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Smider medan järnet är varmt

zzNiklas Svevar är den nya smeden på Kimo bruk. Svevar tackar den tidigare smeden Einar Pollars för den
kunskap han delade med sig via diskussion. Smeden är som en snickare och kan erbjuda skräddarsydda lösningar, på ett helt annat sätt än industrin. Sidan 20

IDROTT. Mikael Kock har gått från att vara
nästan enbart skinn och ben till styrkelyftare. Nu siktar han in sig på VM. Sidan 3

ÄLDREOMSORG. På serviceboendet Solrosen arbetar man för de äldres bästa. En renoverad bakgård ger nya möjligheter. Sidan 5

LOPPIS. Snart så är det dags för loppmarknad
i gamla Komossa skola. Ida Blåfield och Heidi
Nyman ser vad de hittar på kallvinden. Sidan 7
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Den ljusnande
framtid är vår?
zzSommaren är här och naturen visar sig
från sin bästa sida när allting spirar och blir
grönt. Det ger en viss känsla av positivism
och glädje då kvällarna blir ljusa och varma.
Glada elever som får sommarlov eller elever
och studeranden som firar sin examen är
likaledes positiva händelser under försommaren som ger framtidstro.
Det kan tyckas motsägelsefullt, men i viss
mån genomsyrar också de åtstramningsåtgärder som fullmäktige beslutade om en
framtidstro och vilja att genom strategisk
försiktighet bygga en stabilare ekonomisk
grund att stå på för kommunen inför framtidens utmaningar. Åtstramningarna strävar
främst till att balansera upp årets budget,
vilket sedan blir som en grund för nästa års
strama budgetramar. Dessutom innehåller
helheten också förslag på satsningar för
framtiden.
Grundorsakerna till att vi måste se över
vår ekonomi är att vi har stora utmaningar
framför oss med nödvändiga investeringar
under detta och nästa år. Investeringarna
ska också återbetalas. Ekonomin är mycket
ansträngd ännu under 2019 på grund av de
åtgärder som förra regeringen beslutat om
gällande kommunerna. Främst gäller det
de minskade skatteintäkterna och statsandelarna som helhet, vilka är grunden för
kommunernas ekonomi.
Kommunen kan höja kommunalskatten
och fastighetskatterna, men det är en sista
utväg att ta till när vi administrativt och
politiskt sett anser att vi inte lägre kan se över
strukturerna. Strukturella förändringar drabbar alltid någon och det är inte lätt att ta dessa
beslut. Samtidigt förändras samhället och allt
kan inte förbli som det tidigare har varit. Det
är en kontinuerlig rörelse och tyvärr tenderar
den hela tiden röra sig från mindre samhällen
mot olika centra. I en så utspridd kommun
som Vörå är syns detta rätt tydligt.
Ännu så länge ser framtiden ljusare ut ur
kommunalekonomiskt perspektiv, i och med
det nya regeringsprogrammet och när gamla
regeringens stramare tyglar upphör vid årsskiftet. År 2020 tenderar enligt de uppgifter
vi har för tillfället bli ett ekonomiskt bättre
år för kommunerna. Det nya regeringsprogrammet har inte till fullo konkretiserats

”

Edessämme kirkas
tulevaisuus?

Ännu så länge ser framtiden
ljusare ut ur kommunalekonomiskt perspektiv, i och med
det nya regeringsprogrammet
och när gamla regeringens
stramare tyglar upphör
vid årsskiftet.

zzKesä on tullut ja luonto panee parastaan; kukat kukkivat ja kaikkialla vihertää.
Valoisat ja lämpimät illat antavat eräänlaisen positiivisuuden ja ilon tunteen. Uskoa
tulevaisuuteen valavat myös alkukesän myönteiset tapahtumat, kun iloiset
oppilaat kirmaavat kesälomille
ja opiskelijat juhlivat valmistumistaan.
Saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta jossain määrin
myös valtuuston päättämät
ännu och vissa frågetecken finns
kiristystoimet kuvastavat uskoa
kring programmets finansiering.
tulevaisuuteen ja halua strategiAtt sommaren överlag ses
sella varovaisuudella rakensom en positiv tid uttrycks
taa vakaampi taloudellinen
genom att vårt samhälle
perusta kunnan tulevia
livas upp med olika slag av
haasteita varten.
aktiviteter, tävlingar,
Kiristystoimien
festligheter, danser,
tarkoituksena on
marknader, loppisar
etupäässä tämän
m.m. Mycket
vuoden talousarkulmineras
vion tasapainotkring Vörådataminen, mikä
garnas protaasen toimii
gram, men vi
perustana ensi
ska inte helvuoden tiukalle
ler glömma
talouskehykbort alla de
selle. Lisäksi
aktiviteter
kokonaisuuteen
som sker
sisältyy ehdobåde före
tuksia tuleviksi
och efter
panostuksiksi.
VörådaTalouttamme
garna. Det
on tarkasteltava
digra somensisijaisesti siitä
marutbudet
syystä, että tämä
av eveneja ensi vuosi ovat
mang hittar
meille haasteellisia
du i denna
välttämättömien
tidnings
investointien
mittuppslag,
vuoksi. Investoinnit
det är bara att
on myös maksetvälja och vraka.
tava takaisin.
Framför allt ta
Vielä vuonna 2019
del av utbudet,
talouden tilanne
för det är den
jatkuu hyvin kireänä
bästa responsen
edellisen hallituksen
och belöningen för
kuntiin kohdistamien
de som arrangerat
Tom Holtti
kiristystoimien vuoksi.
och arbetat för att ett
vik. kommundirektör, vs. kunnanjohtaja
Pääasiallisesti kyse on
evenemang blir till.

”

Yhteiskunta on jatkuvassa liikkeessä, ja valitettavasti se liike
kohdistuu jatkuvasti pienemmistä yhteiskunnista suuriin
keskuksiin.

kuntien talouden perustan luovien verotulojen ja valtionosuuksien kokonaisvaltaisesta
vähentymisestä.
Kunta voi korottaa kunnallisveroa ja
kiinteistöveroja, mutta se on viimesijainen keino, johon turvaudumme vasta, jos
huomaamme, ettei rakenteiden tarkastelu
hallinnollisesta ja poliittisesta näkökulmasta enää onnistu. Rakennemuutokset
kohdistuvat aina johonkuhun, eikä näitä
päätöksiä ole helppo tehdä. Samaan aikaan
yhteiskunta muuttuu eikä se voi aina pysyä
entisellään. Yhteiskunta on jatkuvassa liikkeessä, ja valitettavasti se liike kohdistuu
jatkuvasti pienemmistä yhteiskunnista suuriin keskuksiin. Vöyrin kaltaisessa laajalle
alueelle levittäytyneessä kunnassa tämä
näkyy selvästi.
Vielä tällä hetkellä tulevaisuus näyttää valoisemmalta kuntataloudellisesta näkökulmasta, kun voimaan astuu uusi hallitusohjelma ja edellisen hallituksen kiristystoimet
päättyvät vuodenvaihteessa. Vuosi 2020 on
tämänhetkisten tietojen mukaan taloudellisesti parempi vuosi kunnille. Uusi hallitusohjelma ei ole vielä konkretisoitunut täysin,
ja kysymysmerkkejä on esimerkiksi vielä
ohjelman rahoituksen osalta.
Se, että kesää pidetään kaiken kaikkiaan
myönteisenä aikana, näkyy yhteiskuntamme
elävöityessä erilaisten aktiviteettien, kilpailujen, juhlallisuuksien, tanssien, markkinoiden, kirpputorien ja muiden muodossa.
Paljon huipentuu Vöyrinpäivien ohjelmaan,
mutta meidän ei sovi unohtaa myöskään
Vöyrinpäiviä ennen ja niiden jälkeen järjestettäviä aktiviteetteja. Kesätapahtumien
runsaan tarjonnan löydät tämän lehden
keskiaukeamalta. Sieltä siis vain valikoimaan. Ennen kaikkea osallistukaa aktiviteetteihin, koska se on toiminnan järjestäjille ja
suunnittelijoille parasta palautetta ja paras
palkkio.

Spioner på äventyr i Oravais

Det är skådespelaren och dramatikern Caroline Donath som
skapat äventyret i samråd med Oravais historiska förening.

Foto: Anne Manner
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zzI sommar blir det spännande vid slagfältet i Oravais.
Unga spioner behövs för att
avslöja en förrädare.
Under fyra onsdagar,
klockan 13–15 fr.o.m. andra
onsdagen i juli, förflyttar
sig besökare och aktörer till
ödesåret 1808, alldeles innan
det stora slaget bryter ut. Ryssen, fienden, rycker allt närmare. Dessutom händer det
mystiska saker. Kanske försvinner en kanon plötsligt,
kanske upptäcker någon ett
främmande föremål. Misstänksamheten breder ut sig.
– Vi misstänker att det
finns en förrädare bland Österbottens regementes tappra
gossar, och vi behöver hjälp
med att avslöja skurken, säger Lilian Pettersson-Smeds.
Hon är verksamhetsledare

för Oravais historiska förening.
Äventyret lämpar sig för
barn från och med sjuårsåldern, men också yngre barn
kan delta i sällskap av en vuxen. Att som vuxen ha barnasinnet kvar är en fördel, eftersom äventyret är mera roligt
och lekfullt än det allvarliga
ämnen kanske signalerar.
Det är skådespelaren och
dramatikern Caroline Donath som skapat äventyret i
samråd med Oravais historiska förening. Hon är från
tidigare bekant i våra trakter
genom den charmkurs i Axel
von Fersens anda, som hon
höll vid Furirbostället i vintras.
Hennes nyskapade äventyr bjuder in barnen som aktörer.

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,

– Barnen får spana över
hela området för att lösa
mysteriet. Den som vill får
klä sig i enkel uniform, säger
Caroline Donath och til�lägger viskande att klädseln
hjälper en spion att smälta in
i omgivningen.
Hon säger att barnen är de
bäst lämpade att avslöja en
förrädare.
– Barn är uppfinningsrika
och snabbtänkta. Bättre spejare finns inte!
Det finns också andra aktiviteter på området, för såväl
spioner som andra besökare.
Varje onsdag är nämligen
familjedag, och den som vill
kan ägna sig åt gamla tiders
lekar som att hoppa rep eller
gå på styltor. Under en del
familjedagar är föreningens

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

eget regemente på plats.
– Nytt för i år är att vi ordnar kurser i konsten att baka
rågbröd, ifall intresse finns.
Vi serverar som vanligt soppa och kaffe med dopp i vårt
sommarkafé, säger Lilian
Pettersson-Smeds.
Spionäventyret är ett resultat av Oravais historiska
förenings vilja att berätta vårt
lands historia på ett levande
sätt, och den här gången blev
det en blandning av spänning
och lekfullhet.
Projektet Kulturarvspaketering i Oravais är inne på
sitt sista verksamhetsår, och
spionäventyret är en vidareutveckling med grund i detta
Leaderprojekt, finansierat av
Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling.
Anne Manner

Nästa nummer utkommer
10.07.2019
Sista inlämningsdag för texter och bilder
26.06.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
05.07.2019
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3

onsdag 12 juni 2019

Mikael Kock från Maxmo deltar i World Transplant Games. 

