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Ökad turism i Maxmo i sikte

zzKristian och Pang Holmkvist har tagit över skärdgårdsläget Varppi. Paret ser stor potential i skärgårdsområdet och är övertygade om ortens värde för turismen. Vi kommer i början att ta emot grupper och då ha
betoning på fisk och lokala råvaror, berättar Kristian Holmkvist. Sidan 9

BYAR. Mäkipääs byaråd och John Glasberg
hjälper till där det behövs. Läs om byarådets
flit och slit och om sevärdheterna i byn. Sidan 6

VÖRÅDAGARNA. Vi har satt ihop ett kollage
med bilder från Vöörodagan. Kanske du hittar någon bekant på bild? Sidan 7

KONST. Allvar Härtull har skapat många
konstverk. Tusentals besökare genom åren
har tagit del av hans skapelser. Sidan 12
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Vad har vi
råd med?
zzJag har den senaste tiden följt med
diskussionen kring Kårkulla samkommun
och staden Jakobstad. Diskussionen kring
om kommunen ska köpa tjänsterna eller
producera dem själv, är i själva verket ett
uttryck för att de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna för tillfället har
stramats åt. Nu försöker man hitta åtgärder
och alternativ för att balansera sin ekonomi
– och det kan ställas mot lojaliteten till ett
samkommunalt samarbete, som till exempel
Kårkulla samkommun är.
Jag tror inte att diskussionen är kritik
eller ifrågasättande av Kårkullas yrkeskompetens, utan snarare tankar kring om
det finns ett ekonomiskt förmånligare sätt
att producera dessa tjänster. Men vi får inte
glömma bort kunden eller klienten, som i
vissa sammanhang kan tyckas ske, när man
resonerar ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ett annat regionalt samarbete som kommunerna i Österbotten kommer att ta ställning till i höst är det som än så länge går
under arbetsnamnet Österbottens välfärdsmodell. Vi ska ge utlåtande om ett nytt
grundavtal för samkommunen, som blir
grunden för Österbottens välfärdsmodell.
Vi ska i ett senare skede också ta ställning
till vilka lagstadgade verksamheter vi kan
tänka oss att överföra till den nya samkommunen – primärhälsovården, socialvården
och/eller äldreomsorgen?
Här finns i grunden samma problematik
som med exemplet om Kårkulla. Samkommunen är beroende av att så gott som alla
kommuner är med i samarbetet, för att
få tillräcklig ekonomisk bas och större
omsättning av kunder. Här har en kollektiv
lojalitet till samkommunen betydelse. Det
är även viktigt för att vi som bor i Österbotten ska ha samma möjligheter och service
oavsett av vilken kommun man bor i.
Samtidigt finns det en prislapp för
samarbetet och respektive kommun ska
ta ställning till vilka tjänster man överför,
dvs. köper av samkommunen, och vilka
tjänster man beslutar att producera själv.
Ansvaret för kommunens egen ekonomi
har här betydelse. Det skulle vara lättare
om samkommunen kunde garantera att en
integration blir billigare än om kommunen
sköter det själv. Men ingen i dagsläget vet
det.
Förutom Vörå kommun har bland andra

”

Hur man än ser på saken är en
balanserad ekonomi grunden
för att kommunerna ska kunna
ge den grundservice som hör
till kommunernas uppdrag.

Mihin meillä
on varaa?

zzViime aikoina olen seurannut Kårkullan
kuntayhtymän ja Pietarsaaren kaupungin
yhteistoimintaa koskevaa keskustelua. Tämä
kysymyksenasettelu - tulisiko kunnan ostaa
palveluja vai tuottaa ne itse? – heijastelee
kuntien taloudellisten edellytysten tilapäistä
tiukentamista. Nyt kunnissa selvitetään, millä keinoin taloutta voitaisiin tasapainottaa. Kuntien sitoutuminen kuntayhtymien toimintaan voidaan taasen
asettaa ikään kuin tätä vastaan.
En usko, että tarkoituksena
Vasa stad, Korsholms komon kritisoida tai kyseenalaistaa
mun, Nykarleby stad och
Kårkullan ammattitaitoa vaan
staden Jakobstad under våpikemminkin pohtia, voiko
ren inlett olika åtgärder för
asianomaisia palveluja tuottaa
att balansera sin ekonomi.
taloudellisesti edullisemmalla
I samband med det arbetet
tavalla. Taloudellisia edelser man över hela
lytyksiä pohdittaessa
verksamheten; vad
ei kuitenkaan
den kostar eller
sovi unohtaa
ger för intäkter.
asiakasnäkökulHur man än ser
maa, niin kuin
på saken är en
joissain yhteybalanserad ekoksissä vaikutnomi grunden
taa käyvän.
för att komPohjanmamunerna ska
an kuntien
kunna ge den
on syksyllä
grundservice
otettava
som hör till
kantaa myös
kommunernas
toiseen aluuppdrag.
eelliseen yhJag ser ännu
teistoiminmed tillförsikt
taan, jota
på framtiden,
kutsutaan
även om det
tällä hetkellä
för tillfälPohjanmaan
let finns en
hyvinvoindel mörka
timalliksi.
ekonomimoln
Kuntia pyydepå himlen.
tään ottaHjälps vi åt,
maan kantaa
så blåser vi
kuntayhtymän
nog bort dem
uuteen perussomed. Därför
pimukseen, jonka
hoppas jag att
on määrä toimia
alla njuter av den
Pohjanmaan hyfinländska sommar
vinvointimallin pevi får i år och samlar
rustana. Myöhemmin
krafter inför den
otamme kantaa myös
kommande hösten.
siihen, mitä lakisääteiJag önskar er alla
Tom Holtti
stä toimintaa olemme
läsare en trevlig
vik. kommundirektör, vs. kunnanjohtaja
valmiita siirtämään
sommar!

”

Kaikesta huolimatta vain vakaa
kuntatalous voi taata kuntien
mahdollisuudet tarjota niitä
peruspalveluja, jotka kuntien
järjestämisvelvollisuuteen
kuuluvat.

uuteen kuntayhtymään. Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, vanhustenhuollon?
Tässä piilee pohjimmiltaan samat ongelmat kuin Kårkullan tapauksessa. Kuntayhtymälle elintärkeää on likipitäen kaikkien
kuntien osallistuminen yhteistyöhön, jotta
toiminnalla olisi riittävä taloudellinen
pohja ja laajempi asiakaspohja. Yhteinen
sitoutuminen kuntayhtymän toimintaan on
tällöin tärkeää. Tärkeää on myös, että meille
kaikille pohjanmaalaisille taataan samat
mahdollisuudet ja palvelut asuinkunnasta
riippumatta.
Samalla yhteistoiminnalla on oma hintalappunsa ja jokaisen kunnan on otettava
kantaa siihen, mitä palveluja toiminnan
alaisuuteen siirretään eli toisin sanoen
mitä palveluja kuntayhtymältä ostetaan
ja mitä palveluja kukin kunta tuottaa itse.
Tässä kohden olennaista on vastuunkanto
kunnan omasta taloudesta. Helpompaa
olisi, jos kuntayhtymä voisi taata palvelujen
yhdistämisen olevan edullisempi vaihtoehto
kuin palvelujen tuottaminen kuntatasolla.
Tällä hetkellä kenellekään ei kuitenkaan ole
siihen vastausta.
Vöyrin kunnan lisäksi muun muassa
Mustasaaren kunta, sekä Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren kaupungit
ovat keväällä ryhtyneet taloutensa tasapainottamistoimiin. Tasapainottamisen
ohella tarkastellaan toiminnan kaikkia osia:
aiheutuuko toiminnasta tuloja vai menoja?
Kaikesta huolimatta vain vakaa kuntatalous
voi taata kuntien mahdollisuudet tarjota
niitä peruspalveluja, jotka kuntien järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat.
Katson edelleen luottavaisin mielin
tulevaisuuteen, vaikka taivaalla onkin tällä
hetkellä tummia talouspilviä. Auttamalla
toisiamme saamme kyllä puskettua moiset
pilvet pois. Siksi toivon, että kaikki nauttivat nyt Suomen kesästä ja keräävät voimia
tulevaa syksyä varten.
Toivotan kaikille lukijoille mukavaa
kesää!

Byarådens kaffepengar kan sökas
zzEtt byaråd eller en byaförening som sköter om byarådsverksamhet, ansöka om
så kallade kaffepengar om
100 euro/år.
Till ansökan ska verksamhetsberättelse från föregående år och verksam-

hetsplan för innevarande år
bifogas.
Ansökan ska vara inlämnad senast 13.12.2019, helst
genom elektronisk ansökan
på www.vora.fi/kaffepengar
eller till adress Vörå kommun,
Kommunstyrelsen,

Orkesteruniformer
ställs ut
i bibban

Vöråvägen 18, 66600 Vörå.
Pappersblankett finns på
kommunens
webbplats
www.vora.fi/blanketter.
Tanken var att höja bidraget men pga. kommunens
ekonomiska läge sker det
inte ännu detta år.

Kylien kahvirahat haettavissa
zzKylätoimikunta tai sen
tehtäviä hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua
kahvirahaa
100
euroa/vuodessa.
Hakemukseen on liitettävä viime
vuoden toimintakertomus
ja toimintavuoden toimin-

KBL

tasuunnitelma.
Avustusta on haettava viimeistään 13.12.2019, mieluiten sähköisesti osoitteessa
www.vora.fi/kahvirahat
tai toimittamalla hakemus
osoitteeseen Vöyrin kunta,
kunnanhallitus, Vöyrintie 18,
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66600 Vöyri. Paperilomake
on saatavilla kunnan verkkosivuilta www.vora.fi/lomakkeet.
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vuoksi vielä tänä vuonna.

Gun-Maj Långs var den sista ordföranden i Vörå ungdomsorkester.
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zzVörå
ungdomsorkester
startade sin verksamhet på
1970-talet.
Spelverksamheten slutade
2002.
Gun-Maj Långs var den
sista ordföranden i föreningen som upphörde i år.
Vörå
ungdomsorkesters
speluniformer finns utställda
på Vörå huvudbibliotek 1.7–
14.8. Välkommen!
Nästa nummer utkommer
04.09.2019
Sista inlämningsdag för texter och bilder
21.08.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
30.08.2019

ÄRI
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Åsa Norrgård har gjort comeback till glädje för bland andra Anders Heikius.

Åsa klipper hår igen i Oravais
I juni öppnade Åsa Norrgård en ny frisörsalong i
centrum av Oravais. Man
kan säga att hon gjort en
comeback.

–Jag har tidigare jobbat som
frisör i Oravais, men jag
har jobbat med annat i tio
år. Men jag saknade kundkontakten, att vara kreativ
och att vara egenföretagare.
Många har också frågat om

jag inte kunde tänka mig att
börja klippa igen, säger Norrgård.
Så hon beslöt att ta upp
saxen igen. Men när hon beslöt att öppna salongen bröt
hon mot en av hennes principer.
– Jag har alltid varit fast besluten om att om jag lämnar
något bakom mig så återvänder jag aldrig, men den här
gången gjorde jag ett undan-

tag. Det känns som det var
rätt satsning.

