10.

Moa Lönnvik har skickat in tävlingsbidrag sedan hon var fem år. Nu kom äntligen vinsten.

Moa från Närpes prickade rätt
zzI förra numrets läsartäv
ling lyckades nioåriga Moa
Lönnvik från Övermark i
Närpes pricka in alla rätt.
Hon har skickat in tävlings
bidrag sedan hon var fem år.
Nu kom äntligen vinsten.
– Det känns väldigt bra att
äntligen få vinna. Jag tycker
det är roligt att fylla i tävling
en även om en del bilder bru

kar vara lite svåra att lista ut.
– Moa har fyllt i tävlingen
sedan hon var fem. De första
åren hjälpte jag henne att
fylla i, men nu gör hon allt
själv, säger mamma Maria
Lönnvik.
Men hur kommer det sig att
en tjej i Övermark läser Vörås
Kommunblad? Det beror på

pappa Patrik Lönnvik som
har rötterna i Oravais. Kom
munbladet läses flitigt av fa
miljens medlemmar.
– Trots att jag är från När
pes så tycker jag tidningen
är väldigt intressant, säger
Marie.
På fritiden umgås Moa
gärna med sina kompisar
och spelar dragspel. Det var

ingen självklarhet att det
skulle bli dragspel, men efter
att ha prövat flera olika in
strument på musikinstitutet
Legato så tyckte hon bäst om
instrumentet.
– Jag kan spela Teddybjör
nen Fredriksson och Jag vill
ha en egen måne, säger Moa.
Text & foto
Jonny Smeds

Tysk kulturafton ordnades på Norrvalla
Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

zzOnsdagen den 13 mars 2019
ordnades en tysk kulturkväll
på Norrvalla av en grupp stu
derande vid Vörå samgym
nasium. De studerande som
ordnade evenemanget deltar
i en temastudiekurs med slut
målet att åka på en resa till
Tyskland i april. Kulturkväl
len ordnades i syfte att samla
in pengar till resan.
Under den tyska kultur
kvällen bjöds gästerna på
mat, musik, frågesport och

presentationer. Det fanns
även möjlighet att delta i lot
teri. Maten bestod av tyska
specialiteter så som potatis
sallad, bratwurst, bröd och
till efterrätt serverades tysk
äppelkaka. De studerande
hade själva gjort potatissal
lad, äppelkaka och svag
dricka.
Efter maten sjöng alla med
i ”Meine Hut” och deltog i
en frågesport om Tyskland
och tyska fenomen. Däref

ter följde en presentation av
den tyska kulturen, ett sång
framträdande med låten ”Ein
bisschen Frieden”, en pre
sentation av Berlins historia
efter andra världskriget samt
lotteri och summering av
ekonomin kring resan.
Kvällen var lyckad på alla
sätt och vis. Vi studerande
samarbetade fint tillsam
mans,
programpunkterna
satt som de skulle, gästerna
var nöjda och vi fick ett fint

bidrag till vår Berlinresa.
Förutom
kulturkvällen
har de studerande samlat in
pengar genom försäljning
av kläder, söta och salta
bakverk samt ordnat lucia
program. Gruppen har även
sökt om stipendier från olika
stiftelser.
Tack till alla studerande,
lärare samt inbjudna för en
trevlig kväll i den tyska kul
turens tecken!
Cecilia Finne

Bli värd för en ungdom i sommar

Träningstider i kommunens
skolor läsåret 2019-2020
Föreningar och andra som önskar boka tider
i skolornas gymnastiksalar för nästa läsår bör
ansöka om träningstider senast 15.5. Ansökningsformulär hittas på www.vora.fi/bokning.
Förfrågningar kan riktas till fritidskansli,
tfn 382 1671.
www.vora.fi

zzI sommar kommer ung
domar från hela världen till
våra trakter inom Lions ung
domsutbyte.
Från Finland reser årligen ca
200 ungdomar på motsvarande
utbyte. Utbytesperioden inom
Europa är vanligen tre veckor,
varav ca en vecka består av ett
gemensamt läger. Utbyte med
t.ex. Japan och USA är en fyra
veckors period.
Utbytet är mycket uppskat
tat hos ungdomarna. Lägren
har låga kostnader för del

Harjoitusvuorot kunnan
kouluissa lukuvuonna
2019-2020
Koulujen liikuntasaleihin ensi lukuvuonna harjoitusvuoroja toivovien yhdistyksen ja muiden
on anottava harjoitusvuoroja 15.5. mennessä.
Hakulomakkeen löydät osoitteesta
www.vora.fi/varaus. Lisätietoja antaa
www.voyri.fi
vapaa-aikatoimisto, puh. 382 1671.