Foto: Felix Rantschukoff

Tävlar i VM för transplanterade
Från att ha vägt 58 kilogram till att styrketräna
varje dag siktar Maxmobon Mikael Kock nu på
World Transplant Games,
som ordnas mellan 17–24
augusti i Newcastle i
Storbritannien.
År 2016 fick Kock ett nytt
hjärta och efter transplantationen har hans livskvalitet
ökat markant.
– Jag visste inte att man
kunde ha det så här bra, sä-

Friidrottssommaren
i gång

z zFriidrottssommaren är
nu i gång och både tränings- och tävlingsverksamhet finns inplanerat på
samtliga tre sportplaner i
sommar.
Det mesta sker i Oravais
i år eftersom sportplanen i

ger Mikael Kock.
Kock berättar att han var
nästan enbart skinn och ben
när det var som värst. Men
efter transplantationen kunde han äntligen prova på att
styrketräna. Det visade sig att
han gillade det. Och för varje
litet framsteg kändes det bara
bättre och bättre.
– Jag minns de första 100
meterna jag orkade gå. Det
var till postlådan. Sedan orkade jag gå till butiken och
sedan till nästa ställe. Jag

blev så lycklig för varje platå,
säger Kock.

Vörå är stängd för renovering 10.6–20.7.
Vi har verksamhet för
både barn och ungdomar,
men även en liten del till föräldrar/vuxna.
På programmet finns
bland annat grenträning
(prova olika löp-, kast- och
hoppgrenar) och gemensamma tävlingsresor med
buss. Kom med och prova!

Mer information hittas på
www.ifvom.fi och i Facebook-gruppen IF VOM friidrott.

Kock kommer att tävla i kulstötning på World Transplant
Games. När han anmälde sig
satte han upp en medalj som
mål för sig själv, men han siktar på att kunna stöta över
9,90 meter på tävlingen.
– Det är det finländska
rekordet för transplanterade män 30–39 år. När man
styrketränar blir man väldigt
orörlig och i kulstötning gäl-

Johan Nordmyr
ordf. IF VOM

Vesihuoltolaitos
tiedottaa

zzValtuusto on 28.5.2019
§:ssä 18 ja 26.5.2016 §:ssä 33

ler den explosiva styrkan. Jag
har övat och ju mera jag gör
det desto bättre blir jag, säger
Kock.
Kock gillar att alla på tävlingen tävlar på samma villkor.
– Det är egentligen så rättvist det kan vara. Prestandan är sämre för de som fått
en transplantation, men alla
har samma förutsättningar
på den här tävlingen, säger
han.
Med sig som hejarklack

kommer han att ha bland annat sin fru och sin bror. Men
även fyra andra Maxmobor
kommer att förhoppningsvis
heja Kock till en seger.
– Det måste vara den
största mängden Maxmobor
i Newcastle någonsin, säger
Kock.
När han blickar tillbaka
några år när det var som värst
kan han inte förstå var han är
i dag.
– Jag skulle aldrig ha kunnat ens föreställa mig att vara

där jag är i dag. Då var jag en
soffidrottare, jag kunde inte
annat. Det ska bli spännande
att se hur det går. Vem vet,
kanske jag deltar igen om två
år, säger Kock.
Kock har möjligheten
att delta tack vare Ernst
stiftelse som ger stipendier
till olika ändamål där funktionshindrade ska få möjligheten att utöva idrott.
Totalt deltar 36 finländare i
landslaget.

päättänyt kunnallisen jäteveden perusmaksun käyttöönotosta.
Perusmaksu
otetaan
käyttöön 1.7.2019 lukien.
Maksu määräytyy vesimittarikoon perusteella pistejärjestelmän mukaan.
Perusmaksu on 6,25 euroa/piste/vuosi + voimassa
oleva alv. Puolet maksusta
veloitetaan joulukuussa 2019

vesi- ja jätevesiloppulaskun
yhteydessä.

att införa en grundavgift på
kommunalt avloppsvatten.
Grundavgiften
införs
fr.o.m. 1.7.2019 och baserar
sig på vattenanslutningens
storlek enligt poäng.
Grundavgiften är 6,25
euro/poäng/år + gällande
moms. Halva avgiften debiteras i december 2019 i samband med slutfakturan på
vatten och avlopp.

Vattentjänstverket
informerar
zzFullmäktige har 28.5.2019 §
18 och 26.5.2016 § 33 beslutat

Felix Rantschukoff
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Låt oss förverkliga
Era drömmar....

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

Ml\]US@
EpammRdlv
l
Ml@Kld^^@

050-554 9171

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi
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• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

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

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

SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

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

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!

Vuxna på byjin positivt
för ungdomarna
På bland annat Maxmodansin så kommer de
unga att få sällskap av
vuxna. Monika Rådman,
som är eftisledare i Kvevlax, är en av de frivilliga
vuxna som finns till för
ungdomar som vill bolla
sina idéer, få hjälp eller
bara prata.
De har nu hållit på med verksamheten, som är etablerad i
flera andra städer, i dryga ett
år. Deras närvaro har visat
direkt effekt berättar Rådman.
– Förra året på Maxmodansin märkte ordningsvakterna att de vuxnas stöd
påverkade hela stämningen.
Det var lugnare, säger Rådman.
Vuxna på byjin har tidigare
exempelvis hjälpt ungdomar
att ringa till sina föräldrar när
de inte hittat telefonen. Och
om någon skulle må dåligt
och vara ensam så kan de
vuxna hjälpa den att hitta
hem eller dylikt.
– Vi brukar också påminna
dem om att dricka vatten
emellanåt, säger Rådman.
Alkoholens inblandning på
ungdomstillställningar
är
inte något nytt i sig. Rådman
tycker däremot att det rör sig
om mindre mängder än förr.
Hon har inte heller märkt av
att det skulle röra sig mera
droger bland ungdomarna i

Monika Rådman är en av de frivilliga vuxna som finns till för ungdomar.

Foto: Felix Rantschukoff
stället.
samheten. Flera lite äldre
Till de ungdomar som stö– Ordningsvakterna
pa- ungdomar har påpekat att ter på de Vuxna på byjin så
trullerar och ser till att det det borde ha funnits något har Rådman ett råd.
inte sprider sig något annat liknande när de var yngre.
– Om de ser oss i de blåa
på danserna. Vi har bland
– Jag trodde innan vi börja- västarna ska de inte tveka
annat i Maxmo märkt att de att vi skulle möta på mera att prata med oss om deras
ungdomarna hellre rör sig i motstånd. Men det har varit bekymmer. Det kan till och
skogspartierna utanför om- riktigt trevligt, säger Rådman. med vara att man tappat bort
rådet, så då har vi rört oss
Även föräldrarna till ung- något eller att de har sett nådär ifall de behöver hjälp. domarna de varit i kontakt got de är oroliga över. Ryck i
Generellt är det ganska få av med har varit positivt inställ- oss bara, säger Rådman.
de yngre ungdomarna som de. Rådman hoppas att flera
Kontaktuppgifter:
faktiskt går till dansen, säger vuxna skulle anmäla sitt inFacebook-grupp: Vuxna på
Rådman.
tresse som frivilliga. Tröskeln
byjin
Responsen från ungdo- är låg och man behöver inte
Tfn: 050-465 0591
marna har varit positiv hit- vara orolig.
E-post: uppsokande@korstills. De flesta uppskattar att
– Vi går alltid i grupper,
holm.fi
föra ett samtal med de frivil- ingen behöver vara ensam,
Felix Rantschukoff
liga i Vuxna på byjin-verk- säger Rådman.

Vörå kommun – Kunnon
Kunta 2018 – Vöyrin kunta
zzVörå kommun tilldelades
den 23 maj utmärkelsen Kunnon Kunta vid Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:s årsmöte i Seinäjoki.
Utmärkelsen, som delats
ut sedan 1960-talet, går till
en kommun som värnar om
idrott och motion samt gör
medvetna satsningar på anläggningar. I motiveringen i
år framhöll man Vörås satsningar på skidcentrum och
rullskidbanan, men även
den stundande renoveringen
av löparbanorna på Centralidrottsplan samt idrottsgymnasiet. Kommunen delar också ut en stor mängd
bidrag till enskilda idrottare
och föreningar, något som
också synts i resultatlistorna.
– Jag tycker verkligen att
det här priset gick till rätt
kommun, Vörå gör ett jättejobb för idrotten och våra aktiva, säger Tor-Leif Häggman
från Vörå IF.
Jag tror inte det är många
kommuner av Vörås storlek
som kan stoltsera med ett
skidcentrum och andra satsningar på idrott som vi kan
här.
Anders Wikström, anläggningsskötare på Vörå kommun, hör till den kärntrupp
som ser till att kommunens
anläggningar är i toppskick,

året om. Han lyfter fram vikten av att inte ligga på latsidan utan att fortsätta satsa.
– Vi behöver alla tänkbara
resurser för att hålla skidcentrum och planerna i skick.
Gärna skulle man förstås ha
än mera medel att använda,
men jag tycker ändå att vi gör
ett bra jobb i förhållande till
de euro vi får och vår personalstyrka.
I vinter ordnas skid-FM i
Vörå. Det betyder tre dagar
av tävlingar i skidcentrum,
även det ett kvitto på de satsningar som gjorts och görs.
– Vi har snötillgången
säkrad och banprofilen som
krävs här, det som kan ställa
till det är förstås kölden. Förberedelserna är igång från
oss arrangörer, säger Häggman.
Vi har börjat på med arbeten längsmed banan för
att göra tillverkningen av
konstsnö lättare, bland annat genom att dra mer el och
fler vattenanslutningar, säger
Wikström.
Arrangörer för FM är förutom Vörå IF även Oravais
IF och IF Femman från Korsholm.
zzVöyrin kunnalle myönnettiin
23.
toukokuuta
Kunnon kunta -tunnus-

tuspalkinto
Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:n vuosikokouksessa Seinäjoella.
1960-luvulta saakka jaettu
palkinto myönnetään kunnalle, joka vaalii liikuntaa
ja urheilua sekä tietoisesti
panostaa
liikuntapaikkoihin. Tämän vuoden perusteluissa mainittiin Vöyrin panostukset hiihtokeskukseen
ja rullahiihtorataan sekä
keskusurheilukentän
juoksuratojen ja urheilulukion
meneillään
olevat
kunnostukset. Kunta jakaa
myös merkittävän määrän
avustuksia yksittäisille urheilijoille ja yhdistyksille, mikä
on näkynyt myös tuloslistoilla.
– Olen ehdottomasti sitä
mieltä, että palkinto myönnettiin oikealle kunnalle. Vöyri todella panostaa liikuntaan ja aktiivisiin asukkaisiinsa, Tor-Leif Häggman Vörå
IF:stä sanoo.
En usko, että kovinkaan
monet
Vöyrin
kokoiset
kunnat voivat ylpeillä hiihtokeskuksella ja muilla urheilupanostuksilla,
kuten
me täällä Vöyrillä voimme
tehdä. Anders Wikström, Vöyrin kunnan liikuntapaikkojenhoitaja, kuuluu kunnan
liikuntapaikkojen ensiluokkaisesta ja ympärivuotisesta