Nu har salongen varit öppen
i en dryg månad. Norrgård är
jättenöjd med hur allt kommit i gång. Några annonser
har hon inte köpt, hon har istället satsat på sociala medier
och metoden att låta ordet gå
från mun till mun. I mitten
av juni höll hon öppet hus
och bjöd in allmänheten att

komma och bekanta sig med
salongen.
– Till och med kommundirektör Tom Holtti kom och
hade med sig en tavla. Jag
uppskattar att kommunen
kom. Man känner sig uppskattad som företagare och
det visar att Vörå kommun
bryr sig om sina företagare.
Norrgård erbjuder bland
annat sina kunder klippning,

färgning, hårförlängningar
och -förtjockningar. Hon
har gått inför att salongen
ska vara så kemikaliefri som
möjlig.
– Men det är ingen ekosalong. Jag har valt bort
produkter som bland annat
innehåller ammoniak. Jag
försöker själv använda så lite
kemikalier som möjligt i vardagen.
Salongen, som är på ne-

dervåningen av Norrgårds
bostadshus, har inga fastslagna öppettider. Istället är det
tidsbokning via telefon eller
sociala medier.
– Jag kommer också att
ha drop in en gång i veckan.
Men jag vill inte slå fast en
tid. Jag vill kunna vara flexibel när jag har öppet.
Text & foto:
Jonny SMeds
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Utöver normala öppethållningstider

Kvällsöppet
på Vasakontoret

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

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

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi

måndagar kl. 17-19 mot tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-346 2111
Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi
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ÖPPET:
vard. 9–18

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

050-554 9171

Klassisk musik framförs
i Oravais och Maxmo
zzVänner av klassisk musik
har möjlighet att bege sig till
Tottesunds herrgård i Maxmo den första augusti.
Då ordnar Musikfestspelen Korsholm-gruppen Musethica, som är ett koncept
med målsättningen att göra
samhällets inställning till
konst mera välvilligt samtidigt som unga begåvade
musiker får undervisning på
högsta nivå. Musethica är en
icke vinstgivande organisation i Tyskland, Israel, Polen,
Spanien och Sverige med
samarbetspartners i Österrike, Kina och Frankrike. Konceptet skapades av violasten
Avri Levitan och lanserades
officiellt i Zaragoza i Spanien
år 2012.
– Det är första gången som
vi ger en konsert på Tottesunds herrgård. Man kan förvänta sig en musikalisk dag i
Tottesunds herrgård med bra

snack. Det finns också möjligheter att dricka kaffe och
äta Sibelius-bakelse, säger
musikfestspelens verksamhetsledare, Monica Johnson.
Jean Sibelius är en av kompositörerna som gjort att
Musikfestspelen Korsholm
korsat kommungränsen och
kommit till Vörå. Sibelius
gifte sig med Aino Järnefelt
på Tottesunds herrgård den
10 juni 1892.
Aino och hennes bror,
Armas Järnefelt, som var en
samtida kompositör med Sibelius, tillbringade två somrar på Tottesunds herrgård
när de var unga. Armas och
Ainos föräldrar Aleksander
och Elisabeth Järnefelt hade
herrgården som sitt sommarställe under tiden som
Aleksander var guvernör i
Vasa.
– Armas Järnefelt hamnade lite i skuggan av Sibelius

på senare tid. Det är hans 150
årsjubileum i år, därför passar Tottesunds herrgård perfekt. Vi kommer uppmärksamma jubileet i stadshuset
i Vasa den 29.7, då återger vi
Järnefelts första konsert som
han höll i Vasa kommunhus
2.10.1892, samma år som
Aino och Jean gifte sig, men
på hösten, säger Johnson.
Under tillfället i herrgården uppträder bland andra
Avri Levitan, som är en internationellt prisad altviolinist, grundare och ledare
för musikundervisningskonceptet Musethica, violinisten
Camille Joubert, som varit
som violinist i Staatskapelle
Berlin och Mikhail Balan,
som deltagit i många internationella mästarkurser med
världsledande namn och vid
sidan av studierna arbetat i
olika orkestrar.
Dessutom uppträder Sirja

Nironen, som studerat vid
Sibelius-akademin och Kornelia Figielska som har vunnit flera priser i prestigefyllda
tävlingar, i hemlandet Polen
men också utomlands.
Har man inte möjlighet att
besöka Tottesunds herrgård
har man också möjlighet
att ta del av klassisk musik i
Oravais den 27.7.
– Då blir det officersmiddag på slagfältet och sedan
konsert i kyrkan på kvällen,
klockan 18, säger Johnson.
Ett bröllop kan, precis som
i Tottesunds herrgård, haft ett
finger med i spelet om varför
en konsert ges i Oravais.
Grammisbelö– Sedan
nade violinisten, professorn,
Cecilia Zilliacus blev vår
konstnärliga ledare, har hon
velat ha konserter i Oravais
kyrka där hon gifte sig för ett
antal år sedan.
Jonny Smeds

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

Violinisten och professorn Cecilia Zilliacus kommer att uppträda tillsammans med Tora Augestad, Petteri Pitko, Anna Petrini,
Ylvali Zilliacus, Kati Raitinen och Diego Chenna i Oravais kyrka den 27.7.

Vi hjälper dig med:
- Grusning av vägar
- Transport av massa
- Materialleveranser
Kross, sand, grus, kalk,
matjord, fyllnadsmaterial

BYARÅDENS KAFFEPENGAR
I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening som
sköter om byarådsverksamhet, ansöka om s.k. kaffepengar om 100 euro/år. Till ansökan ska verksamhetsberättelse
från föregående år och verksamhetsplan för innevarande
år bifogas.
Ansökan lämnas in senast 13.12.2019, helst genom
elektronisk ansökan på www.vora.fi/kaffepengar eller till
adress Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18,
66600 Vörå. Pappersblankett finns på kommunens
webbplats www.vora.fi/blanketter.

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
månad.
Vi hämtar
Pålitlig bokföringsbyrå
som
hjälper
Er 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

Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

www.vora.fi

KYLÄTOIMIKUNTIEN KAHVIRAHAT
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen tehtäviä
hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua kahvirahaa
100 euroa/vuodessa. Hakemukseen on liitettävä viime
vuoden toimintakertomus ja toimintavuoden toimintasuunnitelma.
Avustusta on haettava viimeistään 13.12.2019,
mieluimmin sähköisenä hakemuksena osoitteessa
www.vora.fi/kahvirahat tai postitse osoitteessa Vöyrin
kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
Paperilomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi/lomakkeet.

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!

www.voyri.fi

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331
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Enligt killarna i Vörjeans så kan man ”börn med bilen” överallt. Foto: Erik Åhman

Vörjeans: ”Raggarlivet
är en fyrbanna livsstil”
Vörjeans släppte nyligen
sitt debutalbum. KBL
ställde några frågor till
bandet om livet som raggare, bilar musiken och
om hur man överlever
fram till nästa Vörådagarna.

Ni släppte nyligen debutalbumet Born to Börn. Hur
har mottaget varit?
– E ha fyrbanna vari na
iutööver de vanliga! Folk
komber fram på s-market å
säger e je bästa skivon sidan
Roadrunner me Hurriganes. E je itt vi som säger he
men vi sko nåo skriv under
på e. Absolut. Let’s born to
börn!!
Ni är ju riktiga raggare, om
jag också vill bli en raggare,
vad behöver jag tänka på?
– Nå myki hänger nåo på
inställningin!! Antingen E
man en rikto räägör elo så e
man ITT he. E kan va svårt
ede ti vaar he. Men do kan
jo fösök! Byri me in jeansjacko, na boots å na rikto
honkytonky-rockabilly-beeboppaluula-musik
(Helst

Omslagsfotot till ”Born to Börn” är har – som sig bör – hoppbacken i Vörå i bakgrunden. Foto: Emilia wik

Vörjeans). Tå e do nåo langt
påvääg!
Hur ska jag klä mig? Läderjacka eller jeansjacka? Träskor eller boots? Annat?

– Som sagt ere mest en
inställning. NEJ! EN FYRBANNA LIVSSTIL!! Men
allt ede do räkna åpp gar fy
se. Å så na kladdot i hååri.

Men lycka till om do vill ha
sama frisyr som Määnin.
An fööddist me brylkräm å
backslick han!!
Jag vill ha en riktig raggar-

bil, men ska det vara Volvo
eller jänkare?
– Ingen skillnad. SKOJA
BARA!!! E ska va VOLVO!
240!! Men om do har pängan
som gräsi så ska do lägg dem
på Cadillac sko ja seg. Men
he har do väl itt??
Bästa wunderbaums doft?
– Määnins sveitt.
Var ska jag börn med bilen?
– FYRBANNA VA DOM
FRÅGO. Om man ber om
lov vann man ska börn så ere
nåo na feil.. ÖVERALLT E
SVARI!!
Ni sjunger om Vörå på ert
album, varför är Vörå världens bästa kommun?
– All tem som båor tär
elo hadd äran att kör ginom
vejt nåo he! E LÅKTAR JO
PÄNGAN!!
Kan man vara en riktig raggare fast man inte är från
Vörå?
– E je nåo svårt men man
kan jo pråov. Ja brukar sej e
finns två typer av männskor.
Tem som e från Vöro å tem
som vill va från Vöro.
Vörådagarna är över för den
här gången. Hur överlever

man ett helt år innan man
får fira Vörå igen?
– Nå vi i Vörjeans fysöker
lev som att e je Vörodagan åri
ront. Men ni ader kan jo lyyss
på skivon vår å minnas ho
bra e va/komber ti vaar. Elo
så kan ni kom ut på i draiv
me oss. Vi pa va me grillin.
Ni är ju kompisar med pojkarna i KAJ, hur träffades
ni? Förstår de er musik eller
är de för ”pjaso”
– Fystår itt vafför vi allti
ska måst tal om demde tri fyrbannadi slappgöukkan. Dem
va taso rejd i högstadie å om
man lyyss på låtan deiras no
så ha itt e vaari na betär. Ja
kom på Freppa tå an sjungd
me i Taco hej i Volvon in
gang å tå punktera ja fyrbanna baslådon me itt grillspätt
från gambä halpa-halli. Tå va
an nåo tyst. Å volvon å.
Var kan man se er i sommar?
– Åminne 12.7. E lär va
största turnen najngang i
Österbotten (tidigare Klacken 29.6, Vörådagarna 5.7). Å
e je itt vi som säger he. Men
vi skriver nåo under på e. Absolut.

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister
Avgångsdagar under tiden 29.6-3.8. tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag.
Start kl. 10.00 från värdshusets brygga i Vesterö, Maxmo. Retur ca kl. 17.00.
Pris med resa, mat och guidning vuxna 69€ och barn under 12 år 35€.
Boka plats i förväg. Väderreservation.
Oy Varppi Ab
Västerö 1587, 66640 Maxmo

044-3455065, info@varppi.fi
www.varppi.fi

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads
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John Glasberg har fungerat som ordförande för Mäkipää byaråd i många år och ordnar gärna evenemang i byn. Foto: Julia Holmqvist

I Mäkipää är byarådet och
talkoandan dragkraften
Frivilligarbetet har alltid
varit en stor del av den
österbottniska kulturen.
I Mäkipää by, ”Metjipi” i
Vörå, är det föreningen
Mäkipää byaråd som ser
till att hjälpa till där det
behövs.
I Mäkipää byaråd har John
Glasberg fungerat som ordförande i fler år än han kan
minnas. I december fyller rådet 30 år.
– Allt vi gör är i ren talkoanda och när personer ställer
upp är det kul att ordna evenemang. Behöver vi folk brukar jag ringa och de svarar att
de väntat på mitt samtal.
I sitt utrymme i Mäkipää,
Vörå, samlas byarådet några
gånger per år för möten. Den
mesta aktiviteten sker under
sommaren, men visst finns
det några evenemang för allmänheten också under vintern, berättar Glasberg.
– I början av året ordnar vi
oftast en utfärd tillsammans.
Under många år har vi åkt för
att se Pörtomrevyn.
Under BotniaVasan ansvarar byarådet över en saftstation. Glasberg har själv

På scenen i Hallonpaik ordnas det årligen en sång- och musikkväll för allmänheten. Foto: Julia Holmqvist

Det är tack vare den starka talkoandan som Hallonpaik och
andra områden i Mäkipää är i fint skick. Trappan är nybyggd
och gräsmattan klipps regelbundet. Foto: Julia Holmqvist