tagarna eller t.o.m. inga alls.
Lions sponsorerar lägren och
en del av resekostnaderna för
de som reser ut i världen. Den
andra delen av utbytet, två eller
tre veckor, bor ungdomarna i
värdfamilj. De senaste åren har
det blivit allt svårare att hitta
värdfamiljer, vilket äventyrar
hela verksamheten. Den 21–28
juli hålls Lions ungdomsutby
tesläger i Karleby vid Villa Elba
och 30 ungdomar får plats.
Före lägret skall alltså dessa
bo hos en familj i två eller tre
veckor. Det är inte nödvändigt
att ungdomen är hela perioden
i samma familj men två veckor

zzFörsamlingen
VTT-Certifikat

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Döpta
••Brors Walter Johannes, född
31.12.2018
••Hautanen Iris Kerstin Elisabeth, född 27.01.2019
Döda

är ganska lämpligt för att börja
känna varandra.
Egentligen passar alla som
värdfamilj och vanligen har
äldre familjer mera tid för
ungdomarna.
Ungdomarna är 17–20 år
gamla och finns det familje
medlemmar, barnbarn eller
grannar i samma ålder är det
riktigt perfekt. Erfarenheter
na har visat att de utländska
ungdomarna trivts bra hos
alla typer av familjer.
Samtidigt lär man sig om
den besökande ungdomens
hemland och hemtrakter. Ofta
får man vänner för livet och

via sociala media är det lätt att
upprätthålla kontakterna.
Det absolut bästa är att
man får öva sig i engelska
hemma vid köksbordet. Obe
roende av varifrån ungdo
men kommer, är utbytessprå
ket engelska. Den besökande
ungdomen bor lite som en fa
miljemedlem under vistelsen.
Eftersom den lokala li
onsklubben är ansvarig för
perioden i värdfamilj, bör
anmälan om intresse göras
till Torolf Höglund i LC Vörå,
torolf.hoglund@lions.fi, eller
Tomas Mattus i LC Oravais,
tomas.mattus@lions.fi.

••Löfdahl Ann-Marie Elisabeth, avled 15.02.2019, 56 år
••Sjöblom Birgit Viola, avled
21.02.2019, 81 år
••Svens Etel, avled
26.02.2019, 85 år
••Jakobsson Hildur, avled

28.02.2019, 94 år
••Österberg Tor Valdemar,
avled 19.03.2019, 83 år
••Grims Erik Ingmar, avled
21.03.2019, 89 år
••Siffrén Alfhild Margareta,
avled 28.03.2019, 93 år
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Små miljögärningar för större ändamål
zzKära läsare av Kommunbladet. I
det här numret får ni läsa om olika
företag, kurser, byar och personer
som alla har en sak gemensamt:
Vörå. Dessutom så tackar vi PerOlof Sten som varit ansvarig för annonserna i tidningen som nu går
i pension.
Plastens inverkan på miljön är
något som lyfts upp i medier världen över under det senaste året.
De mest dramatiska bilderna och
filmerna visar på kolossala massor
eller berg av plastprodukter som
dumpats helt kallt i havet. Men vad
är tanken där? Jag tror att de flesta
av oss är medvetna om att plast inte
försvinner i första taget. Men det
man inte ser är väl lätt att ignorera?
Ett förbud mot vissa plastpro-

dukter för engångsbruk röstades
igenom i EU förra månaden. Bland
annat bomullspinnar, sugrör och
engångsbestick ska bli ett minne
blott. Det här gör att man blir
tvungen till att se på nya material
som kan användas i dessa produkter, vilket säkert blir en utmaning
för tillverkarna. Men om några år
tror jag att det kommer att kännas
absurt att man var tvungen att använda plast till de produkterna.
Men plast är också nödvändigt
inom exempelvis sjukvården på
grund av sina sanitära egenskaper.
Dessutom är det ett effektivt material för förpackning av vissa livsmedel.
Det viktiga är att vi kommer ihåg
att sortera. Plast är ett bra material

eftersom vi har så effektiva metoder
nu för tiden för att återvinna det.
Det krävs inte mycket läsning för
att lära sig några enkla knep för att
sortera rätt.
Det är många unga och barn som
lider av klimatångest. Den ångesten
behöver inte vara enbart en dålig
känsla, utan något motiverande. Att
sortera kan göras till en sorts lek
där hemma, och på
det viset kan nästa
generation lära sig
att återvinna och
sortera rätt för ett
större ändamål: en
renare planet.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzKommande verksamhet:
Till kännedom så blir det
ingen hudundersökning på
våren pga. sjukdom, vi hoppas att det kan bli på hösten
istället.
Må Bra Dag på Tottesunds
herrgård tisdag 28.5 kl. 9.00 –
15.00
Cancerklubbens dag med
aktiviteter och samvaro för
cancerdrabbade och anhöriga
ordnas detta år i Tottesund.
Vi samlas utanför herrgården kl. 9.00. Vi går in och
hämtar ryggsäck innehållande kaffe och bulle, som vi
tar med oss och avnjuter på
lämplig plats längs den vackra
Herrgårdsleden. Det är möjligt att gå längre eller kortare
sträckor längs leden. Den som
inte orkar eller vill gå längs
leden kan avnjuta sitt kaffe på
den nybyggda terrassen.
Lunch serveras kl. 11.30 13.00 i Herrgården. Det bjuds

zzFödda

Den 28 maj ordnas en Må Bra Dag på Tottesunds herrgård.