kunnossapidosta huolehtivaan ydinjoukkoon. Hän
painottaa, miten tärkeää on,
ettei pysähdytä vaan jatketaan panostusten tekemistä.
– Tarvitsemme
kaikki
mahdolliset resurssit pitääksemme hiihtokeskuksen ja
urheilukentät
kunnossa.
Mielellään sitä tietysti olisi
enemmän rahaa käytettävissä, mutta olen kuitenkin sitä
mieltä, että teemme hyvää
työtä suhteessa käytettävissä
oleviin varoihin ja henkilöstövahvuuteen.
Tulevana talvena Vöyrillä järjestetään hiihdon
SM-kisat.
Se
tarkoittaa
kolmea kilpailupäivää hiihtokeskuksessa ja todistaa
omalta osaltaan, miten kunta
panostaa urheiluun.
– Lumen saatavuus on varmistettu ja latuprofiili oikeanlainen. Tietysti kylmyys voi
aiheuttaa ongelmia. Meidän
järjestäjien osalta valmistelut
ovat jo käynnissä, Häggman
sanoo.
Olemme alkaneet työstää
latua helpottaaksemme tekolumen valmistamista esimerkiksi sähkö- ja vesiyhteyksiä lisäämällä, Wikström
sanoo.
SM-kisat järjestäjiä Vörå
IF:n lisäksi ovat Oravais IF
ja Mustasaaren IF Femman.
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På Solrosen råder lugn och ro
Det viktigaste på det
effektiverade service
boendet Solrosen i Ora
vais är att de äldre får må
så bra som möjligt.
En som sitter glad och nöjd i
sällskapsrummet på boendet
är 93-åriga Mägne Bäck. Hon
är nyduschad och sitter och
väntar med en färgglad duk
runt huvudet på att papiljotterna i håret ska torka. Hon
har bott på Solrosen i cirka
3 år och hon tycker att det är
ett bra ställe att bo på. Bäck
är från Kimo och hon tycker
om att sjunga, något som de
gör med jämna mellanrum
på Solrosen.
– Man har allting man
behöver här och det känns
tryggt att bo här, säger Bäck.
Nu när sommaren börjar
köra i gång på allvar så brukar de boende röra sig utomhus på gården. Det är inte
vilken gård som helst utan
sinnenas trädgård. Efter att
Solrosens föreståndare Lisen
Clärk hade fått en planritning
på utomhusområdet för ett
par år sedan kontaktade hon
Oravais Rotaryklubb. Klubben färdigställde trädgården
tidigare i år. Det har varit ett
positivt inslag för de äldre,
berättar Ann-Kristin Bengs
som arbetar på Solrosen.
– De får gå in och ut när
de så vill till trädgården.
Ingen ska behöva känna sig
instängd. Det är många som
passar på att njuta av solskenet och så kanske de plockar
lite i trädgården och får gröna fingrar, säger Bengs.
Personalen brukar, förutom
den dagliga vården, försöka
gå ut med de äldre, gymnastisera och sjunga. Ibland får
de förstärkning i kören av

lugn är viktigt, säger Pernilla
Jåfs, som också jobbar på
Solrosen.
Personalen på Solrosen
är först och främst där för de
äldre. De har en bra gemenskap och personalen består
av individer i varierande åldrar. De försöker alltid att göra
sitt bästa, vilket såväl anhöriga som boende kan intyga.
– Vi är en liten enhet så vi
har ständig kontakt med de
anhöriga. De är oftast riktigt
nöjda, säger Jåfs.

93-åriga Mägne Bäck gillar att bo på Solrosen.

Foto: Felix Rantschukoff

På väggen finns en tavla som dagisbarnen gjort åt de boende
på Solrosen i Oravais.
Foto: Felix Rantschukoff

Ann-Kristin Bengs och Pernilla Jåfs jobbar på Solrosen med
de äldres bästa i åtanke. 
Foto: Felix Rantschukoff

dagisbarn som kommer för
att sjunga. Även en och an-

det bli för mycket ståhej för
de äldre.

nan kyrkokör har besökt
Solrosen, men ibland kan

– Det är viktigt att vi gör en
sak åt gången. Harmoni och

En sak som oroar personalen
på Solrosen är trenden med
att de äldre ska bo hemma så
länge som möjligt. För de äldre som är i god vigör är hemservice något som enbart är
positivt. Men för de som drabbas av minnessjukdomar så
skulle de kunna gynnas av att
flytta till ett boende i ett tidigare skede. Bengs har märkt av
den här trenden i praktiken.
– Förr kunde de äldre stå
för sig själva. Vi hälsade godmorgon till varandra och sedan klarade de sig själva, eller många flera än i dag i alla
fall. Nu är det många som är
i väldigt dåligt skick när de
flyttar till ett boende, säger
Bengs.
En klar fördel för personalen med att arbeta på boendet
är de långa livshistorier, minnen och gamla dialektord
som de äldre delar med sig av.
– Man får kontakt med
dem. Vissa dagar kan vi
skratta massor tillsammans
här på Solrosen, säger Bengs.
Totalt finns det 16 rum på
det effektiverade serviceboendet Solrosen. Solrosen
ägs av Pensionärshemsföreningen och kommunen hyr
det av dem.

Felix Rantschukoff

Vörådagsveckan river
i gång med byakampen
zzI fjol somras fick kommuninvånarna ett nytt programinslag att ta del av i Vörådagsveckan, då det ordnades
en byakamp i friidrott.
Arrangemanget är ett jippo med humor och allvar i
en passlig balans, där det är
tillåtet att bjuda på sig själv
samtidigt som man kämpar
om poängen för att vinna den
åtråvärda vandringspokalen
till sitt lag. Detta upplägg
var omtyckt och får således
en fortsättning i år, då årets

upplaga av byakampen går
av stapeln på Oravais sportplan måndag 1.7. Tanken var
först att ordna detta i Vörå
i sommar, men då just den
sportplanen renoveras så blir
det Oravais i år igen. I fjol var
det Kimo som vann, följt av
Rejpelt och Mäkipää på de
efterföljande pallplaceringarna.
Med denna byakamp vill
arrangörerna aktivera byarna, göra något trevligt tillsammans och samtidigt se

vilken by eller vilket område
som har bäst kämpa-anda
samt friidrottstalang. Även
grenen stövelkastning finns
med på schemat, där det gäller teknik framom styrka för
att kasta längst. I lagen ska
det också finnas både barn,
vuxna och seniorer – så det
blir en familjär och generationsöverskridande tillställning. Vid sidan om planen
ordnas också lite kringaktiviteter åt såväl barn som vuxna
i form av t.ex. hoppborgar

Färgsprakande
kläder för
kvinnor i
alla åldrar!
(S-4XL)

och kaffe- och korvförsäljning. Därtill får ni från byn
gärna komma med hejarklack också så höjs stämningen ytterligare ett snäpp!
Visst låter detta som något
ni vill vara med i?! Läs mer
på IF VOMs hemsida (www.
ifvom.fi), där finns alla regler,
grenar och klasser. Anmäl
sen laget på www.vora.fi/
byakampen. Byakampen arrangeras av IF VOM i samarbete med Vörå kommuns
fritidskansli.

Komossa
loppis
15.6
10-15.6
Alahärmä,
Härmän Ässä
3-6.7 Vörå,
City Café
Vard. 11-18,
lö 10-15

Dress like Marie
Pedersöre
dresslikemarie
-pedersore

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

6

onsdag 12 juni 2019

En nyrenoverad herrgård bjuder på många evenemang och aktiviteter i sommar.

Det händer på Tottesunds herrgård i sommar
zzNu är renoveringen av
herrgården klar och vi kan
stolt visa upp en nyrenoverad
herrgård. Många privatpersoner, grupper, och bussbolag har redan bokat in sig och
verksamheten är i fullgång.
Förutom bokningar har
vi också en hel del eget program inbokat. Den här sommaren kommer det att vara
liv och rörelse på Tottesunds
herrgård.
Först ut är teaterkavalkaden ”Bland grevar och tjänstefolk”. Den går av stapeln
30.6 kl 19 som en början på

Vörådagsveckan. Det är en
teaterkavalkad, i nio akter,
om historien kring herrgården med bl.a drottning- och
presidentbesök,
torpare,
kommunalare, midsommarvaka med mera. Och man
vet aldrig – kanske Vita frun
också dyker upp. I inträdesbiljetten ingår kaffe och bakelse. Förhandsbokningar
per tfn 050-5689539 senast
22.6.
Samma vecka, 4.7. kl 19
blir det en solokonsert med
Philip Järvenpää där han
tolkar de största hit-låtarna

från 50- och 60-talet. Thomas Enroths orkester är med
och kompar. I inträdesbiljetten ingår kaffe och bakelse.
Förhandsköp via Netticket.
fi.
Den 11.8. kl 12–15 ordnas en
familjedag i samarbete med
Vörå kommun. Benny Törnroos stora muminorkester
uppträder.
Vi får höra alla de välbekanta muminsångerna som
framförs under ledning av
Benny Törnroos. Under konserten leker, sjunger, dansar

och emellanåt gympar vi tillsammans! Genast från start
kommer stämningen att vara
på topp då muminsångerna
fyller publikens hjärtan. På
scenen finns även flera av
våra älskade figurer från Mumindalen.
Konserten passar för både
gammal och ung och tar ungefär en timme. Förköp via
Netticket.fi
Den 25.8 kl 14 avnjuter vi
”Musik i eftermiddagsolen”
med bl.a Margareta Nordqvist.
Då hösten står för dörren

och det blir mörkare på kvällen ordnar vi spökvandring
längs Herrgårdsleden. Den
7.9. kl 20.30 tar vi med ficklampan och smyger i väg
längs vandringsleden för att
se vad som rör sig ute i mörkret.
Höstmarknad på herrgåden ordnas 14.9 kl 11–15.
Passa på tillfället att handla
av årets skörd.
Viltmiddag och vinprovning
12.10 kl 18. Vi testar olika viner som passar till vilt och
avnjuter sedan en viltmiddag

i äkta herrgårdsmiljö.
En herrgårdsmiddag ”Invigning av Tottesunds herrgård” är också planerad till
vintern. Dock är inget datum
bestämt ännu.
Är du i behov av festplats
för t.ex släktkalas, bröllop,
dop, konferens och andra
träffar är ni välkomna att
hyra in er på herrgården. Vi
kan även stå till tjänst med
kaffe, mat och guidning.
Välkommen till Tottesunds herrgård!
Maxmo Hembygdsförening r.f.