åkt Vasaloppet elva gånger
och berättar att konceptet är
detsamma på BotniaVasan –
lika många saftstationer och
stopp. Byarådet sköter även
om trafikarrangemanget i
Vörå centrum under Botniacyklingen.
Under sommaren är sångoch musikkvällen i Hallonpaik en stark tradition bland
byborna.
Hallonpaik är ett grön-

en andlig sångkväll, men nu
har vi många typer av artister
och låtar.
Den femte juli ordnades
sång- och musikaftonen
med Smedarna, Stefan och
Roland samt John Glasberg
som artister. För den som
vill komma nästa år vill han
poängtera att kvällen inte enbart är riktad till byborna.
– Vem som helst är välkommen! Här har vi kaffe-

område i Mäkipää med grilloch
picknickmöjligheter.
Här finns en scen och gott
om plats för stolar. Glasberg
berättar att det tidigare ordnades olika typer av kasttävlingar på stället, men den
traditionen dog ut.
– Vi ville starta en ny tradition men samtidigt inte konkurrera med karaokekvällen
som ordnas i grannbyn. De
första åren arrangerade vi

servering och grillkorv. Inträdet är fritt!
I Mäkipää finns också ett
skogsbevuxet berg som kallas
”Trollberget” – en utmärkt
utflyktsplats som passar hela
familjen. Hit får man bege sig
för att läsa om sägnen bakom
grottan och ta en matpaus på
bergets topp. Även här har
talkoandan kommit till stor
nytta. Utan hjälp från byarå-

det skulle varken vägen dit
vara fri från tätt buskage eller
den nybyggda trappan finnas. Genom att läsa i gästboken konstaterar Glasberg att
det redan kommit besökare
under sommaren.
– Det finns en gammal sägen om att grottan leder till
under kyrkan, men dit får
man inte klättra, säger han.
Enligt gammal folktro har
det tidigare bott troll i grottan, men efter att två flickor
från byn blivit bortförda av
dem och lyckats smita iväg till
söndagskyrkan blev de förvandlade till korpar. Sedan
dess har inga troll setts till vid
grottan, och det är bara namnet som idag avslöjar vilka
varelser som en gång sägs ha
huserat inne i berget. Mera
om Trollberget går att läsa i
Vörås årspublikation 2019.
Byarådet i Mäkipää har
fortfarande en aktiv roll i
byn, men gällande dess framtid vill Glasberg gärna se att
flera unga engagerar sig.
– Vi behöver nya idéer och
förslag på vilka typer av program som man kan ordna.
Nya personer är alltid välkomna, avslutar Glasberg.

Julia Holmqvist
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I vimlet på Vörådagarna
Vörådagarna bjöd igen på mångsidigt program för både stora och små.
Här ett litet axplock av det digra utbudet under den gångna veckan.

Foto: Marcus Beijar & Johan Hagström
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Maria Åkerblom utmanar
både publik och ensemble
De handlingar som
sömnpredikanten Maria
Åkerblom utförde under
sin tid är aktuella än idag.
På Oravais teater skildras
hennes liv som predikant
och sektledare i Karleby.
Årets sommarteater ”Under
liten himmel” på Kyroboas
kan låta bekant, eftersom
den även
har spelats som
pjäs på Wasa Teater år 2005.
Originalmanuset är skrivet
av Peter Snickars men det är
Annika Åman som regisserat
och bearbetat sommarens
teater.
– Jag har behövt bearbeta
manuset dels för att anpassa
det till Kyroboas miljö och
skådespelare, men också
för att jag ville komplettera
med verkliga händelser och
personer som har figurerat
kring Maria Åkerblom, säger
Åman.
Pjäsen handlar om den unga
väckelsepredikanten
och
sektledaren Maria Åkerblom
(1898–1981) som verkade under 1920-talet i Karlebytrakten. Under sin storhetstid
fick hon hundratals anhängare. Fakta och inspiration om
den karismatiska profetissan
har Åman fått från Gustav
Björkstrands bok ”Maria
Åkerblom: sändebudet med
makt över liv och död”. Lena
Österberg som spelar sekreteraren och sektmedlemmen
Anna Öhman har läst ”Maria
Åkerbloms sekreterare” av
Ulla Lindqvist för att lära sig
mera.
– En vanlig deckare eller
skräckfilm är ingenting i jämförelse, säker Österberg.
Idag den tionde juli har
”Under liten himmel” premiär på Oravais teater. Trots
att Maria Åkerblom levde för
hundra år sedan är händelserna i Karleby och tankarna
som väcktes då ännu relevanta i dagens samhälle.
– Man kan undra hur folk
kunde dras med i Åkerblomrörelsen och hur hon fick så
många anhängare. Men det
är inte så konstigt, det uppstår hela tiden nya typer av
ledare och folk blir än idag
manipulerade. Människan
behöver någon att lita på och
följa efter.
Det viktiga för Åman har
varit att försöka skildra människan Maria Åkerblom på
ett mångfaldigt sätt och inte
enbart porträttera henne
som en uppviglande profet.
– Visst gjorde hon sig skyldig till elände, men jag vill
ändå tro att hennes intentioner var goda från början.
Maria Åkerblom spelas av
Alexandra Mangs, som tidigare har gjort flera roller på
Kyroboas. För henne har det
varit utmanande både fysiskt
och psykiskt att ta sig an rollen som sömnpredikanten
Åkerblom.
– Det är min största skådespelarutmaning
hittills.

Alexandra Mangs har jobbat mycket med att porträttera Maria Åkerbloms komplicerade personlighet.

Regissör Annika Åman vill väcka frågor och nya tankar hos publiken med sin
version av ”Under liten himmel”. Foto:Ove Lillas

Foto: Julia Holmqvist

Den vackra miljön på Kyrkoboas har varit med en möjlighet än hinder. Här en
scen på barnen som framför Maria Åkerbloms sånger till en reporter. Foto:
Julia Holmqvist

”

Man kan undra hur folk kunde dras med i
Åkerblomrörelsen och hur hon fick så många
anhängare. Men det är inte så konstigt, det
uppstår hela tiden nya typer av ledare och
folk blir än idag manipulerade.”

Jag försöker hitta en balans
och bolla mellan två olika

”Marior”; en som vill lyda
Guds budskap och en som är

vild och utom kontroll. Men
självklart har det varit roligt.
”Under liten himmel” håller
sig inte alltid till realismen.
För att få fram vad som händer när man blir manipulerad, leker Åman med suggestiva scenlösningar och
bilder. Att använda barn i
pjäsen kändes också viktigt,
eftersom de var en stor del
av Åkerblomrörelsen. Under
sin tid var Maria Åkerblom
en kändis och precis som i

alla religiösa sammanslutningar kan barn dras med i
saker utan att själva kunna
påverka utfallet. Åman drar
paralleller till dagens influencers och kändisar som har en
stor påverkan på sina följare.
Trots att det finns många
barn med i pjäsen är det här
inte en barnpjäs.
– Jag tror barnen klarar av
att se det fysiska våldet som
uppstår, men det är den obehagliga stämningen som kryper fram under pjäsens gång

som kan kännas mest olustig.
Musiken till pjäsen är skriven av Rickard Eklund och
är enligt Åman något utöver
det vanliga.
– Bara att få uppleva musiken i sig är fantastiskt.
Målet med pjäsen är att
utmana både publiken och
ensemblen. Man vill ge en extraordinär teaterupplevelse.
– Vi ger inga svar, men jag
hoppas att vi väcker många
frågor, säger Åman.

Julia Holmqvist
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Det är rätt mörkt i maltbastun på området, men det är också en del av charmen.

Han ser stor potential för
turism i Maxmo skärgård
Att förverkliga sin dröm
kan vara ett stort och
spännande steg. Det vet
Kristian Holmkvist som
för snart elva år sedan
sade upp sig från sitt
jobb, sålde lägenheten
och alla möbler, och flyttade till Thailand.
– Jag har alltid varit intresserad av Asien, och dess kultur
och livsstil. I början hade jag
svårt för att bestämma mig
för till vilket land jag skulle
flytta, men sen bestämde jag
mig för Thailand och köpte
en enkelbiljett.
Han började jobba med att
guida turister i Phuket. Det
var i samband med det som
han träffade Pang, som senare skulle bli hans fru.
– Vi har båda en passion
för turism. Hon har studerat
turism vid ett universitet i
Thailand. Det är alltid roligt
att arbeta med turister. Atmosfären är bra och alla är
på gott humör. Turism har
blivit en livsstil för oss, säger
Kristian.
I dag är Thailand utbytt
mot Maxmo skärdgård, eller
rättare sagt Västerö. Nyligen
tog de över skärdgårdsläget

Hotellrummen har piffats upp, bland annat med nya möbler.

Varppi efter Eija och Jussi
Mendelin som drivit stället i
många år.
– Jussi kom hem till oss och
frågade om vi var intresserade att ta över verksamheten.
Han önskade att någon från
området skulle ta över.
Både Kristian och Pang tilltalas av skärgårdslivet och
ville gärna fortsätta arbeta

med turism, så det kändes
rätt att ta över den anrika
verksamheten.
Dessutom
har paret renoverat det gamla bönehuset i Lövsund som
de numera hyra ut till sommargäster. Så man kan säga
att steget att ta över Varppi
inte var så stort.
Samtidigt, som de själva
flyttade in på området, och
tog över verksamheten fick

Paret Holmkvist ser en stor utvecklingspotential i skärgårdsområdet

Varppi ett nytt namn:
– Det
heter
numera
Wästinn & Café.
Paret vill värna om den
vackra miljön och erbjuda ett
avslappnat ställe för sina gäster. Hotellrummen har piffats
upp och fått nya möbler, och
gården håller på att ställas i
ordning. Matmenyn för de
övernattande gästerna har
också förändrats.

– Vi kommer att ha betoning på fisk och lokala råvaror. Pang är väldigt duktig
på att laga mat. Nästa år är
planen att vi öppnar ett kafé.
Vi tar små steg hela tiden. Vi
inleder med övernattnings
verksamheten och satsar på
grupper
De är övertygade om att
Maxmo skärgård är värt att
visa upp för turister.

– Det finns en helt ny målgrupp som fått en ekonomi
som gör att de har möjlighet
att resa, nämligen asiater. De
och andra turister ska vi försöka locka hit. Jag tror absolut de skulle gilla miljön. Vi
själva blir lätt blinda för det
egna, säger Kristian.
Text & foto:
Johnny Smeds
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TV-serien Kandit fokuserar på att porträttera veterinärens yrke från kandidaternas perspektiv. foto: Julia Holmqvist

TV-program följer med ve
Under ett par veckor har ett filmteam följt Emma Woivalins första
tid som vikarierande veterinär i Vörå. Hennes arbetsdagar kommer
att resultera i material till den nyaste säsongen av TV-serien Kandit.
I programmet Kandit får
tittarna följa med tre veterinärsstuderanden och deras
första prövningar i arbetslivet. Namnet är en förkortning av ”kandidat”, alltså den
första examen vid universitet. Tidigare säsonger har
handlat om både vanliga läkare och tandläkare, men de
senaste två säsongerna har

fokuserat på veterinäryrket.
– Vi vill skildra verkligheten. Vårt mål är att visa en
så genuin bild av yrket som
möjligt, säger Kandits reporter Mirva Lahtimaa.
Lahtimaa fungerar som
reporter i Vörå, som är ett av
tre ställen där nästa säsong
spelas in. Förutom henne är
också kameramannen Aki

Lahtinen och ljudteknikern
Lassi Rantanen på plats. I
Vörå filmar man fyra veckor
och målet är att tittarna ska
ställa sig frågan: kunde jag
tänka mig att bli veterinär?
– Om någon är intresserad
av att studera till yrket är det
här ett bra sätt att ta reda på
vad det innebär.
Emma Woivalin studerar

till veterinär vid Helsingfors
Universitet och det här är
hennes första sommar i arbetslivet. Hon har nu jobbat
ett par veckor i Vörå. Innan
det arbetade hon på Johanna
Ögårds klinik i Malax. Att
välja veterinäryrket kom
ganska naturligt, eftersom
Woivalins mamma också
jobbar i samma bransch.