på Sibelius laxsoppa och äppelkaka med vaniljsås samt
kaffe.
Efter lunchen blir det guidning i den nyrenoverade
herrgården med historiska
återblickar och visning av utställningarna.
Före hemfärden blir det
kaffe och kaka på terrassen
Cancerklubben har ansökt
om och kommer att erhålla bidrag från Vörå Sparbanks Ak-

tiastiftelse för den här dagen.
Därför kommer den egna andelen för dagen att bli endast
10 euro/person. Välkommen
med!
Anmälan görs till Ulla
Holmström på tfn 0504621023 vardagar
kl. 17-19 senast 19.5. Meddela samtidigt om eventuella
dieter.
Vår sommarresa i år ordnas
söndagen 14.7.

Vi har bokat platser till Bykiston teaterns nyskrivna pjäs
Lyckobrunnen. Den handlar om ett äldreboende, dess
vårdtagare, anställda och den
snikne ägaren. Väldigt aktuellt tema! Pjäsen börjar kl.
17.00.
Före pjäsen stannar vi på
ett bra lunchställe och kommer också att besöka något
utflyktsmål innan vi bänkar
oss på utescenen i Petalax.
Det kommer närmare information i senare nummer av
Kommunbladet, föreningslistan i VBL, Wör-TV, Årvas-TV
och Facebook.
Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb önskar att du som
har frågor eller funderingar
om vår verksamhet inte tvekar att ta kontakt antingen per
telefon eller per e-post.

Den 21 september fick
Theresa Kurula och Jim Heir
en dotter som fick namnet
Fanny Isabelle Sofia Heir.
Hon föddes 52 centimeter
lång och 3985 gram tung.

Siv Säll

ordförande
050-4048904, s.sall@anvianet.fi

TAXI06
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.
Ring Camilla
på nr040-5926446
040-5926 446
viaoravaisfs@gmail.com
e-post: oravaisfs@gmail.com
Telefon
ellereller
e-post

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia


Kurt Lassus
050 514 6284


O

Björn Svens
ORAVAIS

BEGRAVNINGSBYRA

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR

taxi06.fi
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ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

063834106
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Pantipa och Tom Åström fick
den 8 mars en pojke som ska
heta Joakim Phumin. Han
vägde 4080 gram och var 52
centimeter lång. Jessie som är
8 år är en lycklig storasyster.

www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688












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

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.

Funderar du på bankbyte?
Bli kund hos oss!

KOMMUNBLADET
onsdagen den 17 april 2019
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BETONGPLATTOR
30x30

IMPREGNERAT
VIRKE inkommit

TERASSOLJESVAMP

1,20€/st 5,90€
Living
TRÄOLJA
färglös eller
brun 9 l

Fiskars solid
LÖVRÄFSA +
SKAFT

12,90€

59€

J Ä R N – R AU TA

KULLA

NYA VAXDUKAR
INKOMMIT

Cello
TRÄDGÅRDSMYLLA 40 L

9 95

Oravais, tfn 357 5800

MUSTA
MULTA
45 L

Cello Terrace
TERRASS- OCH
MÖBELOLJA 9 L färglös

13 95

4 säckar

4 säckar

HÖGTRYCKSTVÄTT
Kärcher K2 basic
1673-159
norm. 69,90,
priset gäller 17-23.4

199€

VÖYRI / VÖRÅ

61 90

3,90€/sk
14,50€
eller

4 sk

KESTOPUU
28X95 VS
grön

1 09m
/

Naxos
BORD +
4 STOLAR

299€

AMPELVIOLER el.
6 st VIOLER
kampanjpriset
gäller 17-30.4

MUSTA
MULTA
45 l

(norm. 348,80)

54 90

GRILL
FXA Silver
319

Kontakta: Arja Holm, 010 256 3751

4,95€

SÄTTPOTATIS I LAGER:
Annabelle, Colomba,
Asterix, Siikli, Timo

Priserna i kraft t.o.m. 25.6.19 om inget annat anges.

LÄMNA
AVTRYCK

K-Lantbrukscentralen Vörå

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

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

RES MED OT
HÄLSORESOR TILL PÄRNU

GOTLAND I SOMMARSKRUD

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis.
Bekväma restider.
Resa: 27.4-4.5. Boka genast!

Tre nätter i rosornas och ruinernas stad
Visby, utflykter söderut och norrut med
besök på Fårö. Resa 12-17.7.
Några platser kvar!

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

Välkommen på

LokalTapiolas

SLÄCKARGRANSKNING
SAMMUTINTARKASTUS

SKÅNE

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

24.4 kl 12-18
Vörå brandstation

Inträde 25 euro. Ej förköp. Välkommen !
Arr. Indigo Music Ab i samarbete med Folkhälsan.