Aktiastiftelsen beviljade over 400 000 i bidrag
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse höll sin femte utdelningsfest den 16 maj.
Utdelningsfesten hölls på
Norrvalla med cirka 130
deltagare.
Stiftelsens ordförande Annika Grannas hälsade välkommen. Joakim Träskelin
från Folkhälsan Utbildning
höll ett intressant anförande
om Norrvallas planer att
bygga en stationär hinderbana. Hinderbanelöpning är
nu den mest växande grenen
i världen.
Elever från Tegengrenskolan underhöll med sång och
musik under ledning av Anna-Stina Strand.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelses delegationsordförande
Johan Wikar och styrelsens
ordförande Annika Grannas delade ut bidragsbevis
till de som beviljats bidrag.
Stiftelsens ändamål är att
främja sparandet och stöda
hembygden, i första hand i

zzDe största bidragen
Vörå Idrottsförening...................................................... 34 000 euro
Norrvalla IF.......................................................................25 000 euro
Folkhälsan Utbildning...................................................10 000 euro
Arrangörskommitten för Skid-FM 2020 i Vörå......10 000 euro
Vörå Ungdomsförening.................................................10 000 euro
Yrkeshögskolan Novia...................................................10 000 euro
Wasa Teater.....................................................................10 000 euro
Tallmo vårdcenter och Kastusgården........................9 000 euro
Höstlägerskola för åk 6 i kommunens lågstadier... 8 500 euro

gamla Vörå kommun och
skärgårdsdelen i Maxmo.
Bidrag och understöd beviljas för verksamhet som
gynnar barn, ungdom, studier, forskning och kultur
samt annan samhällsnyttig
verksamhet.
I år kom det 158 ansökningar och 136 beviljades till
ett sammanlagt belopp på
406 800 euro. Till skolorna i
Vörå och Maxmo skärgård
samt Vamia och Yrkesakademin beviljades bidrag på
16 400 euro för stipendier och

skolresor, till idrottsföreningar och idrottare beviljades
120 700 euro, till utbildningssektorn beviljades 87 750
euro, till kulturen beviljades
40 500 euro och till övriga
sökanden beviljades 89 200
euro.
Enskilda studerande över
17 år från verksamhetsområdet beviljas en gång ett studiestipendium.
Dessutom beviljades 17 140
euro att användas för att pensionärer, barn och ungdomar

Vörå Sparbanks Aktiastiftelses utdelningsfest hölls den 16 maj på Norrvalla.
samt arbetslösa ska kunna
simma gratis i Vörå simhall.
Aktiastiftelserna i Österbotten har beviljat bidrag på

108 000 euro för drogförebyggande verksamhet, till Wasa
Teater, Åbo Akademi och
Team Rynkeby för cancer-

sjuka barn. Vörå Sparbanks
andel i detta är 15 400 euro.
Göran Holms
Ombudsman
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Komossa UF ordnar
populärt loppis igen
Den 15 juni kan den loppmarknadsfrälste göra
fynd i gamla Komossa
skola.
Förberedelserna är i full
gång. Komossa UF vill göra
det enkelt för människor
att sälja sina saker och har
även en del intressanta saker
själva.
Inne i en av salarna i gamla
skolan så står det uppradat
stora mängder planscher.
Heidi Nyman och Ida Blåfield inspekterar dem och
förundras över det fynd de
gjort. För en tid sedan hittade föreningen bortglömda
skolattiraljer på kallvinden.
Det visade sig att det fanns
stora mängder gamla undervisningsplanscher där. En
del av dem kommer att säljas på loppiset och Nyman
och Blåfield tror att åtgången
kommer att vara stor. Nyman
säger att föreningen själva
har en del fina saker att sälja,
men de vill inte stjäla rampljuset från försäljarna och företagen som kommer att vara
på plats.
– Vi ordnade det här för
första gången i fjol. Det toppade alla förväntningar vi
hade. Det kom säkert över
200 personer. Vi har redan
flera anmälda än förra året,
och då har inte anmälningstiden gått ut ännu. I år vill vi
göra det ännu bättre och därför har vi tre företag som säljer sina varor på plats, säger
Nyman.
Aveo ordnar lagertömning
och Dress Like Marie och
Dolce Vita Design kommer
att vara på plats. Föreningen
valde de här företagen eftersom de anser att deras utbud
kompletterar varandra.
– Vi är tacksamma för att
de kommer. Vi kommer även
att ordna caféverksamhet på
loppiset. För bakverken står
Lillkungs, så det kommer
bland annat att finnas färska
grisar och biskvier, förutom
kaffet då, säger Nyman.
För att underlätta för privatpersoner som vill sälja på
loppiset så kommer föreningen att stå för försäljningen. Det enda man behöver
är att komma med sina varor
och att prissätta dem. De saker som inte blir sålda kan
man välja att donera till föreningen Flyktingvännerna rf.
– Det var flera i fjol som
undrade om de skulle ha tagit
emot det som blev över, säger
Blåfield.
Blåfield och Nyman går
upp till kallvinden för att se
om de hittar något ytterligare
intressant. Då hittar de två
planscher som passar perfekt för trakten; nämligen två
skolplanscher med kor som
motiv.
– Vi tänkte väl också att
det måste finnas koplanscher

Ida Blåfield är nöjd över att ha hittat gamla skolplanscher.

Ida Blåfield och Heidi Nyman inspekterar gamla filmrullar de hittade.

”

Vi ordnade det här för första gången i fjol. Det
toppade alla förväntningar vi hade. Det kom
säkert över 200 personer.”

i Komossa, säger Blåfield.
Några andra intressanta
fynd de gjort är vikbara
planscher som vecklas ut till
breda motiv. Dessutom finns
det vissa planscher som har

gjorts i två olika exemplar efter och före krigstiden.
– Det finns två planscher
som annars är identiska.
Enda skillnaden är att den
ena har Rysslands flagga i

Föreningen har hittat stora mängder gamla skolplanscher. 

topp och den andra Finlands.
Om vi någon gång får tråkigt
är det bara för oss att gå upp
på vinden. Vi fick mycket för
en euro om vi säger så, säger
Blåfield.
Föreningen har ordnat
flera evenemang under det
gångna året. Varje onsdag
har de samlats för att hålla i
gång verksamheten. Men efter att loppiset ordnats är det
dags för föreningen att ta en

andningspaus. Sommaren är
helig för Komossaborna, som
Blåfield beskriver det. Det lär
också behövas för på hösten
ska föreningen ordna en stor
fest.
– Då firar vi 100-årsjubileum. Det kommer vi att planera under sommaren, säger
Blåfield.
Såväl Blåfield som Nyman
tror att deltagarna kommer
att uppskatta loppiset. De be-

sitter nämligen en viss sorts
expertis.
– Vi är båda riktiga loppistöntar, vi har tänkt på vad
vi själva vill se på ett loppis.
Och till allas glädje så kommer vi att kunna ta emot
betalning via kort i år. Det
är också något vi förbättrar
jämfört med i fjol, säger Nyman.
Text & foto:
Felix Rantschukoff
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Avvikande
öppettider i juli
1.7-31.7

Service och
reparationer
av fordon

Må-fre kl. 9-17
lö kl. 9-13

Lagertömning

050-368 0066 - Tobias

5 ST
ROSKISTAK

Poikkeavat aukioloajat heinäkuussa 1.7.-31.7.

100 €/st

2 ST
DEKORATIONSBRUNNAR

Ma-pe klo 9-17
la klo 9-13

200 €/st

VÖRÅ APOTEK
VÖYRIN APTEEKKI

• Småstugor • Bastu
• Gäststuga
• Jaktstuga
• Förråd • Utedass
• Postlådsställning
• Roskistak
• Lavoar • Hundkoja
• Dekorationsbrunn

Tegengrenskolans stafettkarnevalslag i pojkarnas gatustafett. Pojkarna upprepade bedriften och kammade hem vinst
för andra året i rad. Från vänster: Leonard Markén, Elias Rintanen, Michael Rännar, Einar Wikar, Jacob Smeds och Aaron
Häggman.
Foto: Joakim Pensar

0500-265 576 - Håkan
AB

Vöråv./Vöyrintie 5,
tel./puh. 06-384 3800

Håbeco OY

Seiplaxvägen 88, Oravais

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

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

040-502 6022

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

VÖYRINPÄIVIEN
OHJELMA

6.7. KESÄMARKKINAT
KUNNANTALOLLA KLO 10-14

Myyjät voivat varata markkinapaikan numerosta 040-965 1561

LANGRADIN KLO 11
Ilm. 30.6. mennessä yksinkertaisimmin lomakkeella
www.vora.fi/langradin tai numeroon 382 1671

7.7. JUHLAJUMALANPALVELUS VÖYRIN KIRKOSSA KLO 11
PÄÄJUHLA VÖRÅ UF:N TILOISSA KLO 13

Pausgymnastik under lektionen. Här ser vi åk 7b pausa under
hälsokunskapslektionen för att efteråt kunna koncentrera sig
bättre igen. 
Foto: Nina Cederberg

Tegengrenskolans rektor Elisabeth Mörk tillsammans med
Sanna Vestlin och Nina Cederberg på Finlands Svenska
Idrottsgalan i Helsingfors. 
Foto: Finlands Svenska Idrott

Tegengrenskolan
– Årets skola i rörelse
Under läsåret 2018–2019
har kommunens skolor
deltagit i det landsomfattande programmet
Skolan i rörelse/Liikkuva
Koulu. Skolan i rörelse är
ett projekt som finansieras av Undervisningsoch kulturministeriet och
har som mål att skapa
en trivsammare skoldag
med mera fysisk aktivitet
för skoleleverna.
Tegengrenskolan har deltagit i projektet för tredje året
i rad och vid finlandssvenska
idrottsgalan i Helsingfors
14.2.2019 utnämndes skolan
till årets skola i rörelse.
Tegengrenskolan har under skolåret 2018–2019 arbetat för att få in mera fysisk aktivitet under skoldagen. Skolan har genom sin verksamhet inspirerat eleverna till en
mer aktiv livsstil framom den
tid de tillbringar framför sina
skärmar.
I programmet har ingått
bland annat rastaktiviteter,
pausgymnastik och motionsjippon. Rastverksamheten
har tidigare år letts av lärare
eller utomstående ledare
men under höstterminen
utbildades rastledare bland
skolans elever som har haft
hand om verksamheten.
För att uppmuntra eleverna
till mera rörelse har skolan
försökt göra gymnastikundervisningen mera lekfull

zzKommentarer av skolans elever:
••”Trevligt med rastgymnastik, då har jag något att göra,
annars sitter jag med min
telefon” - Elev åk 7
••”Motionsjippon gör att man
får ha annorlunda skoldagar,
det uppmuntrar alla att röra
på sig” - Elev åk 8
••”Nästa år önskar jag ännu

mera rastgymnastik” - Elev
åk 7
••”Ännu mera variation i rastaktiviteter önskas till nästa
läsår” - Elev åk 7
••”Kul att vara rastledare, bra
att få öva sig inför sommararbete” - Elev åk 8

och anpassad till elevens
egna nivå. Dessutom har
eleverna fått möjlighet att
pröva på alternativa grenar.
Till olika evenemang i närmiljön har skolan promenerat i stället för att ta buss.
Lärarna har under höstterminen tagit del av fortbildning i pausgymnastik för att
med gemensamma krafter
bättre kunna utveckla verksamheten på skolan.
Bland elever i åk 7–8 som
under höstterminen fått ta
del av pausgymnastiken
framkom bl.a. följande kommentarer:
”Skönt att man inte behöver koncentrera sig hela
lektionen utan man får ha en
liten paus”
”Man får ny energi”
”Bra att man får en paus
emellan, då orkar man bättre”
Verksamheten i Tegengrenskolan utvecklas konstant. Under vårterminen har
skolan utöver de nuvarande
rastaktiviteterna även haft
ett samarbetsprojekt med

lokala aktörer. Ett projekt
anpassat för elever som vill
komma igång med bland
annat gymträning och kickboxning. Projektet ”Teenage
Gruppen” är ett samarbete
med skolhälsovården, Your
Coach och Gym 365 i kommunen.
Ett motionsjippo med vintertema, en innebandyturnering mellan klasserna, en
hopprepsdag med Finlands
Svenska Skolidrottsförbund,
ett välgörenhetslopp tillsammans med Team Rynkeby
och en cykeldag är program
som utförts under vårterminen.
Även rastaktiviteter
utomhus har ordnats under
våren.
Skolloppet ordnades den
3 maj tillsammans med Team
Rynkeby. Eleverna sprang
eller promenerade sammanlagt över 400 km.
Frivilliga gymnasieelever
hjälpte till med varvräkning och trots snöstormen
var stämningen god. Sponsorpengarna som eleverna