– Min mamma är veterinär
och jag visste att det är ett
mångsidigt yrke där man kan
göra många olika saker med
sin utbildning. Jag tyckte det
verkade som ett intressant
jobb där man både får jobba
praktiskt och göra en skillnad
i människors och djurs liv.
Kandit fokuserar på att porträttera veterinärens yrke
från kandidatens perspektiv.
För någon kan det kännas
obekvämt att bli filmad under arbetsdagen, men Woivalin tvekade inte att tacka ja
till att delta.
– Min vän har tidigare va-

rit med i programmet och
hon pratade enbart positivt
om upplevelsen. Jag är också
nära vän med Ilkka, en annan deltagare. När han skulle vara med tänkte jag ”varför
inte”.
Förutom att ge en inblick i
sitt arbetet vill Woivalin också visa en nyanserad bild av
de finska gårdarna och matproduktionen.
– Jag är stolt över den finska matproduktionen och
hur bra vi faktiskt har det.
Det som vi inte gör bra, håller
vi ständigt på att jobba med,
säger hon.
Kandit har inget färdigt
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Att jobba med djur innebär också att kunna ställa diagnoser på någon som inte kan prata,
säger Emma Woivalin. foto: Julia Holmqvist

Emma Woivalin undersöker dagens patient. För henne är det den praktiska och mångsidiga
biten av yrket som lockar. foto: Julia Holmqvist

Emma Wovialin sköter Carola Nygård-Nysands kalv som har ett brutet ben. foto: YLE

eterinärstuderande i Vörå
manus utan följer med verkliga händelser. Ibland får
filmteamet hänga med på
Woivalins uppdrag, ibland
inte. Woivalin berättar att det
har varit kul med inspelningarna och det nya perspektivet
hon fått av sitt yrke. Något
som verkar självklart och
inte alls intressant för en veterinär, kan vara spännande
och fängslande för tittaren.
– Det är en positiv trio som
följer mig om dagarna. Sånt
som varit vardagshändelser
för mig kan vara medryckande för andra, och vice versa.
Något som jag tycker är utmanande och roligt kanske

inte känns lika spännande
hos någon som inte är insatt
i ämnet. Det ger mig nya synvinklar.
Precis som alla jobb, har
även veterinäryrket sina bra
och dåliga sidor. Enligt Woivalin är det bästa med yrket
när man lyckas ställa en diagnos på djuret och kan hjälpa
det på korrekt sätt. Men eftersom hon precis har kommit ut i arbetslivet möter hon
utmaningar som är mer problematiska än andra. Tidigare
i sommar skulle hon operera
bort en böld på en kalv, men
operationen lyckades inte
hela vägen.

– Bölden gick in i bukhålan och jag lyckades sticka ett
hål i magen. Jag var säker på
att kalven skulle dö. Som tur
ringde ägaren precis och berättade att kavlen mådde bra
och levde. Han ville bara att
jag skulle komma och ta bort
stygnen så den fick springa
fritt igen, säger Woivalin lättat.
Hon jobbar ensam på kliniken i Vörå, men äldre och
mer erfarna kollegor finns
endast ett telefonsamtal ifrån.
– Somliga saker har jag
helt enkelt inte kunskap om
eller erfarenhet av ännu.
Men inte ens på midsommar-

afton kände jag mig ensam,
mina kollegor hjälper alltid
till om jag ber dem.
I Kandit visas den verkliga
sidan av veterinäryrket och
inte enbart bilder på söta
djur. Medan starka känslor
kan väckas hos tittarna har
Woivalin lärt sig att behärska
den emotionella biten.
– I början var det speciellt
svårt att hantera ägarens
känslor. Djur är ju så viktiga.
Men jag tänker att det en ledsen ägare inte behöver är en
känslosam veterinär, utan en
trygg och säker sådan. Det
jag mest känner nu är presta-

tionsångest över att kunna
vara lugn och stadig i brådskande ärenden.
Att jobba med djur innebär
också att kunna ställa diagnoser på någon som inte kan
prata, men Woivalin menar
att det ibland är lättare – eftersom djur inte kan ljuga
och kan vara väldigt bra på
att dölja smärta.
– Dessutom skadar de sig
aldrig med flit eller skäms
över sitt beteende. När en
människa går till t.ex. tandläkaren kan hen ljuga om att
hen använder tandtråd varje
dag, bara för att det känns
skämmigt. Men djur skäms

inte och det är lättare att ställa en diagnos.
När Woivalin har studerat
färdigt i Helsingfors vill hon
gärna flytta upp till Österbotten för att jobba, där hennes
pojkvän också bor. Inför
Kandits nya säsong känner
hon sig nervös men positiv.
– Kanske jag måste vänta
några år innan jag ser på programmet, skrattar hon.
Den senaste säsongen av
Kandit finns på YLE Arenan
och har repris på YLE TV1 i
sommar. Följande säsong där
Emma Woivalin medverkar
sänds våren 2020.

Julia Holmqvist
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Härtull är stolt över adelsvapnet som han ritat utgående från
ett adelsvapen som han hittde i Stockholm.

Babelstorn är byggt av unika flaskor.

Katapulten är 25 meter hög. Den håller på att bli i dålig skick
och Härtull planerar att göra sig av med den.

Grillen roterar runt sin egen axel för att man alltid ska kunna
grilla i lä.

Lusthuset är fastspänt mellan träd. Det gungar när vinden får
tag i det.

Allt som Härtull byggt är tillverkat av skrot och i skalan
”större”.

Konstnär Alvar Härtull
kryddar sina berättelser
De som kört längs Kimovägen har säkert sett den. Ett jordklot av
plåt, som sticker ut i åkerlandskapet. Klotet är en av de många
konstverk som Kimobon Alvar Härtull skapat.

Och guidat. Det har han
gjort. Sedan 2003 har uppskattningsvis 6 400 besökare
besökt parken.
– Varje år brukar det komma några busslaster med besökare. Det brukar bli ungefär 300 besökare per år.
Hur kommer det sig att
pensionerad mentalvårdare
bygger konst av skrot? Det
går inte att peka på enskild
händelse. Det liksom bara
blev som det blev med tiden.
– Jag skapade en sak i taget
och sakta men säkert blev
det fler och fler konstverk.
Jag började egentligen skapa
konstverken då jag gick i
pension för 20 år sedan. Själva guidningen tog fart 2003 i
samband med att Kimo bruk
firade 300 år.
Alla konstverk är byggda
av skrot, det mesta kommer

”

Allt som finns här är speciellt. Det betyder
att det som finns här finns ingen annanstans
i världen.”

– Jag uppfattar mig som en
sten- och skrotkonstnär, säger han.
Innan vi börjar rundvandringen i vad man kan kalla för
en upplevelsepark är det en
sak som vi måste få ur världen. Allt som Härtull berättar om sina konstverk är inte
nödvändigtvis helt sant, eller
som han själv uttrycker det:
– Det händer att jag slirar
lite på sanningen när jag guidar här på området. Jag gör
det för att krydda berättelserna då jag guidar.

Jag uppfattar mig som en sten- och skrotkonstnär, säger Alvar Härtull.

från en skrothandlare i Munsala, och är placerade längs
en sträcka som är ungefär
300 meter lång. En guidning
pågår i cirka 90–120 minuter.
– Det beror lite på mängden besökare och hur mycket
kaffe de vill dricka.
Härtull guidar bara större
grupper. Men vi tar en förkortad runda bland konstverken. Det första som möter
oss är en fontän som duschar
vatten med väldig fart i vad

Härtull kallar för barnbassängen.
– Allt som finns här är speciellt. Det betyder att det som
finns här finns ingen annanstans i världen.
Och alla föremål är byggda
enligt modell ”större”. Därför
syns bland annat jordklotet
ända från vägen.
En bit bort finns en grill
som roterar kring sin egen
axel. Detta för att man alltid
ska kunna grilla i lä.
– Här har vi grillat många

av den finska traditionella
grönsaken, korven, säger
Härtull.
Vi klättrar upp för en stege
som leder oss in till ett runt
lusthus, självklart byggt av
skrot. Huset är fastspänt upp
i ett träd. Vinden får tag om
det och och ruskar om det
medan vi beundrar taket
inuti.
– Det ska föreställa en blå
stjärnhimmel, säger Härtull.
Lusthuset blåser inte om-

kull. Kanske har vi skyddshelgonet Urban att tacka för
det. Helgonet är en sten som
ser lite sur ut.
– Han vaktar gården då vi
är borta.
På marken är något inristat
i en cirkelform. Det är svårt
att tyda vid första anblick,
men efter en stund börjar orden få liv och hela meningar
dyker upp.
– Det är en jungfrudans
som berättar om tidigare generationer som bott här. Den
består av 1207 bokstäver. Jag
har gjort den med en vinkelslip. Det tog ungefär tre
månader.
Du var inte orolig för att
skriva fel, för det är kanske
inte så enkelt att sudda i
sten?
– Jag hade ritat ut konturerna färdigt, så det var bara
att följa.
En katapult skymtar en bit
bort. Härtull intygar att den
går att skjuta med, men det
är inte aktuellt under den här
rundvandringen. Delvis för
att den är omständig att avfyra, men också för att den har
snart sett sina bästa dagar.

– Det är egentligen vår fjärde katapult. Den är byggd av
trä, som håller på att bli dåligt. Jag ska göra mig av med
den småningom.
Vi tittar in i ett buskage.
Ett adelsvapen med namnet
Herthull gömmer sig bakom
växterna. Det är ett av de
konstverk som Härtull är extra stolt över.
– Det baserar sig på ett
äkta adelsvapen som jag hittade i Stockholm, när jag jobbade där.
Det här är bara ett axplock
av Alvar Härtulls alla skapelser och fler ska det bli. Han
planerar att fortsätta skapa
så länge han orkar och kan.
Som bäst håller han på att
bygga en moraklocka, självklart i modell större och av
skrot.
– Jag har gjort ritningen av
ett riktigt urverk. Det ska bli
världens största moraklocka.
Om det faktiskt är världens största moraklocka, ja
det är upp till besökarna att
bedöma.
Text & Foto:
Jonny Smeds
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I Oravais hamn går årets upplaga av Gäddkastet av stapeln den sjunde september. Peter Stolpe med sonen Kevin och Lars von Wendt ser fram emot evenemanget.

”Hälften tur, hälften skicklighet”
Det är den tjugotredje
upplagan av fisketävlingen ”Gäddkastet”
som ordnas i höst. För
Peter Stolpe och Lars
von Wendt är det mera än
bara en tävling, det är ett
evenemang som sammanför alla fiskeintresserade under en dag.

Gäddkastet är en populär
kasttävling som lockar fiskare
över hela Finland till Oravais
Hamn. Årets upplaga äger
rum den sjunde september
och två personer som jobbar
hårt för att evenemanget ska
lyckas, är Oravais Fiskargilles
medlemmar Peter Stolpe och
Lars von Wendt. von Wendt
är även nyvald ordförande i
föreningen.
– Det räcker att du äger ett
kastspö för att kunna vara
med. Du behöver inte ens ha
en båt, man kan stå från hamnen och kasta, säger Stolpe.
Förra året lockade Gäddkastet över 250 deltagare och
man hoppas att lika många
vill var med i år igen. En
dragningskraft är priserna,
som både delas och lottas ut
bland deltagarna.
– Vi söker sponsorer som
vill vara med och bidra till
våra priser. Ett år har vi delat
ut bland annat en gummibåt
med motor och ett annat år en
motorbåt. Det är bra priser för
en låg deltagaravgift och det
bästa är att man inte behöver

All verksamhet kring
Gäddkastet baserar sig på frivilligarbete. Det är inte bara
medlemmarna i föreningen
som ställer upp, utan också
deras familj, vänner och bekanta. Det är ett heldagsevenemang som kräver sin planering och organisation.
– Starten är mäktig. Startskottet avfyras med en kanon, så man hör nog i hela
byn när det börjar, berättar
Stolpe.

Under tävlingen har båtarna ett stort område att röra sig på.
Några har sina hemliga fiskeställen där det oftast nappar.

Pokaler delas ut till vinnarna i varje klass, men de riktigt stora
priserna lottas ut bland alla deltagare.

fånga någon fisk för att vinna
dem. Pokaler delas ut till vinnarna, men donationspriserna lottas ut bland alla deltagare, berättar von Wendt.

bra vi kan.
Skarvproblemet är inget
nytt, men inte ett desto mindre problem för fiskarna i
Oravais. Enligt von Wendt
har fisken minskat med hälften under de senaste tio åren.
Speciellt abborren och andra
mindre fiskar som både äts
av skarv och säl är mer sällsynt idag.
– Åker du en bit utanför
holmarna här, kan du få tjugo abborrar i nätet varav nitton är huggna med näbbar i
ryggen. Du kan också få sik
och öring som bara har halva
sin kropp kvar.