DALARNA
Klipp ut och spara!

Hotellpaket och bordsreserveringar til Elsas kök tel. 383 1012

Kaffeservering!

Den stora blomstermarknaden i Estlands
”vårhuvudstad” Türi. Resa 16-18.5.
Några platser kvar!
Med Kalmar, Öland och två heldagsturer i
Skåne och Österlen. Resa 5-11.6.

De flesta brandsläckare bör granskas årligen.
Vi erbjuder avgiftsfri släckargranskning åt
våra kunder samt åt alla som begär offert.

13.5 kl 14-18
Oravais, LokalTapiolas kontor

TÜRI BLOMSTEROCH TRÄDGÅRDSMARKNAD

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.

UTÖ
Finlands sydligaste bebodda ö med
Åbolands skärgård och Nådendal i
sommarskrud.
Resa 7-10.7.

LOFOTEN –ÖRIKET

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

BERGEN, HARDANGERVIDDA
OCH OSLO
Två nätter i internationella Bergen.
Hardanger med Kjeåsen,
vattenfall och glaciär. Oslo
med Holmenkollen och paradgatan
Karl Johan. Resa 4-11.8.

RIGA PÅ SOMMAREN
Innehållsrik sommarresa till vackra Riga.
Bekväma restider dag- och kvällstid.
Resa 31.7-4.8.

UMEÅ – ENDAGSRESOR

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

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

Tel. 06-318 4000

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

HOTELLRESA TILL UMEÅ
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På gång i

VÖRÅ
FÖRSAMLING

Det stora söndagsskolexperimentet

Vöyrin seurakunnan ilmoitusliite

V ÖY R I N
SEURAKUNNAN

Kbl 1 •2019

Annonsbilaga från Vörå församling

kuulumisia

Påskbetraktelse
Det är vår. Snön smälter, och
här i Vörå är det många som
börjar tänka på sådden. Vad
ska sås i år, och var?
Jag har många gånger förundrats över hur varje litet frö
är ett stort underverk. Tänk
att något så litet och till synes
livlöst kan växa upp och bli så
stort och vackert.
Men för att fröet ska kunna
växa måste det först dö. Fröet
måste spricka, och i en god
jord kan det sedan växa upp
och bli vad det ska bli. Också
stora ekar har en gång varit
små frön. Sådant är jordens
kretslopp.
”Om vetekornet inte faller i
jorden och dör, förblir det ett
ensamt korn. Men om det dör
bär det rik frukt.” (Joh 12:24)
Påsken, som vi närmar oss,
handlar också om ett frö.
Bildligt talat, förstås. Det är
en anspråkslös människa som
påsken handlar om, en människa som inte ser mycket ut för

världen. En vanlig snickargosse från staden Nasaret i Israel. Han finns avbildad i Vörå
kyrka, hängandes på ett kors.
Det är ingen vacker syn, inget
man gärna dröjer sig kvar vid
egentligen.
Han heter förstås Jesus, och
han är både påskens och julens
huvudperson. Liksom ett frö
dog han, men det som hände
sedan var alldeles ofattbart.
Han uppstod ur sin grav.
Han gick genom döden till
livet. Han var vetekornet som
lades i gravens mull, men han
stod upp, livslevande. I honom
finns hopp om liv bortom graven, hopp om att förvandlas på
den yttersta dagen och uppstå
till evigt liv.
Med önskan om en välsignad påsktid, och en glädjefull
väntan på den eviga sommaren
i himlen hos Gud.
SAMUEL ERIKSON

Vår nya biskop besöker i höst för
visitation i Vörå
Den 10.4.2019 har kyrkoherden i Jakobstads svenska församling Bo-Göran
Åstrand valts till biskop i
Borgå stift.

Kanske gick du i söndagsskola
när du var yngre? Det gjorde
i alla fall jag, och jag kan inte
nog betona hur viktigt det var
för mig. Att få höra om Jesus
och Bibelns berättelser på ett
språk som jag förstod var helt
avgörande för mitt fortsatta liv.
Idag börjar det vara allt mer
ovanligt med söndagsskolor.
Det gäller i Vörå men också i
hela Finland. Här i Vörå finns
ännu finfina söndagsskolor i
Karvsor och Bertby bönehus.
Ledarna där är otroligt duktiga!
För alla oss andra då, som
bor långt ifrån Karvsor och
Bertby? Det är svårt (men inte
omöjligt) att starta en söndagsskola från grunden. Och det
kan vara nog så utmanande att
berätta om den kristna tron för
ens barn.