samlat in på förhand, bidrog
till en betydande summa till
förmån för cancersjuka barn.
Skolan i rörelse-projektet
har också aktivt aktiverat
lågstadierna i kommunen.
Under höstterminen utbildades rastlekledare bland eleverna i årskurs 5 och lärarna
hade möjlighet att delta i en
fortbildning i pausgymnastik.
Skolorna har fått material till
rastverksamhet och aktiva
klassrum.
Dessutom cirkulerar två aktivitetsvagnar med material
som införskaffats med medel
från projektet. Under vårterminen har lågstadierna fått ta
del av en cirkusdag och även
lärarna har fått möjlighet till
fortbildning i utomhuspedagogik.
Skolornas idrottsår avslutades med att flera av
kommunens skolor deltog
i Stafettkarnevalen i Esbo.
Kommunens elever kammade hem fina placeringar.
Tegengrenskolan tog del av
idrottsfesten med både hejarklack och löparlag.
Skolan fick hedersomnämnande bland hejarklackarna och flera topp tio-placeringar på löparbanorna. Men
framför allt kunde skolan
avsluta skolåret med en stor
dos idrottsglädje!
Nina Cederberg
Skolan i rörelse koordinator
2018–2019 & Gymnastikoch hälsokunskapslärare vid
Tegengrenskolan
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Kom med och spring undan cancer
Alla känner någon som
har gått en kamp mot
cancer. Nu kan du göra
skillnad. Snart är det
dags för att återigen
sno på skorna och delta
i loppet “Spring undan
cancer”
Man kan säga att det blivit en
tradition att inleda Vörådagarna med ett sommarlopp.
I år blir det nämligen tredje
gången som Vörå företagare
r.f ordnar tillsammans med
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb och frivilliga brandkåren i Vörå det omtyckta,
populära och framför allt det
viktiga loppet ”Spring undan
cancer”.
– I fjol samlade vi in 5765
euro till PET-röntgen vid
Vasa centralsjukhus, säger
Ann-Sofie Lindgård, som är
en av arrangörerna.
– Det var en bra summa
med tanke på hur kort loppet
är, säger Björn Helsing, som
också är med och arrangerar.
– Det är så tacksamt då
folk och företag vill vara med
och stödja. Det gav en otrolig
stämning att se hur många
som ville vara med och samla
in pengar den dagen, säger Siv Säll, ordförande för
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb.
I fjol deltog 350 personer
i loppet. Arrangörerna hoppas på att lika många, om
inte fler deltar i år. Trots att

I år blir det tredje gången som Vörå företagare r.f ordnar tillsammans med Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb och frivilliga
brandkåren i Vörå. På bild Björn Helsing, Siv Säll, Jens Granholm och Ann-Sofie Lindgård,
Foto: Jonny Smeds

det är ett lopp, är det ingen
tävling. Man kan välja att
springa, jogga, promenera, ta

– Det viktigaste är att man
kommer med, säger Helsing.
Loppets längd är varie-

med barnvagn eller hunden.
Det går också bra att komma
och umgås.

rande. Den längsta sträckan
är sju kilometer och den kortaste är en kilometer.

I år ljuder startskottet 30.6
vid idrottsgården i Maxmo.
Det kostar 10 euro för en
person via förhandsanmälan
och 20 för en familj.
Anmäler man sig på plats
är det lite dyrare. Pengarna
går oavkortat till Projekt livs
arbete för att berika cancersjuka barn och deras familjers
vardag, och till den så kallade
drömdagen: dagen då barn,
som lider av en svår sjukdom,
får uppfylla en dröm.
Företagare är varmt välkomna att sponsorera med
pengar men också med till
exempel korv, saft eller annat tilltugg som deltagarna
kan ha glädje av under evenemanget.
– I fjol tror jag att jag grillade över 500 korvar. Det var
möjligt genom företagssponsorering, säger Helsing.
I fjol deltog Wörå frivilliga
brandkår i arrangemanget
av loppet. Det uppskattades
av deltagarna och av brandmännen själva. De vill vara
med i år igen.
– Vi är väldigt ivriga. Vi
kommer att få förstärkning
från Maxmo Särkimo brandklubb Vi kommer troligen
visa upp brandbilar under
loppet, säger Jens Granholm,
ordförande för Wörå frivilliga brandkår.
Pengarna överlämnas till
projekt liv efter langradin på
Vörådagarna.
Jonny Smeds

Familjedag
med Benny Törnroos stora
muminkonsert samt spännande
kringaktiviteter

Söndag
11.8.2019
kl. 12-15.00

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

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

Bland grevar
och tjänstefolk

Bland grevar och tjänstefolk

30.6.2019
kl. 19
30.6.2019
kl. 19.00

En teaterkavalkad i historien kring herrgården med bl.a drottning- och presidentbesök, kommunalare och midsommarvaka.
En teaterkavalkad i historien kring herrgården med bl.a drottningPris
kaffe, bakelse och
teater: 20,-/vuxna,
10,-/barn under 12 år.
ochinkl.
presidentbesök,
kommunalare
och midsommarvaka.
Förhandsbokning
före
22.6.
till
050-5689539
eller
per10,-/barn
mail info@klemets.fi.
Pris inkl. kaffe, bakelse och teater: 20,-/vuxna,
under 12
år.

Arr. Maxmo Hembygdsförening r.f. | Adress: Tottesund 529 i Maxmo | Välkommen!
Förhandsbokning före 22.6. till 050-5689539 eller per mail
info@klemets.fi.
Välkommen!

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

TOUGHEST FAMILY

SandbläString
& Måleriarbeten

Biljetter: Netticket.fi

Arr. Maxmo Hembygdsförening r.f.
Adress: Tottesund 529 i Maxmo

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

HeLsings
MåLeri ab

vid Tottesunds
herrgård

-

Nybyggen och
renoveringar

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

Norrvalla 18.8.2019

ERBJUDANDE!

& Måleriarbeten
konstruktioner
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b
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SebaStian HelSing, vörå
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TARJOUS!

Vörå kommun bjuder på deltagarav- Vöyrin kunta sponsoroi ensimmäisten
giften till de 120 första Vöråbarnen
120:n Vöyrin Toughest Family -kilpailuun
som anmäler sig till Toughest Family ilmoittautuneen vöyriläislapsen osallisVörå.
tumismaksun.
➤ Anmälan sker via
➤ Ilmoittautuminen osoitteessa
www.toughest.se, deltagare i ålder
www.toughest.se, 5–12-vuotiaiden
5–12 år använd koden Vörå7-12 i
osallistujien kohdalla käytä alekentässä
Lokaltidning
för Vörå
rabattfältet
Nykarleby koodia Vörå7-12
Prenumererad till alla hushåll
Vuxna som vill delta tillsammans med
Vöyriläislapsen kanssa osallistuvan on
i Vörå kommun.
Utkommer 10
nummer 2019.
Vöråbarn
anmäler sig via den normala ilmoittauduttava tavallisen ilmoittautumisen
anmälningen och bör sedan skicka
ett kautta ja lähetettävä osoitteeseen
Vöyrin paikallislehti
VÖRÅ
meddelande
med rubriken
”Vuxen
som
finland@toughest.se viesti otsikolla
å
Vöyri
Tilattu joka talouteen
Vöyrin kunnassa.
VASA
Ilmestyy 10 kertaa
2019.
Vaasa
deltar
tillsammans med Vöråbarn”
till
”Vöyriläislapsen kanssa osallistuva
finland@toughest.se.
aikuinen”.
NÄSTA NUMMER
Meddela namnet på dig själv och bar- Ilmoita oma nimesi ja kanssasi osallistuvan
net så att ni kan få samma starttider.
lapsen nimi, niin saatte saman lähtöajan.
UTKOMMER
Barn
som
inte
har
någon
vuxen
som
Ilman aikuista osallistuvat lapset saavat
SEURAAVA LEHTI
Adress/osoite:
deltar,
får springa med Folkhälsans
juosta Folkhälsanin liikunnanohjaajaopisKOMMUNBLADET/KUNNALLISUUTISET
ILMESTYY
PB/PL 52, 65101 Vasa/Vaasa
idrottsledarstuderanden
i små grupper kelijan kanssa pienryhmissä (ei koske
Redaktionellt material:
(gäller
inte 5-6 åringar).
5-6-vuotiaita).
Felix Rantschukoff 050-313 0762
ANNONSPRIS • Ilmoitushinnat:
Vörå kommun växel 06-382 1111
Exempel
på olika
storlekar
och pris enligt
modulantal.
Hann
du
inte
anmäla
dig
bland
de
120
Etkö ehtinyt osallistua 120 ensimmäisen
kommunbladet@vora.fi
Fullständig tabell på sid 2.
Deadline
första?
Ingen
fara,
vi erbjuder
joukossa? Ei hätää, tarjoamme 50 %:n
Kokoesimerkkejä
moduulien
lukumäärän
mukaan. Täydellinen hinnasto s. 2.
ANNONSER:
texter/tekstit
Maj-Len
Kuivamäki 26.6
50 % rabatt på startavgiften med
alennuksen lähtömaksusta koodilla
06-7848 266, 050-526 1159
Blickhörna
annonser/ilmoitukset
5.7
koden
Vörå50.
Vörå50.
maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi
11
Otsikkoilmoitus:
23

KBL

Uusikaarlepyy

2019

MEDIEKORT • MEDIAKORTTI

KOMMUNBLADET

10.7

OBS! Märk annonsmaterialet med ”KOMMUNBLADET”

ANNONSMATERIAL: material@ot.fi

KBL TEXT- OCH ANNONSTIDTABELL
KBL TEKSTIEN JA ILMOITUSTEN JÄTTÖAJAT
Publiceringsdag
/Ilmestymispäivät

Deadline
texter/tekstit

13.2
13.3

30.1
27.2

Deadline annonser/
ilmoitukset

8.2
8.3

Första sidan/etusivu:
56 mm x 30 mm

79 €

Sista sidan/takasivu:
82 mm x 42 mm

39 x 42 mm

12

111 €

Modulpris t.ex:
Moduulihinnat
esim:

82 x 134 mm

39 x 88 mm

21
82 x 42 mm

32
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Oxkangar vaknar till liv
Blod, svett och tårar. Det
var vad som krävdes av
medlemmarna i Oxkangar kvinnoklubb när
föreningen 1989 fortsatte
arbetet med att renovera
den gamla byskolan, som
byggdes år 1923, men
som lades ner 1967.

Det var också gemenskap,
glada skratt och talkoanda
på hög nivå.
I dag, trettio år efter renoveringen, används huset
av Oxkangar byaråd. När vi
träffas en varm dag i maj har
ett tiotal medlemmar slutit
upp. Rådets medlemmar har
börjat planera den 30:e sommardagen, som också kallas
byadagen den 14 juli. Då ska
också byarådets 30-årsjubileum firas.
– Det blir sång musik, festtalare, lotteri, korvgrillning,
pilkastning och servering.
Det är ett tillfälle att umgås,
säger Richard Sjölund, byarådets sekreterare.
– Barnen kommer också
att kunna hoppa i en hoppborg, säger Linda Fant, viceordförande i byarådet.
Oxkangar är en by, som man
försiktigt kan säga, går i ide
på vintern och vaknar till liv
till sommaren, när antalet
invånare i byn mer än fördubblas. Året runt bor ungefär 70 personer i byn, men på
sommaren när det blir liv och
rörelse i byns 150 sommarstugor och båtarna läggs ut i
havet, blommar byn ut i sin
fulla prakt.
Av de 70 personerna som
bor i byn är 18 barn, vilket är
rekord på många år. På gården, utanför Bystugan hörs
barnskratt från några av byns
framtid. Elin Wester, Maya
Karlsson, Ronja Karlsson
och Wilma Karlsson springer
upp och ner för en jordhög
och hjular fnissande runt i
gräset.
Inom en snar framtid kommer det finnas ännu mera
saker för barnen att göra på
byarådets gård. Linda Fant,
håller nämligen i trådarna för
ett lekplatsprojekt.
Inom kort kommer en gunga,
sandlåda och en klätterställning byggas på gården. Och
jordhögen kommer att flyttas
och förvandlas till en pulkabacke. Projektet är möjligt
genom bidrag från bland annat Sparbanksstiftelserna i
Oravais och Vörå.
– Vi ska börja bygga så
snart det bara är möjligt, säger Fant.
Men låt oss gå in i bystugan igen där medlemmarna
gärna med stolthet i rösten
berättar om sin by och sina
grannar. I Oxkangar hjälper
man varandra och håller
ihop. Det är alla medlemmar
överens om.
– Man kan prata med alla
som man träffar, säger Margareta Jansson, som bor
halva året i Oxkangar och
resten av tiden i Sverige.
Alla byar har smultronställen, skärgårdsbyn Oxkangar
är inget undantag. Här finns

När kommunbladet kom till bystugan var uppslutningen stor. Många ville berätta om sin by.