Gäddkastet är uppdelat i olika klasser: du kan antingen
tävla i singel-, dubbel- eller
lagklassen, eller den relativt nya klassen som kallas
”catch and release”.
”Catch and release” i tävlingssyfte betyder att du enbart fångar fisken, tar ett kort
på den och skickar in bilden
för bedömning. I rännan
som fisken ska ligga, finns ett
måttband som visar hur lång
fisken är. Sedan släpps den
tillbaka i sjön.
– ”Catch and release” är
på stark uppgång, speciellt
bland yngre deltagare. Där
handlar det bara om att få

den längsta gäddan, säger
Stolpe.
– Det har blivit mer populärt i och med vikten av
att bevara naturen. Speciellt
stora fiskar är viktiga för reproduktionen, tillägger von
Wendt.
Enligt dem är det själva
fångandet av fisken som är
upplevelsen, att sedan behålla den är mindre viktigt. Speciellt när fiskbeståndet ser
ut som det gör idag. Stolpe
och von Wendt berättar att
kampen mot både skarvarna
och sälarna är en utmaning.
Dessutom vill de få planterade fiskar att överleva.
– Alla intäkter vi får placerar vi indirekt tillbaka i
vattnet i form av plantering
av fisk eller restaurering. Vi
köper yngel och försöker ta
hand om fiskebeståndet så

Det som fortfarande finns
mycket av är plattfiskar som
mört, björkna, brax och id.
Men de är inte populära fisksorter på middagsbordet.
– Det blir en obalans i be-

ståndet när bara vissa sorter
och storlekar av fisken försvinner, säger Stolpe.
Kampen för fiskbeståndet
fortsätter och Gäddkastet är
Oravais Fiskargilles största
inkomstkälla varje år. Båda
männen ska delta och Stolpe
har bara missat en tävling
på 23 år. von Wendt har varit med på olika sätt så gott
som från början. För dem är
Gäddkastet mer än bara en
tävling, det är ett familjeevenemang och en möjlighet för
fiskeintresserade att träffa
varandra.
– Det är en stor händelse.
Man får se massor av olika
båtmodeller och nya fiskeredskap. Alla med samma
intresse får träffas, diskutera
och göra narr av varandra.
Och så skryter man lite,
skrattar von Wendt.

Efter starten kör alla deltagande båtar ut för att fånga
mest, störst och längst fisk.
Förra årets vinnande gädda
mätte 106 centimeter. Området som båtarna får röra
sig på är stort och många har
sina favoritställen. Trots det
lönar det sig inte att försöka
följa efter en båt, för att stjäla
de bästa fiskplatserna.
– Fast man försöker fiska
på samma ställe som någon
annan, betyder det inte att
man lyckas. Det är hälften tur
och hälften skicklighet och
handlar om att ha en känsla
för fiske, säger von Wendt.
Inför framtiden hoppas de
fortsätta se ett ökat intresse
hos ungdomarna. Med den
nya klassen ”catch and release” har deltagarnas medelålder sjunkit och de senaste
fem åren har det funnits juniorer i nästan alla lag.
Text & Foto
Julia Holmqvist
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Unga jägare på besök i Malax
Plötsligt lunkar en björn
förbi i skogen. Emil Brors
höjer geväret och ett
skott viner genom luften.
Björnen faller ihop. Skottet gick rakt i hjärtat på
djuret. Men det var inte
på riktigt. Det vara bara
en datorsimulering.
Vörå jaktvårdsförenings ungdomsgrupp befinner sig i Malax för öva på att skjuta med
hjälp av en datorsimulering.
– Det ger en variation från
skjutbanan, säger Brors som
är ordförande för föreningen.
En efter en går ungdomarna upp och testar att skjuta.
En del prickar, andra bommar, när lerduvor flyger åt
alla håll.
Det är inte så enkelt som
det ser ut, säger en av ungdomarna när han bränt av ett
par skott.
Isac Hemming, från Malax, instruerar och förklarar
hur maskinen fungerar.
– Datorn är kopplad till
en infrarödkamera som läser av projektorduken, som
visar bilden. Geväret har en
liten laser och kameran läser
av var lasern träffar när man
skjuter. Vi har haft mycket
glädje och nytta av maskinen. Den hjälper en att träna
bort ovanor man kan ha med
riktiga gevär, som till exempel att dra tillbaka vid rekyl,
säger Hemming.

ACING
Ungdomsverksamheten startade i år och deltagarantalet
har varit uppemot 15 ungdomar på de anordnade skjutbanekvällarna.
Ungdomsverksamheten är finansierad
till stor del av Aktiastiftelsen
och Vörå kommun. Målet är
att väcka ett intresse för jakt
hos yngre.
– Många kommer in i jä-

ANMÄLNINGAR:

Aaron Berg skjuter på datorsimulerade lerduvor.

snowdragtiming@gmail.com
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar

garlivet genom någon familjemedlem, men alla har inte
någon i sin närhet som jagar.
Det kan vara stort steg att i
ung ålder att själv börja med
jakt och helt praktiskt veta
hur man skall gå till väga. På

2 kl. 12.00

den riktiga skjutbanan lär sig
ungdomarna skyttets grunder och framför allt säker
vapenhantering. På skjutbanan blir diskuteras också
jakt i allmänhet och ungdomarna är ivriga med sina

– Det är ovant då det inte
är någon rekyl, säger Fors,
som precis som de andra två
skjutit på skjutbana tidigare.
Alla tre brukar följa med
på jakt. Det ligger alltid en
spänning i luften då man rör

sig i skogen på jakt efter ett
byte.
– Det blir alltid spännande
då de andra jägarna säger att
de ser något, säger Hill.

Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel

DRAGRACING

Text & foto:
Jonny Smeds

Pris : 40 € klass + extraklass 20,
Semipro 20 €
ANMÄLNINGAR:
NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

Badrums- och lägenhetsrenovering
MERA
samt inredningsplanering

A-bygg

frågor, säger Emil Brors.
Anton Fors, Kim Kulp och
Rasmus Hill är med på utflykten till Malax. De tycker
det är roligt att skjuta på den
simulerade skjutbanan, men
något saknas:

SOMMARDÄCK & FÄLGAR

snowdragtiming@gmail.com

TÄVLING
24.2. tapahtumat,
senast
KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
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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

T
SEMESTERSTÄNG
8 – 21.7

Veckoslut
livemusic!
Pris : 40 € klass + extraklass
20, Semipro
20 €

www.nabben.fi | info@nabben.fi | 040-510 7536

rensMERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang ANMÄLNINGAR:
Konkur iga
ft
ANMÄLNINGAR:
kra
snowdragtiming@gmail.com
!
r
e
snowdragtiming@gmail.com
pris
TÄVLING
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
TÄVLING
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
Bruksgatan
Bruksgatan
www.baggasbil.fi
www.baggasbil.fi
Bruksgatan
•••www.baggasbil.fi
Bruksgatan
383
www.baggasbil.fi
Lördag 25.2 kl. 12.00 Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel
Bruksgatan
383383
•383
www.baggasbil.fi
Lördag 25.2 kl. 12.00 Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel
Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €
Tfn
Tfn
010-3224
010-3224
070•••0500
0500
157
917
Tfn010-3224
010-3224070
0500157
157917
917
157
917
Tfn
Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €
0500
157
917
Tfn 010-3224
070 •070

DRAGRACING

DRAGRACING
Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

MERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang

MERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang

Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

Under liten

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

Bruksgatan 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917
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www.nabben.fi
| www.facebook.com/nabben.restaurant
av PETER SNICKARS

27.7. kl. 18.00 Oravais kyrka
“King´s time and ours”

regi ANNIKA ÅMAN

Tora Augestad, mezzosopran
Cecilia Zilliacus, violin
Petteri Pitko, cembalo,
Anna Petrini, öjt,
Ylvali Zilliacus, viola,
Kati Raitinen, cello,
Diego Chenna, fagott

premiär

Konsert, Kaﬀe & Bakelse 20 €
Biljetter: Studio Ticket 0700 96525
netticket. , korsholmmusicfestival.

VÖRÅNEJDENS TAXIBILISTER

följ förest

12.7, 14.7 (utsålt),
16.7, 17.7, 18.7, 21.7,
23.7, 24.7, 25.7, 28.7,
30.7, 31.7, 1.8, 2.8
samtl kl 19.00

1.8. kl. 13.00
Tottesunds Herrgård
Maxmo
Musethica on stage!
Internationella kammarmusiker
från Europa framför Brahms´
och Mozarts stråkkvintetter.

10.7 (fåtal pl)

Taxi till er tjänst

3000 bokade!
netticket.fi
0600 399 499

oravaisteater.fi

Vörå:
Boris Åhman 0500-346396
Caj Toppar 0500-361516
Dan-Ove Ollil 045-8467037
Göran Thors 050-5661172
Mats Sippus 0500-363260

Oravais:
Dan-Ove Ollil 045-8467037
Tommy Krooks 041-4630450
Maxmo:
Bernt Nordling 050-5247300
Bror Holmqvist 0500-366670
Roy Andersson 0500-368899

För FPA-ersatta transporter ring nummer 0800-99000
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Sommarevenemang 2019
Evenemang 3/3

Vi publicerar sommarens
evenemang i tre delar, här
kommer den sista delen.

JULI
10.7 FAMILJEDAGAR på
slagfältet i Oravais, Slagfältsvägen 130, kl 12-15. Varje onsdag i juli erbjuder vi program
för hela familjen. Program:
Lär dig baka rågbröd på
mormors vis kl 8.30-11. Förhandsanmälan, avgift. Spionäventyret som drop-in kl 1315. Avgift. Förhandsbokning
via https://www.netticket.
fi/spionaventyret. Obs! även
betalning vid dörren men till
högre pris. Soldater på plats,
gammaldags lekar och leksaker från förr i tiden finns
framme. Furirens djur på
plats. Pågår t.o.m. 31.7. Mera
information finns på www.
oravais1808.fi. Arr. Oravais
historiska förening.

gång på finska. Gratis inträde. Egen picknickkorg med!
Sagorna som kommer att berättas är följande:
11.7 Pippi i muséet
18.7 Den fula ankungen
25.7 Musmamman, Mamma
Mu och Kråkan åker på semester

tvärflöjt, Niels Burgmann,
orgel/piano,
Kristoffer
Streng, solosång.

11.7 HASSES SOMMARSHOW kl 19 i Bergsparken,
Slagfältsvägen 21, Oravais.
Hans Martin, A-K Burman,
Tommys m.fl. Info/bokning:
046-5920551 eller info@
hansmartin.net.

27.7 KORSHOLMS MUSIKFESTSPELS
REGIONKONSERT kl 18 i Oravais kyrka.
”King´s time and ours”. Progam:
kl 15 utflykt till Oravais slagfält
med dramaguidning och middag. Inträde. Info: www.korsholmsmusicfestival.fi

12.7 AFTONMUSIK kl 19 i
Maxmo kyrka. Marianne
Maans & Sofia Lindroos,
violin och sång.

10.7 UTSTÄLLNING i Vörå
huvudbibliotek, Härmävägen 8. Utställning av Vörå
ungdomsorkesters speluniformer. Pågår t.o.m. 14.8.

14.7 BARNFEST med Alfons
och Mållgan kl 15-16.30 vid
Maxmo dansbana, Strandvägen 70, Maxmo. Efter en
konsert av Apan Anders och
barnpjäsen Alfons och Målgan följer pyssel, lekar och
gratis ansiktsmålning. Även
möjlighet att köpa något
smått att äta. Biljetter: www.
estrad.fi. Arr. Barnens estrad
i samarbete med Kärklax uf.

10.7 UTSTÄLLNING i Vörå
huvudbibliotek,
Härmävägen 8. Marita Södergård
ställer ut saltreliefer. Pågår
t.o.m. 14.8.

16.7 GOLFTRÄNING kl 18
för juniorer på golfbanan vid
skidcentrum, Vörå. Gratis.
Fortsätter varje tisdag i juli.
Arr. Vörå Golf

10.7 UTSTÄLLNING i Vörå
huvudbibliotek. Sune Dahlin ställer ut rokoko möbler.
Pågår t.o.m. 14.8.

16.7 SOMMARJUMPPA kl
19-20 vid Rökiö skolas gräsplan. Drop-in, avgift 3 euro/
tillfälle. Ledare: Elin Nordling. Fortsätter t.o.m. 6.8. I
händelse av regn på Norrvalla. Aktuell info på facebook.
Arr. GF Balans.