Här kommer det stora söndagsskolexperimentet in i
bilden. Jag tror att kyrkans
gudstjänster är hela familjens
tillställning, det är inte något
som bara lämpar sig för äldre
eller vuxna människor. Jesus
sa ju så många gånger: ”Låt
barnen komma till mig och
hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.”
Barnen är alltså alltid välkomna till kyrkan, och jag
hoppas att du som någon gång
funderat på om du kan ta med
barnen verkligen tar med dem.
Barnen stör inte. Det är när
barnen är med som gudstjänsten som den känns hel. Att få
samlas över generationsgränser är underbart.
Men det vet alla som varit
i kyrkan att tiden kan kännas
lång ibland. Kanske speciellt

för ett barn. Därför har vi i
Vörå kyrka börjat ett söndagsskolexperiment i sakristian.
Tanken är den att barnen går
till söndagsskola i sakristian
under predikan, men att de annars är med i gudstjänsten. Vi
har prövat detta några gånger
under våren, och min upplevelse är att det fungerat bra.
Jag har varit avundsjuk på barnen som fått lyssna på de engagerande söndagskolledarna.
Håll ett öga på annonseringen i församlingens Månadsblad gällande fortsättningen
av det stora söndagsskolexperimentet. Så hoppas jag att vi
ses någon söndag.
SAMUEL ERIKSON

Bo-Göran Åstrand (f. 1964)
har varit kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007. Han var innan dess
församlingspastor och kaplan
i församlingen 1991-2007.
Åstrand har haft olika förtroende uppdrag inom stiftet och
helhetskyrkan, bland annat
som ombud i kyrkomötet där
han nu är inne på sin tredje
mandatperiod. Åstrand prästvigdes 1991.
Den nya biskopen tillträder
1 september och vigs till ämbetet 29 september i Borgå
domkyrka.
Den avgående biskopen,
Björn Vikström, lägger ner
staven och biskopsinsignierna
i högmässan i Borgå domkyrka
25.8.2019.
Till Vörå förväntar vi oss
den nya biskopen för visitation
i oktober.

Österbottningen Bo-Göran Åstrand invaldes till nya biskop i
Borgå stift. Foto: Aarne Ormio.
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Påskspelet Samtida vittnen
När jag blev engagerad som
regissör för påskspelet Samtida Vittnen i Maxmo kyrka fick
jag ta emot ett hedersuppdrag.
Påsken och uppståndelsen är
emellertid ett mysterium i min
förståelse. När jag närmar mig
påskens budskap med mitt
bristfälliga intellekt finns det
så mycket som förblir ett frågetecken. Exempelvis är offertematiken svårbegriplig för
mig, och troligen för varje nutidsmänniska. Hur kan en god
Gud kräva något så hemskt
som blodsoffer? Om Gud är
en, men samtidigt tre, hur kan
den del som är son behöva offra sig medan den delens som
är far närmast verkar förutsätta
sitt eget barns död? Hur passar
det in i vår förståelse av Gud
som en kärleksfull far?
Mina tankar slår knut på sig
själv när jag försöker begripa.
Om jag istället närmar mig
påsken som ett mysterium där
jag inbjuds att vara delaktig i
mysteriet blir påsken något diametralt annorlunda.
Varje människa upplever
säkert någon gång i sitt liv en
getsemanestund. Stunder när
man, under största ångest, ber
om att få slippa.
Varje människa upplever säkert någon gång i sitt liv en via
dolorosa; en golgatavandring.

Vandringen mot sin egen död.
Varje människa upplever säkert någon gång under sitt liv
sorgen Maria kände när hon
grät vid graven. När livet inte
blev som man hade önskat.
Under dessa stunder får påskens händelser bli mönster för
den troendes liv. Under min
getsemanestund knäböjer den
bedjande Kristus vid min sida
medan blodet droppar från
hans panna. Han vet hur det är.
Han har varit där och upplevt
det. Under min mariagråt vid
graven står den uppståndne
Kristus själv en bit bort och
ler åt mig, redo att bjuda på
mitt livs största överraskning.
Mönstren från påskmysteriets
berättelser upprepar sig i varje
troendes människas liv. Paulus skriver om att vi skall dö
med Kristus och uppstå med
Kristus. Kristusmönstren går
igen.
Hur skall jag då bete mig för
att gestalta ett sådant paradoxalt mysterium för en publik
som kommer för att åhöra ett
påskspel i kyrkan?
Jag har hämtat min inspiration bland annat från medeltidens passionsspel och julspel.
Jag satte mig ner med en god
vän; en klok vän som är forskare och som vet mera än undertecknad om hur troende i