En av Oxkangars sevärdheter är den gamla väderkvarnen.

Richard Sjölund, byarådets sekreterare, säger att det ligger ett miljötänk
bakom restaureringen av fladan.

Elin Wester och Maya Karlsson ser framemot den nya klätterställning som
ska byggas.

Oxkangar bystuga fungerade tidigare som skola i byn.

vandringsleder, vatten, vacker natur och en väderkvarn
från 1860.
– Men vi kan ju inte avslöja alla smultronställen, man
måste ju behålla några för sig
själv, säger medlemmarna
och skrattar.
Det mesta finns i byn,
även om alla är överens om

att byabutiken, som lade ner
år 2000, är saknad. Men det
finns en räddare i nöden.
Gunnars butiksbil.
– Han är guldvärd, säger
Fant.
För bara drygt tjugo år sedan kunde man ännu beundran vattenspegeln i Fladan
när man stod på backen vid

bybutiken. Men nu för tiden är Fladan igenväxt och
vattnet har sjunkit undan.
Men det ska det bli ändring
på. Byarådet har beviljats
pengar av NTM-centralen
för ett våtmarksprojekt. Vattenspegeln i fladaområdet
återställs.
Man kan nästan säga att

Oxkangar får ett eget litet
reningsverk. Avrinningen ut
i havet kommer nämligen att
ske långsamt, vilket gör att
skadeämnen i vattnet fastnar
på botten.
Med jämna mellanrum ska
området städas. Det är en
av orsakerna till att byarådet

beviljats pengar för ändamålet.
– Det är ett miljötänk som
ligger rätt på sin tid, säger
Sjölund.
– Vi väntar på att få se resultatet, säger Gun-Britt Nykvist, medlem i byarådet.

Text & foto:
jonny smeds
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Sommarevenemang 2019
Evenemang 2/3

Vi publicerar sommarens
evenemang i tre delar, här
kommer den andra. Den tredje
och sista publiceras i juli.

JUNI
12.6 BRÄNNBOLL kl 19 för
hela familjen vid Kimo skola.
Gratis, ingen förhandsanmälning. Arr. Kimo Uf.
13.6 KETTLEBELLTRÄNING
kl 18.30–19.30 vid Rökiö skolas gräsplan. Drop-in, avgift 3
euro/tillfälle. Ledare: Sabina
Östman. Fortsätter t.o.m. 4.7.
I händelse av regn på Norrvalla. Aktuell info på facebook. Arr. GF Balans.
13.6 YOGA kl 19.30–20.30
vid Rökiö skolas gräsplan.
Drop-in, avgift 3 euro/tillfälle. Ledare: Janina/Oravais
yogacenter. Fortsätter 20.6. I
händelse av regn på Norrvalla. Aktuell info på facebook.
Arr. GF Balans.
15.6 LOPPIS kl 10–16 vid
Komossa uf, f.d. Komossa
skola, Komossavägen 237A:
Caféet öppet med Lillkungs
goda bakverk. Inredningsprylar på Aveos lagertömning, kläder i Dress like
Maries pop-up butik eller
kläder till barn i Dolce vita
designs pop up affär. Mera
info på Facebook under
evenemanget Loppis i Komossa. Arr Komossa Uf.

18.6 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.

att berättas är följande:
20.6 Mumin i trollskogen
27.6 Mamma Mu och Kråkan
planerar barnfest
4.7 Guldlock i sagohus
11.7 Pippi i muséet
Arr. Stiftelsen Rasmusgården.

18.6 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.

21.6 KIMO MIDSOMMARSTÅNG kl 13–15 vid Kimo
Bruk. Dekorering och resning av stången samt musik, dans och servering. Arr.
Oravais hembygdsförening/
Kimo Bruksektion.

18.6 SAGO- PYSSELSTUND
kl 11–12 på Oravais bibliotek,
Öurvägen 31, Oravais. Gratis. Barn med förälder eller
annan vuxen välkommen till
biblioteket. Fortsätter hela
juni.
18.6 GOLFTRÄNING kl 18 för
juniorer på golfbanan vid
skidcentrum, Vörå. Gratis.
Fortsätter varje tisdag i juni
och juli. Arr. Vörå Golf .
19.6 AFTONMUSIK kl 19 i
Oravais kapell; Delilakören.
Fritt inträde, kollekt. Arr.
Vörå församling.
20.6 MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl 10–12 på Rasmusbacken, Haviståkersvägen 92 Vörå. Fortsätter varje
torsdag i juni och juli. Varannan gång på svenska och varannan gång på finska. Gratis
inträde. Egen picknickkorg
med! Sagorna som kommer

26.6 AFTONMUSIK kl 19 i
Oravais kapell; I Heikius &
R Hjort, C Heikius, K Heikius M Malmsten-Ahlsved.
Fritt inträde, kollekt. Arr.
Vörå församling.
26.–27.6 ÖVERNATTNINGSLÄGER på Rasmusbacken
för 7–12-åringar. Adress: Haviståkersvägen 92, Vörå. Deltagarna deltar i matlagning,
uteaktiviteter, leker och njuter av sommaren. Avgift: 40
euro. Arr. Vörånejdens 4H.

målning, ponnyridning och
hoppslott. Kl 18.45 konsert
med Robin Hund & Hans
glada orkester. Gratis inträde, vissa programpunkter
mot en liten ersättning. Arr.
Framstegsvännerna i Lotlax.

28.6 MAXMODANSIN kl
21–02 vid Maxmo dansbana,
Strandvägen 70. Högtryck
spelar till dansen och i puben
står Hotshots för musiken.
Inträde: 20 euro. Under 18
år ingår pyttipanna. Busstidtabeller på www.karklaxuf.
com. Arr. Kärklax uf.
29.6 CYKELORIENTERING
i Vörå 29.6–3.8 längs en 20
km lång bygdeskön rutt runt
Vörå centrum. Kartor från
Citygrillen á 5 euro/pers. eller 10 euro/familj. Arr. VIF
motion.

27.6 DJUPTÖJNING
kl
19.30–20.30 vid Rökiö skolas
gräsplan. Drop-in, avgift 3
euro/tillfälle. Ledare: Sabina
Östman. Fortsätter 4.7. I händelse av regn på Norrvalla.
Aktuell info på facebook.
Arr. GF Balans.

30.6 BLAND GREVAR OCH
TJÄNSTEFOLK – en teaterkavalkad kl 19 vid Tottesunds
herrgård, Tottesund 529,
Maxmo. En kavalkad i historien herrgården med allt
från grevar till tjänstefolk.
Vita frun kanske också dyker
upp. I musikcaféerna får du
avnjuta kaffe med bakelse i
herrgårdsmiljö. Förhandsbokning tfn 050-5689539 eller info@klemets.fi. senast
25.6. Arr. Maxmo hembygdsförening.

28.6 FAMILJEKVÄLL kl 17
vid byagården i Lotlax, Lotlaxvägen 426, Vörå. Program
för hela familjen. Ansikts-

30.6 SPRING UNDAN CANCER 3.0 kl 17 vid idrottsgården i Maxmo, Maxmovägen
340. Intäkterna från välgö-

renhetsloppet till att stöda
Project Liv och arbetet för
cancersjuka barn. Banorna
är 1 km och 7 km. Man går eller löper den av banorna som
man själv väljer. På 7 km:s
banan finns en vätskestation. Servering vid målgång.
Frivilliga brandkåren förevisar brandbilar. Parkering
vid idrottsgården, skolan,
dagis och gravgården. Förhandsanmälan: se Facebook,
Spring undan cancer 3.0. Anmälan på plats från kl 16.00.
Samla familj, vänner, grannar och Spring undan cancer. Arr. Vörå företagare.
JULI
VÖRÅDAGARNA 2019
Måndag 1.7
I RÅGENS OCH FJÄRDARNAS RIKE, årets upplaga utkommer.
BOKFÖRSÄLJNING kl 14 av
avskrivna böcker vid Oravais
bibliotek. Pågår t.o.m. 14.8.
Adress: Öurvägen 31.
UTSTÄLLNING i Vörå huvudbibliotek, Härmävägen
8. Marita Södergård ställer ut
saltreliefer. Pågår t.o.m. 24.7.
UTSTÄLLNING i Vörå huvudbibliotek. Sune Dahlin ställer ut rokoko möbler. Pågår
t.o.m. 24.7.
BYAKAMP i friidrott kl 18.30
på Oravais sportplan, Eljasusvägen 106. Lagtävling
mellan byarna i Vörå. Även