10.7 UNDER LITEN HIMMEL
kl 19 vid Kyroboas kvarn,
Kimo. Övriga föreställningar
12.7, 14.7, 16.7, 17.7, 18.7, 21.7,
23.7, 24.7, 25.7, 28.7, 30.7, 31.7,
1.8 och 2.8. Bokningar www.
oravaisteater.fi. Arr. Oravais
Teater.
11.7 MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl 10-12 på Rasmusbacken, Haviståkersvägen 92 Vörå. Fortsätter varje
torsdag i juli. Varannan gång
på svenska och varannan

16.7 BARNJUMPPA kl 19-20
för barn 5-8 år vid Rökiö skolas gräsplan. Drop-in, avgift
3 euro/tillfälle. Ledare: Robin Bokull. Fortsätter t.o.m.
6.8. I händelse av regn på
Norrvalla. Aktuell info på facebook. Arr. GF Balans.
17.7 AFTONMUSIK kl 19 i
Vörå kyrka. Erica Nygård,

27.7 BOTNIACYKLINGEN.
Start och mål vid Norrvalla.
Välj mellan 20, 67 och 106
km. www.botniacyklingen.fi.
Arr. Norrvalla Sport

29.7-1.8
MATSKOLA
på
Rasmusbacken
för
8-12-åringar ordnas som
dagsläger. Adress: Haviståkersvägen 92-95, Vörå.
Barnen får lära sig kocka,
baka, leka och röra på sig.
Man får lära sig om matens
väg från jord till bord och
vikten hälsosam kost och
motion. Utflykt till lantgård
och familjemiddag ingår
också i programmet. Förhandsanmälning. Arr. Vörånejdens 4H.
31.7 AFTONMUSIK kl 19
i Vörå kyrka. Church Hill
Boys, Kvevlax församlingskörs manskör.
AUGUSTI
1.8. KAFFEKONSERT vid
Tottesunds herrgård, Tottesund 529, Maxmo. Program:
Program: kl 12 guidad tur i
herrgården, kl 13 konsert, kl
14 kaffe och Sibelius bakelse.
Inträde. Info: www.korsholmsmusicfestival.fi
3.8 MAXMODANSIN vol. 2 kl
21-02 vid Maxmo dansbana,
Strandvägen 70. Orkester:
Tomas Fantz. Arr. Kärklax
uf.
7.8 AFTONMUSIK kl 19 i
Oravais kapell. Kör för alla,
Martin Klemets.
8.8

SOLOKONSERT

med

Philip Järvenpää kl 19 vid
Lotlax byagård Lotlaxvägen
426, Vörå. Philip Järvenpää
tolkar de största hit-låtarna
från 50- och 60-talet. Thomas
Enroths orkester är med och
kompar, www.netticket.fi.
11.8 FAMILJEDAG kl 1215 med Benny Törnroos
stora Muminkonsert vid
Tottesunds herrgård. Kl
12-14 aktiviteter med Naturskolan, drop in spökrum (barnkulturnätverket
BARK),
käpphästbana,
hoppborg. Konserten börjar kl 14. Inträde. Biljetter:
www.netticket.fi
17-18.8 HINDERBANELOPPET TOUGHEST på Norrvalla. Förutom huvudloppet
ordnas även Toughest Family. Info och anmälan: www.
toughest.se/events/vora/
14.8 AFTONMUSIK kl 19 i
Oravais kapell. Iskmosångarna.
21.8 AFTONMUSIK kl 19 i
Oravais kyrka. Emilia Kullbäck, Kristoffer Streng.
23–24.8
SENSOMMARMÖTEN i Särkimo, Bönehusvägen 24, Maxmo.
Patrik Hellström (huvudtalare), Kaj Kanto, Husbandet m.fl. Arr. Särkimo
Pingstkyrka.
25.8. KONSERT ”Musik i
eftermiddagssolen”
med
Margareta Nordqvist kl 14
vid Tottesunds herrgård, Tottesund 529, Maxmo. Övriga
medverkande, Satu Hiisvirta
(flöjt) och Veikko Siponkoski (gitarr). Inträde. Info:
050-5689539. Arr. Maxmo
hembygdsförening.

SEPTEMBER

FÄDERNEGÅRDEN, Rejpeltvägen 341 Vörå. Öppet enligt
överenskommelse. Tfn 0500866 730.

7.9 SPINNFISKETÄVLINGEN GÄDDKASTET i Oravais.
Arr. Oravais fiskargille.

VERNERS MUSEUM, Rasmusbacken, Haviståkersvägen 92-95, Vörå.

7.9. SPÖKVANDRING längs
herrgårdsleden kl 20.30.
Vem vet vad vi möter... Ta
med ficklampa och bekväma
skor. Inträde. Arr. Maxmo
hembygdsförening.

KLEMETSGÅRDARNA och
caféet, Kärklaxvägen 308,
Maxmo. Öppet 21.6-11.8, tisö kl 11-19. Kontaktuppgifter: info@klemets.fi. Orgel-,
söndagsskole- och fiskemuséet öppet enligt överenskommelse.

facebook.com/
events/1035866310136539/

7-8.9
FOTBOLLSTURNERINGEN Norrvalla cup för
juniorer. Arr. Norrvalla FF
14.9. HÖSTMARKNAD kl 1115 vid Tottesunds herrgård,
Tottesund 529, Maxmo. Info:
050-5689539. Arr. Maxmo
hembygdsförening.
14.9 TERRÄNGCYKELLOPPET Botnia MTB. Start vid
Norrvalla. Sträckor på 30
och 69 km. Kortare sträckor
för juniorer. Arr. Norrvalla
Sport.
21.9 FRILUFTSLÖRDAG kl
10-14 på Norrvalla. Info: https://www.facebook.com/
events/1245088288991646/
Arr. Folkhälsan, Kvarkens
naturskola och Finlands
Svenska Idrott
ÖVRIGT
SEASIDE SHOP, Hantverkarboden, Vasavägen 121,
Oravais. Öppet: fre-sö kl 1218 i juli. dagligen kl 12-18.
H E M S L Ö J D S A F FÄ R E N
Vöråvägen 16, Vörå. Öppet
tisdag-fredag kl 10-17, lördag
kl 10-13.

28.8 ÄLSKA OCH RESPEKTERA DIN HÄST Tobbe Larsson på Norrvalla. Träffa Tobbe Larsson och lyssna då han
berättar om hur han kommunicerar med sina hästar.
Förhandsanmälning, avgift.
Info: https://www.

MYRBERGSGÅRDEN, Bertby-Lålaxvägen 18, Vörå. Ny
utställning med kistor och
Vöråtäcken. Öppet enligt
överenskommelse info tfn
050-4685542 Helsing eller
Förars 06-3830033 samt 0505721827 Södergård.

klo 19 Oravaisten kivipuistossa, Taistelutantereentie
21. Hans Martin, A-K Burman, Tommys ym. Lisätiedot/varaukset: 046-5920551
tai info@hansmartin.net.

16.7. GOLFTREENIT junioreille klo 18 Vöyrin
hiihtokeskuksen golfkentällä. Maksuton. Pidetään
heinäkuun jokaisena tiistaina. Järj. Vöyrin Golf.

12.7. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Maksamaan kirkossa.
Marianne Maans & Sofia
Lindroos, viulu ja laulu.

16.7. KESÄJUMPPA klo
19–20 Rökiön koulun nurmikentällä. Drop-in, maksu
3 euroa/kerta. Ohjaaja:
Elin Nordling. Jatkuu 6.8.
saakka. Sateen sattuessa
Norrvallassa. Ajantasaista
tietoa Facebookissa. Järj.
GF Balans.

KIMO BRUK: Museum, guidning och cafébokning mot
beställning per tfn 0400-455
080
FURIRBOSTÄLLET,
Slagfältsvägen 130, Oravais.
Sommarcafé 3.7-31.7 samt
första veckan i augusti kl 1218, förutom måndagar och
tisdagar, www.oravais1808.fi
VÖRÅ FÖRSAMLING sommarens evenemang på adressen www.voraforsamling.fi
BIBLIOTEKENS öppettider
hittas på adressen www.fredrikabiblioteken.fi/vora
NORRVALLA
SOMMAR;
Simhallen öppen juni-juli
må-sö kl.19-21. Biljetter till
rullskidbanan köps från
Norrvalla, 15 euro/dag.
KRYSSNINGAR. Tidtabellbunden trafik Västerö-Mickelsörarna 29.6-3.8, måndagar
samt onsdag-lördag. Avgång
från Varppi kl 10. Adress:
Vesterö 1587. Temakryssningar till jungfrudanser på
Mickelsörarna och Jeusen
i augusti. Mera info: www.
varppi.fi
ORAVAIS VÄGKYRKA öppen
1.7-26.7, må-fre kl 12-16.
Följ med och kontrollera aktuell information på www.
vora.fi/evenemang se även
Facebook.

Kesän tapahtumat 2019
Tapahtumat 3/3
Julkaisemme kesän
tapahtumakalenterin kolmessa
osassa, tässä tulee viimeinen
osa.

HEINÄKUU
10.7. PERHEPÄIVÄ Oravaisten taistelukentällä, Taistelutantereentie 130, klo 12–
15. Heinäkuun jokaisena
keskiviikkona tarjoamme
ohjelmaa koko perheelle.
Ohjelma: Opettele leipomaan ruisleipää isoäidin
tapaan klo 8.30–11. Ennakkoilmoittautuminen, maksu. Drop-in vakoojaseikkailu klo 13–15. Maksu. Ennakkovaraukset: https://
www.netticket.fi/vakoojaseikkailu. Huom. Lippuja
voi ostaa myös paikan
päällä (korkeampaan hin-

taan). Paikalla on sotilaita
ja näytteillä vanhanajan
leikkejä ja leikkikaluja. Paikalla myös Furiirin eläimiä.
Jatkuu 31.7. saakka. Lisätietoja osoitteessa www.oravais1808.fi. Järj. Oravaisten
historiallinen yhdistys.

10.7. UNDER LITEN HIMMEL -näytelmä klo 19 Kyroboas kvarn -myllyllä Kimossa. Muut esitykset 12.7.,
14.7., 16.7., 17.7., 18.7., 21.7.,
23.7. 24.7., 25.7., 28.7., 30.7.,
31.7., 1.8. ja 2.8. Varaukset:
www.oravaisteater.fi. Järj.
Oravaisten teatteri.

10.7. NÄYTTELY Vöyrin
pääkirjastossa, Härmäntie
8. Näytteillä Vöyrin nuoriso-orkesterin univormut.
Jatkuu 14.8. saakka.

11.7. HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK klo 10–12 Rasmuksenmäellä,
Haviståkersvägen 92, Vöyri. Pidetään
heinäkuun jokaisena torstaina. Joka toinen kerta
ruotsiksi ja joka toinen kerta suomeksi. Vapaa pääsy.
Oma piknikkikori mukaan!
Luemme seuraavat sadut:
11.7. Peppi museossa
18.7. Ruma ankanpoikanen
25.7. Hiiriäiti, Mimmi Lehmä ja Varis lähtevät lomalle
Järj. Rasmusgården-säätiö.

10.7. NÄYTTELY Vöyrin
pääkirjastossa, Härmäntie
8. Näytteillä Marita Södergårdin suolareliefejä. Jatkuu 14.8. saakka.
10.7. NÄYTTELY Vöyrin
pääkirjastossa. Näytteillä
Sune Dahlinin rokokoohuonekaluja. Jatkuu 14.8.
saakka.