alla tider försökt närma sig de
djupa, paradoxala mysterierna.
Man sjöng om mysteriet. När
tonerna klingade under de mot
himlen pekande kyrkvalven
blir åhöraren inbjuden i mysteriet. Man dansade och uttryckte mysteriet med sina kroppar.
Man gick i procession, gick
omkring i kyrkan, tände ljus
och klädde helgonstatyerna i
särskilda kläder i olika färgkoder. Man tågade och gick, både
Mina tankar slår knut på
sig själv när jag försöker
begripa.
inne i kyrkan och på utsidan av
den, något som den ortodoxa
grenen av kristendomsträdet
fortfarande praktiserar under
sina påskgudstjänster. Man uttryckte mysterierna i dans; en
tradition vi nästan helt glömt
bort i vårt sätt att nalkas mysteriet på. Särskilt vanligt var
det att nunnorna dansade i sina
klosterkyrkor. Man klädde ut
sig och spelade roller i kyrkan.
Ibland gestaltades mysterierna
med sådant eftertryck att det
hände att den församlingsbo
som råkade stå för nära rent
av blev skadad när någon av
aktörerna drog värja med stor
teatral inlevelse. Sådana vitt-

nesbörd finns bevarade i gamla
kyrkliga texter.
Vidare tänkte man sig att
varje gång man gestaltar mysteriet bryter det heliga gudsljuset in med litet klarare ljus.
När vi sjunger om korsfästelsen korsfästs en liten skärva av
vår gamla natur med Kristus
och läggs i graven. När vi tänder ljus på uppståndelsemorgonen förvandlas vi, och en
liten större glimt av den upprättade människan, sådan som
Gud ursprungligen tänkt sig
henne, får bryta fram inom oss.
Min förhoppning är att varje
besökare som kommer och tar
del av påskspelet Samtida Vittnen skall dras in i mysteriet
och uppleva hur kristusmönstren landar i sin egen kropp
och fara hem lite, lite mer
förvandlad än när hen kom
dit. Jag hoppas också att detsamma skall hända med varje
körsångare, musiker och övrig medverkande i påskspelet.
Min förhoppning är att uppståndelseljuset skall lysa klart
inne i Maxmo kyrka; så klart
att ljusstrålarna även skall
sippra ut i hela nejden.

Kom gärna dit i påsk och se
om vi kommer att lyckas med
dessa högt ställda mål.

Med förhoppning om
en välsignad fastetid och
ljus påsktid
FRANK BERGER
Teolog, frilansande musiker
och konstnär

Musikalen Vägen hem
Torsdagen den 16.5 kl 18 är
det premiär för barnmusikalen
Vägen hem i Oravais kyrka.
Fram till dess övar och arbetar ett 40-tal barn varje tisdag
eftermiddag direkt efter skolan
i församlingscentret med sånger, danser, instrument och fixandet med kulisser och rekvisita för musikalen.
TEXT OCH FOTO
PETER ÅBACKA
Melwin Berman och Theo
Österberg – med rätt att skruva ihop en välkommen hem
skylt för den förlorade sonen!

Här är det full rulle med att förbereda den stora välkomstfesten för den förlorade sonen.
Stående till höger: Viktor Svens, Isabella Le, Linnea Broo och Amilia Mensakov.

Kyrkans bildbank/Vilja Tamminen
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Påskprogram i Vörå församling
Palmsöndag 14.4
kl. 10
kl. 10

Gudstjänst i Vörå kyrka; liturg S Erikson, predikant H Boije, K Streng. Söndagsskola för barnen under predikan.
Gudstjänst i Oravais kyrka; liturg I Klemets, predikant Per Svenfelt, K Streng.

Påskveckan

Må 15.4 kl. 19 Passionsandakt i Vörå kyrka; André Djupsjöbacka, S Erikson, M Klemets. Aktläsare: Susann Friman. Blockflöjtsduo.
Ti 16.4 kl. 19 Passionsandakt i Vörå kyrka; Rune Fant, S Erikson. Aktläsare: Gunvor Nygård. Sång av Delilakören.
On 17.4 kl. 19 Passionsandakt i Vörå kyrka; S Erikson. Aktläsare: Linnea Klemets.
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Skärtorsdag 18.4
kl. 19

kl. 19.30
kl. 20

Kvällsmässa i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets, Pernilla Nilsson-Wik, oboe,
Schola gregoriana Voraensis. Aktläsare: Ann-Sofi Joskitt.
Kvällsmässa i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, Erica Nygård flöjtmusik.
Skärtorsdagsmässa Maxmo Kyrka; H Boije, M Furunäs.

Långfredag 19.4
kl. 10
kl. 10
kl. 18

Gudstjänst i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets,Vokalensemble. Aktläsare: Ingvald Back.
Gudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, sångprogram.
Påskspelet Samtida vittnen i Maxmo kyrka.

Påskdag 21.4
kl. 11

kl. 11
kl. 14.30
kl. 16

Familjemässa i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets,Vörå kyrkokör, Notdragarna, brassensemble.
Efteråt blir det kaffeservering.
Familjegudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, M Malmsten-Ahlsved, dagklubben och Barnkören.
Familjens påskfest med äggjakt och pascha i Maxmo församlingshem; H Boije, K Streng, A-S Bäck.
Påskspelet Samtida vittnen i Maxmo kyrka.

Kyrkans bildbank/Mikaela Lax

Annandag påsk 22.4

kl. 10
kl. 14

Gudstjänst i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets.
Ekumenisk påskfest i Betel; I Klemets, Karenkören, dir Margareta Smith-Edström.