kringaktiviteter ss. hoppborgar och servering. Arr. IF
VOM.
Tisdag 2.7
MATDAG kl 11–14 vid Arvidsgården på Rasmusbacken.
Besöksadress: Haviståkersvägen 92–95, Vörå. Laxsoppa och kaffe 10 euro/vuxen,
5euro för barn under skolåldern. Bokningar senast 1.7,
Gunilla 0400-753 414.
BARNFEST med Mamma
Mus barnkalas på Rasmusbacken kl 14 på Haviståkersvägen 92 Vörå. Förutom
teatern ordnas olika aktiviteter runtom på backen för
barnfamiljer. Ponnyridning.
Inträde: 5 euro, (saft med tilltugg ingår). Vuxna kan köpa
kaffe med tilltugg. Verners
museum öppet kl 11–16.
STALLDAG vid Stall Falisa,
för dig som är 4–11 år tillsammans med en vuxen. Adress:
Falisavägen 47, Maxmo. Vi
bekantar oss med stallets
hästar, kaniner, katter, hund
och åsna, sköter om djuren
och provar på ridning. Ta
gärna med eget mellanmål
och klä er enligt väder och
vind. Mera info: www.stallfalisa.fi
BOKFÖRSÄLJNING kl 14 av
avskrivna böcker vid Maxmo
bibliotek. Pågår t.o.m. 14.8.
Adress: Maxmovägen 243 A.
TRIVSELKVÄLL kl 18 vid
Virgo, Masugnsvägen 29,
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Oravais fabrik. Oravais hembygdsförening/Virgosektion.
GOLFRUNDA från kl 18 på
golfbanan vid skidcentrum i
Vörå. Intresserade kan gratis
gå en runda tillsammans med
en medspelare som innehar
greencard. Man kan spela eller bara gå med. Fortsätter på
onsdag och torsdag. På torsdag tävling. Då kan man inte
spela, endast gå med. Info:
0400-588550/Peter. Arr. Vörå
Golf.
DUATHLON-TÄVLING
kl
18.30 för ALLA intresserade. Samling vid skidstugan.
Rullskidning i teknikbana +
löpning som jaktstart uppför
slalombacken. Gratis. Anmälan på platsen. Mera info
på www.voraif.fi. Arr. Vörå
IF skidor.
Onsdag 3.7
FAMILJEDAGAR på slagfältet
i Oravais, Slagfältsvägen 130,
kl 12–15. Varje onsdag i juli
erbjuder vi program för hela
familjen. Fr.o.m. 10.7 också
med spionäventyr. Kurs i
brödbakning och möjlighet
äta lunch. Mera information
finns på www.oravais1808.
fi. Arr. Oravais historiska förening.
BOKFÖRSÄLJNING kl 14 av
avskrivna böcker vid Vörå
huvudbibliotek. Pågår t.o.m.
14.8. Adress: Härmävägen 8.
PAINTBALL kl 16–18 vid
Vörå skidcentrum för ungdomar uppe på slalombacken.
Åk upp till slalombacken
via Magmossen. Förhandsanmälning senast 2.7. Avgift
10 euro, ingår utrustning
och 200 skott. Barn u 12 år
endast i föräldrars sällskap.
Kontaktperson: Kim Kattil,
tfn 050-307 6984. Arr. JKCmarketing och Vörå fritid.
FÖRETAGSMINGEL kl 18 vid
kommungården i Vörå. Tal
av Dag Sandås.
NATTZUMBA MED CAMILLA
kl 20–22 vid Maxmo dansbana, Strandvägen 70, Maxmo.
Gratis. Arr. Fritidsavdelningen.
AFTONMUSIK kl 19 i Vörå
kyrka. Erik Nygård, violin,
M Klemets, orgel/piano. Fritt
inträde, kollekt. Arr. Vörå
församling.
Torsdag 4.7
SOLOKONSERT med Philip
Järvenpää kl 19 vid Tottesunds herrgård. Philip Järvenpää tolkar de största hitlåtarna från 50- och 60-talet.
Thomas Enroths orkester är
med och kompar. Kaffe och
bakelse ingår i biljettpriset,
www.netticket.fi.
ÖNSKESÅNGSKVÄLL kl 19 i
Koskeby bönehus. Vi sjunger
tillsammans ur Sionsharpan.
S Erikson, M Klemets, R
Hjort & I Heikius. Arr. Vörå
församling.
Fredag 5.7
FÅGELEXKURSION kl 07.
Start vid Tegengrenstatyn,
Vöråvägen 5, i Vörå centrum.
Egen matsäck och kikare
med. Vi kör med egna bilar.
Arr. Oravaisnejdens naturvetarklubb och Tegengrensällskapets
ornitologiska
sektion.

VÖRÅDAGSPARTY
kl.20–
01.30 på Norrvalla med Vörjeans, Danny T & Sirens och
Dennis Rönngård. Inträde 20
euro. K-18.

utställningar och lekar, program på utescenen servering
m.m. www.kimobruk.fi Arr.
Oravais hembygdsförening/
Kimo Bruksektion.

SÅNG- OCH MUSIKAFTON kl
19 i Hallonpaik, Mäkipäävägen. Skyltning från brandstation. Lätt underhållning med
Smedarna, Bjarne Andersson och John. Kaffeservering,
grillkorv. Fritt inträde. Arr.
Mäkipää byaråd.

SKÄRGÅRDSMARKNAD kl
11–15 vid Uf Kustens lokal,
Österö 2211, Maxmo. Arr.
Österö-Vesterö byaförening.

Lördag 6.7
SOMMARMARKNAD
kl
10–14 vid kommungården
i Vörå. Trubadur Dennis
Rönngård underhåller på
torget, gratis hoppslott,
sumobrottning. Kl 10–12
traktorprecisionsbana för
tramptraktorer och ridhoppning med käpphästar,
våffelcafé/Vörånejdens 4H.
Vörå Spelmansklubb har
gratis drop-in konsert i Astragården. Marknadsförsäljare kan boka gratis plats på
tfn 040-965 1561/Ulrika. Arr.
Föreningarna på Rasmusbacken, fritidskansli.

VÖRÅDAGSDANS kl 20.30–
02.00 på Storberget, Rejpeltvägen 341, Vörå. I paviljongen: Guns Rosor. I puben:
Christian Vesterqvist duo
(F18). Disco ut på plattan:
Non-stop buss Citygrillen–
Storberget–Citygrillen. Arr.
Vörå UF, Rejpelt HF.

LANGRADIN kl 11. Festtåg
genom Vörå centrum med
företag, föreningar och andra
intresserade. Refereras från
Karlsborg. Deltagare bör
anmäla sig till tfn 382 1671 eller till fritid@vora.fi senast
30.6. Start vid Koskeby skola.
Deltagarna samlas senast kl
10.30. Både bland föreningar
o företag belönas det mest
briljanta ekipaget med ett
presentkort.
VÖRÅSOPPAN serveras kl
11–14 i Tegengrenskolans
matsal. Hemförsäljning, eget
kärl. Arr. Jaana Havulehto.
SMIDESDAG kl 10–16 på
Kimo Bruk, Bruksgatan 38,
Kimo. Smide, marknadstorg,

ÅRETS FOTBOLLSMATCH
kl.15 vid Norrvalla. Rökiö/
Karvsor–Övriga Vörå.

Söndag 7.7
VÖRÅDAGARNAS
FESTGUDSTJÄNST kl 11 i Vörå
kyrka. H Boije, S Erikson, M
Klemes. Efteråt uppvaktning
vid de stupades gravar.
HUVUDFEST kl 13 i Vörå Uf:s
lokal. Festtal av Britta Nygård. Musik. Utdelning av utmärkelser och hederstecken,
servering.
VÖRÅDAGSTRAIL kl 19. Terränglöpning för barn och
vuxna med start och mål vid
skidcentrum. Klasser: F/P
13 3 km, F/P 17 samt damer
och herrar 8 km. Även tidlös
klass på valfri sträcka som
man kan springa t.ex. med
sitt barn. Avgift: 5 euro/junior, 10 euro/senior eller 25
euro/familj.
Förhandsanmälning senast 6.7. Genom
att delta stöder du även
Team Rynkebys Vöråcyklister Ingers och Erkkis insamling till Sylva r.y. med 2 euro/
deltagare. Arr. VIF motion &
skidor .

ILTAKIRKKO klo 19 Murron
rukoushuoneella, Saarentie,
Petterinmäki.
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.
10.7 ALLSÅNGSKVÄLL VID
RÖKIÖ KVARN kl 19–21. Lotlaxvägen 19, Vörå. Allsång
med Dansdax. Övriga medverkande är Dansbandsrävarna och Loudspeakers
(Pedersöre). Speaker och
allsångsledare:
Herman
Hagnäs. Allsångshäfte och
servering ingår i inträdet.
Gratis OT-buss från Vasa via
Maxmo och Kaitsor. Arr. Rökiö biblioteksförening.
10.7 BRÄNNBOLL kl 19 för
hela familjen vid Kimo skola.
Gratis, ingen förhandsanmälning. Arr. Kimo Uf.
11–12.7
FOTOUTSTÄLLNING kl 14–18 i Bertby uf
lokal,
Bertby–Lålaxvägen
771, Bertby. Uppföljaren till
fjolårets utställning ”Återblick i bilder”. Många olika
händelser från förr skildras
i bilder, alla med anknytning
till Bertby. Kaffeservering
och försäljning av Bertbyboken. Avgiftsfritt. Arr. Bertby
Ungdoms och hembygdsförening.
11.7 SKÄRMTRÄFFEN fr. kl
17 i Tuckor, Vöråvägen 812.
Motionsorientering
med
varierande svårighetsgrad.
Mera info: www.femman.fi/
orientering/skärmträffen/.
Arr. IF Femman.
12.7 AFTONMUSIK kl 19 i
Maxmo kyrka. Marianne

Maans & Sofia Lindroos,
violin och sång. Fritt inträde,
kollekt. Arr. Vörå församling.
14.7 BARNFEST med Alfons
och Mållgan kl 15–16.30 vid
Maxmo dansbana, Strandvägen 80, Maxmo. Det bjuds på
teater, musik, pyssel och servering. Biljetter: 14 euro vid
dörren. 0–1 år gratis. http://
w w w. e s t r a d . f i / b a r n e n sestrad/aktuellt/barnfest.
Arr. Barnens estrad i samarbete med Kärklax uf.
ÖVRIGT
CAFÉ VIRGO öppet : 01.07–
05.07. kl 13–16. Kaffe/te/saft
med hembakt bulla samt
guidning av Virgo och Miniatyren till priset av 5 euro/
person. Boka gärna på förhand om man blir en grupp
över 10 personer, på numret
0400-108 180/Margaretha.
SEASIDE SHOP, Hantverkarboden, Vasavägen 121, Oravais. Öppet: fre–sö kl 12–18 i
juni, juli dagligen kl 12–18.
HEMSLÖJDSAFFÄREN Vöråvägen 16, Vörå öppet tisdag–
fredag kl 10–17, lördag kl
10–13.
MYRBERGSGÅRDEN, Bertby–Lålaxvägen 18, Vörå.
Ny utställning med kistor
och Vöråtäcken. Öppet hus
6.7–7.7 kl 13–17. Övriga tider
enligt överenskommelse info
tfn 050-4685542 Helsing eller
Förars 06-3830033 samt 0505721827 Södergård.
FÄDERNEGÅRDEN, Rejpeltvägen 341 Vörå. Öppet enligt
överenskommelse. Tfn 0500866 730.
VERNERS

MUSEUM, Ras-

musbacken, Haviståkersvägen 92–95, Vörå. Öppet 2.7 kl
11–16.
KLEMETSGÅRDARNA och
caféet, Kärklaxvägen 308,
Maxmo. Öppet 21.6–11.8, ti–
sö kl 11–19. Kontaktuppgifter: info@klemets.fi. Orgel-,
söndagsskole- och fiskemuséet öppet enligt överenskommelse.
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 12–18, 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. 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
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Kesän tapahtumat 2019
Tapahtumat 2/3
Julkaisemme kesän
tapahtumakalenterin kolmessa
osassa, tässä tulee toinen osa.
Kolmas ja viimeinen julkaistaan
heinäkuussa.