11.7. HASSEN KESÄSHOW

14.7. LASTENJUHLA Mikko Mallikkaan ja ja Mulperin kera klo 15–16.30 Maksamaan tanssilavalla, Rantatie 70, Maksamaa. Anders
Apinan konsertin sekä
Mikko Mallikas ja Mulperi
-lastennäytelmän jälkeen
vuorossa on askartelua,
leikkejä ja kasvomaalausta
(maksutta). Lisäksi mahdollisuus ostaa pientä purtavaa. Liput: www.estrad.fi.
Järj. Lasten estradi yhteistyössä Kärklaxin ns:n kanssa.

16.7.
LAPSIJUMPPA
5–8-vuotiaille lapsille klo
19–20 Rökiön koulun nurmikentällä. Drop-in, maksu
3 euroa/kerta. Ohjaaja:
Robin Bokull. Jatkuu 6.8.
saakka. Sateen sattuessa
Norrvallassa. Ajantasaista
tietoa Facebookissa. Järj.
GF Balans.

17.7. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Vöyrin kirkossa. Erica
Nygård, poikkihuilu; Niels
Burgmann,
urut/piano;
Kristoffer Streng, laulu.
27.7.
BOTNIAPYÖRÄILY.
Lähtö ja maali Norrvallassa. Valitse joko 20, 67 tai
106 km:n reitti. www.botniacyklingen.fi. Järj. Norrvalla Sport.
27.7. KORSHOLMAN MUSIIKKIJUHLIEN
ALUEKONSERTTI klo 18 Oravaisten kirkossa.”King´s time
and ours”. Ohjelma: klo 15
retki Oravaisten taistelutantereelle, opastus ja illallinen. Sisäänpääsymaksu.
Lisätietoja:
www.korsholmsmusicfestival.fi.
29.7.–1.8. RUOKAKOULU
8–12-vuotiaille Rasmuksenmäellä. Osoite: Havistå-
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kersvägen 92–95, Vöyri.
Lapset saavat leikkiä ja liikkua sekä oppia kokkaamaan ja leipomaan. Tutustumme terveellisen ruokavalion
ja liikunnan merkitykseen
sekä siihen, millaisen matkan ruoka kulkee viljelmistä
ruokapöytään. Ohjelmaan
sisältyy maatilavierailu ja
perheillallinen. Järj. Vöyrin
seudun 4H.
31.7. ILTAMUSIIKKIA klo 19
Vöyrin kirkossa. Church Hill
Boys, Koivulahden seurakunnan mieskuoro.
ELOKUU
1.8.
KAHVITTELUKONSERTTI Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, Maksamaa. Ohjelma: klo 12
opastettu kierros kartanolla,
klo 13 konsertti, klo 14 kahvitarjoilu Sibelius-leivoksen
kera. Sisäänpääsymaksu. Lisätietoja: www.korsholmsmusicfestival.fi.
3.8. MAKSAMAAN TANSSIT
vol. 2 klo 21–02 Maksamaan
tanssilavalla, Rantatie 70.
Orkesteri: Tomas Fantz. Järj.
Kärklaxin ns.
7.8. ILTAMUSIIKKIA klo 19
Oravaisten kappelissa. Kör
för alla, Martin Klemets.

8.8 KONSERTTI, solistina
Philip Järvenpää klo 19 Lotlaxin kylätalolla, Lotlaxintie
426, Vöyri. Philip Järvenpää
tulkitsee 50- ja 60-lukujen
suurimpia hittejä. Thomas
Enrothin orkesteri säestää,
www.netticket.fi.
11.8. PERHEPÄIVÄ klo 12–
15. Benny Törnroosin suuri
Muumi-konsertti Tottesundin kartanolla. Klo 12–14
luontokoulun
ohjelmaa,
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKin drop-in
kummitustalo, keppihevosesterata,
pomppulinna.
Konsertti alkaa klo 14.
Sisäänpääsymaksu. Liput:
www.netticket.fi.
17.–18.8. TOUGHEST-ESTERATAKILPAILU
Norrvallassa. Pääkilpailun lisäksi järjestetään myös Toughest Family. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen:
www.
toughest.se/events/vora.
14.8. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Oravaisten kappelissa.
Iskmosångarna.
21.8. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Oravaisten kirkossa.
Emilia Kullbäck, Kristoffer
Streng.
23.–24.8.
MYÖHÄISKESÄN SEURAT Särkimossa,

Rukoushuoneentie
24,
Maksamaa. Patrik Hellström (pääpuhuja), Kaj
Kanto, Husbandet y.m. Järj.
Särkimon helluntaiseurakunta.
25.8. KONSERTTI ”Musiikkia iltapäivän auringossa”.
Margaretha
Nordqvist
(laulu), klo 14 Tottesundin
kartanolla, Tottesund 529,
Maksamaa. Muut esiintyjät: Satu Hiisvirta (huilu)
ja Veikko Siponkoski (kitara). Sisäänpääsymaksu.
Lisätiedot:
050-5689539.
Järj. Maksamaan kotiseutuyhdistys.
28.8. RAKASTA JA KUNNIOITA HEVOSTASI - Tobbe
Larsson Norrvallassa. Tule
tapaamaan Tobbe Larssonia, joka kertoo, kuinka hän
kommunikoi
hevostensa
kanssa. Ennakkoilmoittautuminen, maksu.
Lisätietoja:
https://
www.facebook.com/
events/1035866310136539/.
Järj. Norrvalla Folkhälsan
Sport.
SYYSKUU
7.9. HEITTOKALASTUSKILPAILU HAUENHEITTO
Oravaisissa. Järj. Oravais fiskargille.

7.9. HAAMUVAELLUS herraskartanon vaellusreitillä
klo 20.30. Ken tietää, mitä
vastassamme on… Varustaudu
taskulampulla
ja
mukavilla kengillä. Sisäänpääsymaksu. Järj. Maksamaan kotiseutuyhdistys.
7.–8.9. JALKAPALLOTURNAUS Norrvalla cup junioreille. Järj. Norrvalla FF.
14.9. SYYSMARKKINAT klo
11–15 Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, Maksamaa. Lisätiedot: 050-5689539.
Järj. Maksamaan kotiseutuyhdistys.
14.9. MAASTOPYÖRÄILYTAPAHTUMA Botnia MTB.
Lähtö Norrvallasta. 30 ja 69
kilometrin matkat. Junioreille lyhyempiä matkoja. Järj.
Norrvalla Sport.
21.9. ULKOILULAUANTAI
klo 10–14 Norrvallassa.
Lisätietoja:
https://www.
facebook.com/events/
1035866310136539/.
Järj.
Folkhälsan, Merenkurkun
luontokoulu ja Finlands
Svenska Idrott.
MUUTA
SEASIDE SHOP -käsityöliike, Vaasantie 121, Oravai-

nen. Avoinna heinäkuussa
klo 12–18.
KÄSITYÖKAUPPA, Vöyrintie 16, Vöyri. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 10-17,
lauantaisin klo 10–13.
MYRBERGSGÅRDEN,
Bergby-Lålaxintie 18, Vöyri.
Uusi näyttely jossa arkkuja
ja Vöyri-peittoja. Avoinna
sopimuksen mukaan. Lisätietoja saat numerosta
050-4685542/Helsing
tai
06-3830033/Förars tai 0505721827/Södergård.
FÄDERNEGÅRDEN, Rekipellontie 341, Vöyri. Avoinna sopimuksen mukaan.
Puh. 0500 866 730.
VERNERIN
MUSEO
Rasmuksenmäellä, Haviståkersvägen 92–95, Vöyri. Avoinna sopimuksen mukaan.
KIMON RUUKKI, Ruukintie
38, Kimo. Varaukset museoon, opastukseen ja kahvilaan puhelimitse 0400-455
080.
KLEMETSINTALOT ja kahvila, Kärklaxintie 308, Maksamaa. Avoinna 21.6.–11.8.
tiistaista sunnuntaihin klo
11–19. Yhteystiedot: info@
klemets.fi. Urku-, pyhäkoulu- ja kalamuseo avoinna

sopimuksen mukaan.
FURIIRIN PUUSTELLI, Taistelutantereetie 130, Oravainen. Kesäkahvila 3.7.–31.7.
sekä elokuun ensimmäisellä
viikolla klo 12–18, maanantaisin ja tiistaisin suljettu.
www.oravais1801.fi.
VÖYRIN
SEURAKUNNAN
kesän tapatumat osoitteessa
www.voraforsamling.fi.
KIRJASTON aukioloajat löydät osoitteesta www.fredrikabiblioteken.fi/vora.
NORRVALLA: Uimahalli avoinna kesä-heinäkuu. ma–su
klo 19–21. Rullahiihtoratalippuja voi ostaa Norrvallasta, 15 euroa/päivä.
RISTEILYT Västerön ja Mikkelinsaarten välillä 29.6.–3.8.
maanantaisin sekä ke–la.
Lähtö klo 10 Varpilta, Vesterö 1587. Teemaristeilyt Mikkelinsaarteen ja Jeusunin
jatulintarhoille elokuussa.
Lisätietoja: www.varppi.fi.
ORAVAISTEN TIEKIRKKO
avoinna 1.7.-26.7. maanantaista perjantaihin klo 12–16.
Seuraa ajankohtaista tietoa
osoitteessa
www.vora.fi/
evenemang. Pidä silmällä
myös kunnan Facebookia!

Lokalhistoriska böcker från Vörå

Herrgården
på Tottesund
zzSkriven av Ragnar Mannil, utgiven av
Maxmo kommuns förlag 1978.
En liten historik om Tottesunds herrgård
och om människor som knutits till gården.
Vi rör oss i tider när vi ännu tillhörde Sverige, genom nödår och krig tillsammans med
herrfolk, tjänstemän, soldater och arrendatorer. Vita frun finns med, likaså släkten von
Numers och Sibelius. Vi blir varse om att
herrgården haft betydelse för utvecklingen
i bygden. Arrendatorstiden slutar och herrgården står utan tillsyn och skötsel. Så småningom köper kommunen gården och en ny
era tar vid.
Den lilla boken finns att lånas på biblioteket.

Mickelsörarna

Skattkistan

zzSkriven av Marita Bagge , utgiven av Maxmo hembygdsförening 1996.
Marita Bagge besökte första gången
Mickelsörarna 1988 genom sitt journalistarbete. Hon fick höra om fiskelägen på
Håpöuran, om jungfrudansen på Krokskär
och om gamla hamnar och hyddgrunder på
Kummelskär.
I boken kan du läsa om ögruppens natur,
fornlämningar, fiskelägen, boplatser och
skeppsbrott som inträffat i vattnet kring
Mickelsörarna. Det finns många fascinerande berättelser om personerna som levde på
Mickelsörarna. Ida Lundberg är en av dem
och som var den sista personen som bodde
på Mickelsörarna och vars liv även dokumenterats på film.
I boken finns foton av Mikael Herrgård,
Leif Öling och Marita Bagge samt från privata samlingar.
Boken finns att lånas på biblioteket.

zzEmigrantbrev från Amerika till Vörå under åren 1873–1910 dokumenterade av Torbjörn Nikus
Vörå var en av de socknar i Österbotten
som hade den högsta andelen emigranter. I
början av 1900-talet hade Kaitsor ca 500 invånare och för fler än hundra av dessa hade
prästen i kyrkboken gjort anteckningen ”i
Amerika” eller ”betyg till Amerika”.
Boken innehåller brev återgivna på det
sätt som de skrev på den här tiden. Foton på
en del av brevskrivarna finns bifogat. I slutet av boken finns tre släktutredningar så att
läsaren lättare ska kunna hålla reda på vem
som är vem. Förutom att man får ta del av
många spännande livsöden är det intressant
att se hur engelskan påverkat skrivspråket
i breven hem till släkt och vänner som antagligen inte kunde ett ord engelska. T.ex. så
avslutas ett av breven med ”Godbai sålång”.
Boken finns att lånas på biblioteket.