Karvsor bönehus/Merja Kokko
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Du är hjärtligt välkommen med!

Kyrkans bildbank/Linus@magnic.fi

onsdag 17 april 2019

(Joh. 12:24)
On kevät. Lumi sulaa ja monet
täällä Vöyrillä alkavat miettiä kylvötöitä. Mitä kylvetään
tänä vuonna ja minne?
Olen monesti ihmetellyt
kuinka jokainen pieni siemen
on kuin suuri ihme. Ajatella,
että jotain niin pientä ja lähes
elotonta voi kasvaa suureksi ja
kauniiksi.
Mutta voidakseen kasvaa
siemenen täytyy ensin kuolla.
Siemenen tulee haljeta ja hyvässä mullassa se voi kasvaa
sellaiseksi miksi sen pitääkään
tulla. Myös suuret tammet ovat
kerran olleet pieniä siemeniä.
Sellaista on maan kiertokulku.
”Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja
kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se
tuottaa runsaan sadon.” (Joh
12:24)
Pääsiäisen, joka on lähestymässä, käsittelee myös siementä. Kuvaannollisesti puhuttuna, tietysti. Pääsiäinen

kertoo nöyrästä ihmisestä,
ihmisestä joka maailman silmissä ei ole paljoakaan. Tavallinen timpurinpoika Nasaretin
kaupungista Israelista. Vöyrin
kirkossa on veistos, jossa hänet on kuvattu ristillä riippuvana. Se ei ole mikään kaunis
näky, ei mitään sellaista, jonka
äärellä kovin mielellään oikeastaan viipyy.
Hän on tietysti Jeesus, ja
hän sekä pääsiäisen että joulun
päähenkilö. Niinkuin siemen
hän kuoli, mutta se mitä tapahtui sen jälkeen on aivan
käsittämätöntä. Hän nousi ylös
haudastaan.
Hän meni läpi kuoleman
elämään. Hän oli vehnänjyvä,
joka laitetiin haudan multiin,
Mutta hän nousi ylös elävänä.
Hänessä on toivo elämästä
kuolon sijaan, Toivo, joka
muuttuu viimeisenä päivänä ja
nousee ikuiseen elämään.
Siunattua pääsiäisaikaa toivottaen ja ilontäyteistä ikuisen kesän odotusta taivaassa
Jumalan luona.
SAMUEL ERIKSON

Kirkon kuvapnkki/Aarne Ormio

Sanaa pääsiäiseksi

Uusi piispa tulossa
vierailulle Vöyrille
Pietarsaaren ruotsalaisen
seurakunnan kirkkoherra
Bo-Göran Åstrand valittu
Porvoon hiippakunnan
piispaksi.
Bo-Göran Åstrand (s. 1964)
on ollut kirkkoherrana Pietarsaaren ruotsalaisessa seurakunnassa vuodesta 2007. Hän
oli sitä ennen seurakuntapastori ja kappalainen vuosina
1991-2007. Åstrandilla on ollut useita luottamustehtäviä
hiippakunnassa ja kirkossa.
Hänet vihittiin papiksi 1991.

Uusi piispa astuu virkaansa
1. syyskuuta ja hänet vihkii
virkaansa 29. syyskuuta Porvoon Tuomiokirkossa. Bo-Göran Åstrand aloittaa uudessa
tehtävässään 1.9.2019.
Porvoon hiippakunnan nykyinen piispa Björn Vikström
laskee piispansauvansa ja -tunnuksensa Porvoon tuomiokirkossa messussa 25.9. Hän siirtyy Åbo Akademin teologisen
etiikan ja uskonnonfilosofian
opettajan tehtävään 1.9.2019.
Vöyrille uutta piispaa odotamme vierailulle lokakuussa.

Suomenkielinen pääsiäisohjelma
Ke 17.4 klo 19
Hiljaisen viikon messu Murron rukoushuoneella,
os. Saarentie, Petterinmäki.
Ehtoollinen; H Boije, M Klemets, Wörship-kuoro.
Tarjoilua ennen tilaisuutta.
2. pääsiäispäivä 22.4 klo 12
Messu Oravaisten kirkossa; H Boije, M Klemets.