Kärklax:
Förr och nu
zzUtgivare är Maxmo Hembygdsförening rf.
Historiken avverkade två arbetsgruppen
innan den var klar, men så omfattar den
också 2000 år. Historikens kapitel: äldre
tider, hemman, dagligt liv, näringsliv, krigstiden, personer, platser och händelser låter
oss förstå att Kärklax varit en aktiv by.
Boken, som även innehåller mycket bildmaterial, berättar t.ex. om alla hemman, olika
högtider samt seder och bruk och hur det var
när telefoncentralen kom till byn. Emigrantöden och karelarbegravningar finns också
med. Det berättas också om ett rikt kulturliv
med både biblioteksfilial, dans och teater. Vi
får möta personer som alla på sitt sätt format
Kärklax och man förundrads lätt över hur
mycket som hänt i en liten by under många år.
Boken finns ännu till salu och kan också
lånas på biblioteket.
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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 21 augusti. 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 7, 1, 1 och 22.

Det blev tredje gången gillt för Tuulia i Kbl:s läsartävling.

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Kommunbladet
Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 266

VTT-Certifikat

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Tuulia njuter av sommarlovet
zzI förra numrets läsartävling
lyckades Tuulia Hietamäki,
10 år från Oravais pricka in
alla rätt. Det är tredje gången
hon tävlar och som man bru
kar säga, tredje gången gillt.
– Det känns väldigt roligt
att vinna, säger hon.
När KBL ringer upp henne
för att gratulera är hon och

hälsar på sin pappa i Kauha
va. Hon går i Centrumskolan
i Oravais och ska börja i års
kurs fyra, men nu njuter hon
av sommarlovet och tycker
om att börja morgonen med
att sova lite längre och titta
på sommarlovsmorgon till
sammans med sina syskon.
– Jag tycker också om att

simma, umgås med mina
kompisar och rida.

Angelica Nygren och Viktor
Biskop, bosatta i Karleby,
fick den 6 november 2018 en
dotter som fick namnet Joline Amanda Viktoria Sofie.
Hon var 48,5 centimeter lång
och vägde 3080 gram.

Andrei Shirobokov och Nataliia Shirobokova fick en flicka
den 08.06.2019. Hon vägde
3260 gram och var 50 cm
lång. Hon fick namnet Anni
Shirobokova och har två syskon; Maria 9 år och Ilja 7år.

Den 8.4.2019 föddes Emelie
Östman. Vid födseln var hon
53 cm lång och vägde 3170
g. Föräldrar är Jonas Östman
och Erika Westlin.

finns på www.cancer.fi och
kan också fås från Österbot
tens Cancerförening eller
Vörå-Oravais-Maxmo Can
cerklubb.
Kurser på Härmä Rehab:
Parkurs för personer med
prostatacancer 7–11.10.2019
Parkurs för personer med
cancer 21–25.10.2019
De här två kurserna be
kostas av Folkpensionsan
stalten. Ansökan görs på

FPA:s ansökningsblankett
KU 132r och till ansökan
skall bifogas ett B-läkarin
tyg.
Ansök till kurserna i god
tid!
Behöver du hjälp med
ansökan kan du kontakta
mej antingen på tel. 050-404
8904 eller per e-post: s.sall@
anvianet.fi.

Hon började rida när hon var
sex år gammal. Hon skulle
vilja ha en egen häst.
– Men min mamma och
pappa säger att det är lite för
dyrt och så har vi inte rum.
Resten av sommarlovet

kommer hon fortsätta med
det hon tycker om att göra,
men det blir också en liten
sommarresa.
– Vi ska till Keskinens
och så ska vi besöka en jord
bruksmässa.
Tuulia vann ett present
kort.
Jonny Smeds

zzFödda

Familjedag
med Benny Törnroos stora
muminkonsert samt spännande
kringaktiviteter

Söndag
11.8.2019
kl. 12-15.00

Jessica Blom & Andreas
Grind i Vörå fick en flicka den
8.4.2019. Hon vägde 3850g
och var 53 cm lång. Hon fick
namnet Inez Marita Birgitta
Grind

vid Tottesunds
herrgård
• Naturskolan
• Pop in spökrum
(barnkulturnätverket BARK)
• Käpphästbana
• Hoppborg
• Servering
Biljetter: Netticket.fi
Pris: 13,-/familjebiljett 49,Vid dörren 18,-/59,-

www.vora.fi

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzPå kommande:
Cancerklubben
ordnar
onsdag 14.8 kl. 18.00 en fö
reläsning i auditoriet på
Norrvalla med läkare Heidi
Bengts från Vasa Central
sjukhus. Hon är specialist i
cancersjukdomar och vård i
livets slutskede.
Föreläsningen är gratis.
Kom och lyssna på och
även diskutera med henne!
Ta vara på möjligheten

att ansöka till en rehabilite
ringskurs i höst:
Österbottens Cancerför
ening ordnar en parkurs för
personer med kronisk can
cer i Alskathemmet i Kors
holm 1–4.10.2019.
Rehabiliteringen är kost
nadsfri för kursdeltagarna.
Kursen bekostas delvis med
STEA:s och Österbotten
Cancerförening rf:s medel.
Ansökningsblanketten

Siv Säll
ordförande
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Flitig som ett bi – så länge kvalstren hålls borta
zzKära läsare av Kommunbladet,
i det här numret får vi njuta av
somriga artiklar om allt från byar
till konstverk. Naturen står i blom
och i alla fall jag och min hund
är tacksam för en svalare start på
sommaren.
Att naturen står i blom kan vi
tacka bland annat de flitiga bina
som pollinerar. Naturens trädgårdsmästare är ett av deras smeknamn.
Nyligen så besökte jag en biodla-

re som förklarade för mig hur bina
skapar sina samhällen och deras
olika uppgifter. Bland alla bin gick
biodlaren i lugn och ro. Men jag
ryckte instiktivt till när ett bi flög
förbi örat.
Det ledde till stick lite här och
där. Men det tar jag gärna. För
binas välmående är inte en självklarhet. Ett problem just nu inom
industrin är varroakvalster som
bin kan föra med sig till kupan. De
sätter sig i cellerna och förökar sig

där. Ett globalt problem för biodlarna.
Därför tänker jag tveka nästa
gång ett bi kommer in i mitt hus
innan jag slår det.
De har problem så
att det räcker redan.
Lika bra det så kanske man undviker
ett och annat stick.

Sommar vid Furirbostället bjuder på mycket
zzI år är Furirboställets sommarcafée öppet onsd–sönd,
3.7–4.8, kl. 12–18. I caféet kan
du få både guidning och fika,
utomhus kan du hälsa på
våra gulliga djur. Trädgårdslandet har växt och det går
bra att strosa omkring på området och bekanta sig med de

nya odlingarna och växterna.
Varje onsdag puttrar soppgrytan och vi erbjuder program för hela familjen. Nytt
för i år är att vi erbjuder dig
en kurs i hur man bakar rågbröd.
Varje onsdag i juli kl. 8.30–
11.00 kör vi brödbakning,

ifall vi får tillräckligt med
deltagare, minst 6 deltagare,
max 12.
Det är bindande anmälan
och man ska anmäla sig senast 2 dagar på förhand, tfn
050 300 10 37. Det är alltså
ingen brödförsäljning i år, vill
man ha bröd får man komma

och baka det själv och få med
sig färskt och gott bröd hem!
En annan nyhet är spionäventyret som är 4 onsdagar i
rad juli 10.7, 17.7, 24.7 och 31.7
Detta äventyr är en dramatiserad guidning som tar
dig med till 1808 och du bli
spion och hjälper oss avslöja

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

förrädaren i Österbottens regemente. Spionäventyret är
för både mindre och större
barn mellan 3–100 år, under
7 år rekommenderas dock
att man är i en vuxens sällskap. Ni kan förhandsboka
biljetter till äventyret på nätet https://www.netticket.fi/

spionaventyret.
Gammaldags
leksaker
finns framme och det är fritt
fram att testa, för den som
vågar, gammal som ung, när
caféet är öppet.
Vi hälsar alla lek- och
äventyrslystna till Furirbostället i Oravais!

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

O

BEGRAVNINGSBYRA

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

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR

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

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

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

www.wentis.fi • info@wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

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

040-502 6022

Vid trötthet, värk, oro etc:

Till din tjänst

• Energibehandling
• Aromamassage
• Anti-stress
massage

BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905

För bästa effekt boka 3 behandlingar, få 25% rabatt på sista.

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

Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

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

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

Funderar du på bankbyte?
Bli kund hos oss!

KOMMUNBLADET
onsdagen den 10 juli 2019

Kontakta:
Caroline Heinull, 010 256 3890
Heidi Pellonpää, 010 256 3736

nr 6 ● Årgång 34

Tillsammans för det som är viktigt

RES MED OT

HÄLSORESOR TILL PÄRNU

GREKLAND

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis.
Bekväma restider.
Resor: 21-28.9, 16-20.10 (5 dgr). 2-9.11,
1-8.12, 4-8.12 (5 dgr), 22-28.12. (julresan).

Upplev Aten med Akropolis och Plaka.
De stora sevärdheterna: Delfi, Mykene och
Meteora. Resa 1-8.10.

TALLINN
Bekväma restider, rundtur i Tallinn.
Resor: 22-24.7, 2-4.8, 20-22.9.

WEEKENDRESOR TILL STOCKHOLM

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

ALMUÑÉCAR

19-20.10. (Nolia Beer), 16-17.11 (Dire Straits
tribute), 22-23.11. (Julshow med John Lundvik,
Elisa Lindström m.fl.) Även dagskryssning 15.8.

ISEOSJÖN
Den oupptäckta pärlan bland Norditaliens
sjöar. Resa 14-20.9.

IRLAND

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

4 sk

11€

BETONGPLATTA
GRÅ 30X30, ST

1,20€

99,50€

Tel. 06-318 4000

BCE-PELARE TP
300 OCH 400 HÖGA
I LAGER

29,50€
FALU VAPEN RÖDFÄRG 10 L

J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

HOTELLRESOR TILL
UMEÅ
UMEÅ

VASA SPORT

Häng med och stötta våra örnar!
Hockeyresa till Örnsköldsvik och Umeå.
Resa 16-18.8.

LOPPIS I LULEÅ

Sveriges största fyndmarknad.
Resa 25-26.10.

RIGA - BALTIKUMS PARIS

Innehållsrik resa till vackra Riga.
Bekväma restider dag- och kvällstid.
Resor: 16-20.10 och 4-8.12.

JULMARKNADSRESOR

Julmarknad i Rüdesheim. Resa 28.11-2.12.
Julmarknad i Tartu. Resa 12-15.12.

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

RUSKAS
RÖDFÄRG 10 l

29,50€

SYDAFRIKA

Det bästa av två olika Sydafrika. Som
reseledare fungerar Jannika von Wielligh, en
av resebranschens mest erfarna Afrikaguider.
Resa 2-14.1.2020

Sköna dagar på Spanska solkusten.
Möjlighet att delta i utflykter. Hotel Helios.
Resor: 15 dagar 25.10 - 8.11 och 23 dagar
27.10-18.11, 15.12-30.12. (julresan, 16 dgr)

ULTRA CLASSIC
vit 11,7 l

Vandra den sista delen av den berömda
pilgrimsleden genom spanska Galicien.
Bekvämt med bagagetransport.
Resa 17.11-26.11.

Musikalen ”En värsting till syster” med bl.a.
Suzanne Reuter och Gladys del Pilar.
Resor: 17-20.10. och 5-8.12.
Mamma Mia! The Party. Resa: 11-13.10.
Bo & Bygg mässan. Resa: 11-13.10.

Rundresa på den gröna ön.
Resa 19-25.9.

Belinda
TRÄDGÅRDSJORD 50 l
( 3,20 / sk )

VÄGEN TILL SANTIAGO DE COMPOSTELA

HÖGTRYCKSTVÄTT
G 145 PLUS
max 145 bar
2,3 kw

299€

Det händer på

Norrvalla
28.8
17–18.8
21–22.9
21.9

Tobbe Larsson – föreläsning
Toughest
SomaMove utbildning
Friluftslördag

Höstens utbildnings- och kursstarter
• Reseledare 13.8
• Idrottsledare 13.8
• Yrkesexamen i massage 13.8
• NLP Practitioner 5.9
• NLP Master 3.10
• Mental tränare 11.9
• Yrkesexamen för tränare 11.10
Mer info på www.folkhalsan.fi/idrott

Elsas kök har lunchöppet
hela sommaren,
må–sö kl. 11–13.30
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