Kuva:
Anna-Mari
Kilpijärvi

Kursen hjälpte mig
Efter att Gun-Britt kom hem
från kursen fick några av hennes medarbetare möjligheten
att gå kursen i sorgbearbetning
för att Gun-Britt skulle få erfarenhet av att tillämpa sina
färdigheter. Jag var en av dem

och jag kan intyga att övningarna vi gjorde faktiskt hjälpte
mig. När jag fick berätta om
det som hänt mig och förlåta
en person som sedan länge är
död, märkte jag att mina arga
känslor försvann och jag kunde sörja. Smärtan som minnena orsakat mig försvann, när
jag fick möjlighet att förlåta.
Man kan använda metoden
i enskild handledning eller i
grupp. Deltagaren skaffar en
bok, som heter Sorgbearbetning. Ett handlingsprogram
för känslomässig läkning vid
dödsfall, separationer och andra förluster. Den är skriven
av John W James och Russell
Friedman, samt översatt av
Anders Magnusson. Till varje
träff skall deltagaren läsa ett
visst stycke i boken och ibland
också göra en uppgift hemma.
Till att börja med behandlas
sorgen som fenomen. Vi funderar på vad som har påverkat
vår inställning till förluster och
vårt sätt att hantera dem under
vår uppväxt, i vår närmaste
omgivning och i samhället.
Den första delen i boken fokuserar på att se problemet och
förstå vad det handlar om.
Den andra delen handlar om
att börja förbereda sig på en
förändring och påbörja sorgbearbetningen. Här kommer de
första hemuppgifterna in och
en av dem är att göra ett förlustdiagram. Då drar man upp
en linje som representerar livet
och där prickar man in de årtal
när man har upplevt en för-

lust av något slag och vad det
handlade om. Det gör man för
att upptäcka sina förluster och
komma underfund med vilka
av dem som hindrar en mest i
det dagliga livet.
I den tredje delen av boken
koncentrerar man sig på att
finna lösningar. Man väljer
en förlust att bearbeta och går
vidare med nya övningar och
uppgifter. Under en kurs arbetar man med den förlust man
har valt. Vill man bearbeta
också en annan av sina förluster kan man gå en kurs till.

Sorgbearbetning hjälper mot stora, tunga känslor.

Möjlighet för dig
Nu finns möjligheten också för
dig att bearbeta en förlust som
påverkar ditt liv, för Gun-Britt
är beredd att ta emot dig som
vill gå kursen i sorgbearbetning. I första hand i är det enskild handledning som gäller,
men om intresset är stort startas en grupp. Gun-Britts telefonnummer är 050 3507 227.
Kursen i sorgbearbetning är
ett komplement till de samtalsgrupper för sörjande som Vörå
församling ordnar varje vår
och höst. Kursen i sorgbearbetning riktar sig till den som
vill bearbeta olika former av
förluster, till exempel en skilsmässa. Det kan också vara något som kanske hänt för länge
sedan, men som ännu stör sinnesfriden.
Samtalsgruppen för sörjande
riktar sig till dem som under
det senaste halvåret har mist

en när och kär person genom
dödsfall. Där hjälper vi varandra att uthärda sorgen och
ger varandra stöd i den nya
situation i livet som förlusten
har kastat oss in i. Vi bearbetar
sorgen också här, men vi följer
ingen bok, så det blir inga läxor eller hemuppgifter. Vårens
samtalsgrupp för sörjande startar veckan efter påsk, så om du
läser detta före det kan du ännu
hinna med.
Den samtalsgrupp för sörjande som startar nu efter
påsk leds av mig, Ann-Sofi
Bäck, och Astrid Åbacka. Vi
bestämmer dag och klockslag
i samråd med dem som anmäler sig, för att hitta en tidpunkt
som passar dem som vill vara
med. Ring och anmäl dig till
Ann-Sofi Bäck, tfn 050 3565
025.
ANN-SOFI BÄCK

När sorgen och saknaden är
som störst, så finns det ändå
hopp och kärlek kvar.

Kyrkans bildbank/Sanna Krook

”Tiden läker alla sår.” Det påståendet hör man då och då.
Trots att man hör det ofta betyder det inte att det är sant.
Minnen av upplevelser som
orsakar hjärtesår behöver bearbetas för att kunna läkas. Hur
gör man då för att få tillbaka
sin ursprungliga energi och
livslust efter att man har drabbats av en förlust?
Gun-Britt Nyman jobbar
som diakonissa i Vörå församling och ville gärna fördjupa sig i den frågan. När
hon fick möjlighet att delta i
en kurs som Svenska institutet
för sorgbearbetning ordnade
i samarbete med Borgå stift,
tog hon chansen och reste till
Lärkkulla i Karis för en vecka.
Där
utbildade
Anders
Magnusson, från Stockholm,
ett gäng handledare i Programmet för Sorgbearbetning.
Anders Magnusson blev själv
handledare i metoden vid
The Grief Recovery Institute
i USA. Efter att ha översatt
det material som användes i
kursen till svenska och fått behörighet som kursledare, grundade han Svenska institutet för
sorgbearbetning.
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Sorgbearbetning

Kursen i
sorgbearbetning

Samtalsgruppen för
sörjande

I första hand i är det enskild
handledning som gäller, men
om intresset är stort startas
en grupp.

Gruppen riktar sig till dem
som under det senaste halvåret har mist en när och kär
person genom dödsfall.

Mer info:
Gun-Britt tfn 050 3507 227.

Anmälningar och mer info:
Ann-Sofi 050 3565 025.