KESÄKUU
12.6. POLTTOPALLOILUA
klo 19 koko perheelle Kimon
koululla. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Järj.
Kimo uf.
13.6.
KAHVAKUULATREENIT klo 18.30–19.30 Rökiön koulun nurmikentällä.
Drop-in, maksu 3 euroa/kerta. Ohjaaja: Sabina Östman.
Jatkuu 4.7. saakka. Sateen
sattuessa Norrvallassa. Ajantasaista tietoa Facebookissa.
Järj. GF Balans.
13.6. JOOGAA klo 19.30–
20.30 Rökiön koulun nurmikentällä. Drop-in, maksu
3 euroa/kerta. Ohjaaja: Janina/Oravais
yogacenter.
Jatkuu 20.6. saakka. Sateen
sattuessa Norrvallassa. Ajantasaista tietoa Facebookissa.
Järj. GF Balans.
15.6. KIRPPIS klo 10–16 Komossa uf:n tiloissa ent. Komossan koululla, Komossantie 237 A. Kahvila avoinna ja
tarjolla Lillkungin herkullisia
leivonnaisia. Sisustusesineitä Aveon varastontyhjennyksestä, Dress Like Marien
pop-up-liikkeen vaatteita ja
Dolce Vita Designin pop-

up-liikkeen lastenvaatteita.
Lisätietoja
Facebookissa
Loppis i Komossa -tapahtumassa. Järj. Komossa uf.
18.6. 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.
18.6.
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.
18.6. SATU- JA ASKARTELUTUNTI klo 11–12 Oravaisten kirjastossa, Öurintie 31,
Oravainen. Maksuton. Lapset vanhempiensa tai muun
aikuisen seurassa ovat tervetulleita kirjastoon. Jatkuu
koko kesäkuun.
18.6. GOLFTREENIT junioreille klo 18 Vöyrin hiihtokeskuksen
golfkentällä.
Maksuton. Pidetään kesä- ja
heinäkuun jokaisena tiistaina. Järj. Vöyrin Golf.
19.6. ILTAMUSIIKKIA klo 19
Oravaisten kappelissa, Delila-kuoro. Vapaa pääsy, kolehti. Järj. Vöyrin seurakunta.
20.6. HIIRIÄIDIN SATUPIK-

NIK klo 10–12 Rasmuksenmäellä,
Haviståkersvägen
92, Vöyri. Pidetään kesä- ja
heinäkuun jokaisena torstaina. Joka toinen kerta ruotsiksi ja joka toinen kerta
suomeksi. Vapaa pääsy. Oma
piknikkikori mukaan! Luemme seuraavat sadut:
20.6. Muumit taikametsässä
27.6. Mimmi Lehmä ja Varis
suunnittelevat lastenjuhlia
4.7. Kultakutri satutalossa
11.7. Peppi museossa
Järj. Rasmusgården-säätiö.
21.6. KIMON JUHANNUSSALKO klo 13–15 Kimon ruukilla. Salko koristellaan ja
pystytetään. Lisäksi musiikkia, tanssia ja tarjoilu. Järj.
Oravais hembygdsförening/
Kimo Bruksektion.
26.6. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Oravaisten kappelissa. I.
Heikius ja R. Hjort, C. Heikius, K. Heikius, M. MalmstenAhlsved. Vapaa pääsy, kolehti. Järj. Vöyrin seurakunta.

26.–27.6.
YÖPYMISLEIRI
Rasmuksenmäellä 7–12-vuotiaille. Osoite: Haviståkersvägen 92, Vöyri. Leiriläiset
osallistuvat ruoanlaittoon,
ulkoaktiviteetteihin ja leikkeihin ja nauttivat kesästä.
Maksu: 40 euroa. Järj. Vöyrin
seudun 4H.
27.6.
SYVÄVENYTTELYÄ
klo 19.30–20.30 Rökiön koulun nurmikentällä. Drop-in,
maksu 3 euroa/kerta. Ohjaaja: Sabina Östman. Jatkuu

4.7. saakka. Sateen sattuessa
Norrvallassa. Ajantasaista
tietoa Facebookissa. Järj. GF
Balans.
28.6. PERHEILTA klo 17 Lotlaxin kylätalolla, Lotlaxintie
426, Vöyri. Ohjelmaa koko
perheelle. Kasvomaalausta,
poniratsastusta ja pomppulinna. Klo 18.45 Robin Hund
& Hans glada orkesterin
konsertti. Vapaa pääsy, jotkut
ohjelman osat maksullisia. Järj.
Framstegsvännerna i Lotlax.
28.6. MAKSAMAAN TANSSIT klo 21–02 Maksamaan
tanssilavalla, Rantatie 70.
Väkeä tanssittaa Högtryckorkesteri ja pubin puolella
musiikista vastaa Hotshots.
Sisäänpääsy: 20 euroa. Alle
18-vuotiaille maksuun sisältyy pyttipannu. Linja-autoaikataulut osoitteessa www.
karklaxuf.com. Järj. Kärklax
uf.
29.6. PYÖRÄSUUNNISTUSTA Vöyrillä 29.6.–3.8. pitkin
20 kilometrin pituista maaseutureittiä Vöyrin keskustan
ympäristössä. Kartat Citygrillistä 5 euroa/hlö tai 10 euroa/perhe. Järj. VIF kuntoilu.
30.6. KREIVIEN JA PALVELUSVÄEN
KESKUUDESSA
-teatterikavalkadi
klo 19 Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, 66460 Maksamaa. Sukellus kartanon
historiaan kreiveineen ja
palvelusväkineen. Valkoinen
rouva saattaa myös ilmestyä
paikalle.
Musiikkikahvi-

lassa saat nauttia leivoskahvit
kartanoympäristössä.
Ennakkoilmoittautumiset
numeroon 050-5689539 tai
osoitteeseen info@kelmets.fi
25.6. mennessä. Järj. Maxmo
hembygdsförening.
30.6. JUOKSE SYÖPÄÄ PAKOON 3.0 klo 17 Maksamaan
urheilutalolla, Maksamaantie 340. Hyväntekeväisyystapahtuman tuotoilla tuetaan
Project liv -hanketta ja syöpäsairaiden lasten eteen
tehtävää työtä. Matkoina 1
km tai 7 km. Osallistuja kävelee tai juoksee valitsemansa matkan. 7 kilometrin reitillä on juomapiste. Maalissa
tarjoilu.
Vapaapalokunta
esittelee paloautoja. Pysäköinti urheilutalolle, koululle,
päiväkodille tai hautausmaalle. Ennakkoilmoittautuminen: ks. Facebookista
Spring undan cancer 3.0 -tapahtuma. Ilmoittautuminen
paikan päällä klo 16 alkaen.
Lähtekää joukolla perheen,
ystävien tai naapureiden
kanssa juoksemaan syöpää
pakoon. Järj. Vöyrin yrittäjät.
HEINÄKUU
VÖYRINPÄIVÄT 2019
Maanantai 1.7.
I RÅGENS OCH FJÄRDNARNAS RIKE, tämän vuoden
painos ilmestyy.
POISTETTUJEN KIRJOJEN
MYYNTI klo 14 Oravaisten
kirjastossa. Jatkuu 14.8. saakka. Osoite: Öurintie 31.

NÄYTTELY Vöyrin pääkirjastossa, Härmäntie 8. Marita
Södergård asettaa näytteille
suolareliefejä. Jatkuu 24.7.
saakka.
NÄYTTELY Vöyrin pääkirjastossa. Sune Dahlin asettaa
näytteille rokokoohuonekaluja. Jatkuu 24.7. saakka.
YLEISURHEILUN KYLÄOTTELU klo 18.30 Oravaisten
urheilukentällä, Eljasusvägen 106. Vöyrin kylien välinen joukkuekilpailu. Myös
oheistoimintaan,
kuten
pomppulinnoja ja tarjoilu.
Järj. IF VOM.
Tiistai 2.7.
RUOKAPÄIVÄ klo 11–14 Arvidsgårdenissa Rasmuksenmäellä. Osoite: Haviståkersvägen 92–95, Vöyri. Lohikeitto ja kahvi 10 euroa/
aikuinen, 5 euroa/alle kouluikäiset lapset. Varaukset 1.7.
mennessä Gunillalle, puh.
0400-753 414.
LASTENJUHLA
Mimmi
Lehmän kanssa Rasmuksenmäellä klo 14, Haviståkersvägen 92, Vöyri. Teatterin
lisäksi järjestetään myös
muita aktiviteetteja lapsiperheille. Poniratsastusta.
Sisäänpääsy: 5 euroa (sis.
pikkupurtavaa).
Aikuiset
voivat ostaa kahvia ja purtavaa. Verner Rasmuksen museo auki klo 11–16.
TALLIPÄIVÄ Falisan tallilla 4–11-vuotiaille aikuisten

14
seurassa. Osoite: Falisantie
47, Maksamaa. Tutustumme
tallin hevosiin, kaneihin,
kissoihin, koiraan ja aasiin.
Hoidamme eläimiä ja kokeilemme ratsastusta. Ota
mielellään mukaan omaa
välipalaa ja pukeudu sään ja
tuulen mukaan. Lisätietoja
osoitteessa www.stallfalisa.fi.
POISTETTUJEN KIRJOJEN
MYYNTI klo 14 Maksamaan
kirjastossa. Jatkuu 14.8. saakka. Osoite: Maksamaantie
243 A.
VIIHTYISÄ ILTA klo 18 Virgossa, Masuunintie 29, Oravaisten tehdas. Oravais hembygdsförening/Virgosektion
GOLFKIERROS klo 18 alkaen
Vöyrin hiihtokeskuksen golfkentällä. Golfista kiinnostuneet voivat osallistua kierrokselle maksutta greencardin omaavan kanssapelaajan
kanssa. Voit osallistua tai
vain seurata peliä. Jatkuu keskiviikkona ja torstaina. Torstaina kilpailu. Silloin ei voi
pelata vaan vain seurata peliä. Lisätiedot: 0400-588550/
Peter. Järj. Vöyrin Golf.
DUATHLON-KILPAILU klo
18.30 KAIKILLE kiinnostuneille. Kokoontuminen hiihtokeskuksella. Rullahiihtoa
tekniikkaradalla + takaaajojuoksua laskettelumäessä.
Maksuton. Ilmoittautuminen paikan päällä. Lisätietoa
osoitteessa www.vora.if.fi.
Järj. Vörå IF skidor.
Keskiviikko 3.7.
PERHEPÄIVÄT Oravaisten
taistelukentällä,
Taistelutantereentie 130, klo 12–15.
Heinäkuun jokaisena keskiviikkona tarjoamme ohjelmaa koko perheelle. 10.7.
alkaen ohjelmassa myös
vakoojaseikkailu. Leivänleipomiskurssi ja mahdollisuus
syödä lounasta. Lisätietoja osoitteessa www.oravais1808.fi. Järj. Oravaisten
historiallinen yhdistys.
POISTETTUJEN
KIRJOJEN MYYNTI klo 14 Vöyrin
pääkirjastossa. Jatkuu 14.8.
saakka. Osoite: Härmäntie 8.
PAINTBALLIA klo 16–18
Vöyrin hiihtokeskuksen laskettelurinteessä
nuorille.
Käynti laskettelurinteeseen
Magmossenin kautta. Ennakkoilmoittautuminen 2.7.
mennessä. Maksu 10 euroa
(sis. varustuksen ja 200 kuulaa). Alle 12-vuotiaat lapset vanhempien seurassa.
Yhteyshenkilö: Kim Kattil,
puh. 050-307 6984. Järj. JKCmarketing ja Vöyrin vapaaaikatoimisto.
YRITTÄJÄTREFFIT klo 18
Vöyrin kunnantalolla. Dag
Sandås pitää puheen.
YÖZUMBA Camillan kanssa
klo 20–22 Maksamaan tanssilavalla, Rantatie 70, Maksamaa. Maksuton. Järj. Vapaa-aikatoimisto.
ILTAMUSIIKKIA klo 19 Vöyrin kirkossa. Erik Nygård,
viulu; M. Klemets, urut/piano. Vapaa pääsy, kolehti. Järj.
Vöyrin seurakunta.
Torstai 4.7.
KONSERTTI, solistina Philip
Järvenpää klo 19 Tottesundin
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kartanolla. Philip Järvenpää
tulkitsee 50- ja 60-lukujen
suurimpia hittejä. Thomas
Enrothin orkesteri säestää.
Leivoskahvit sisältyvät lipun
hintaan (www.netticket.fi).
TOIVELAULUILTA klo 19
Koskebyn rukoushuoneella.
Laulamme yhdessä ruotsinkielisestä Sionin kanteleesta.
S. Erikson, M. Klemets, R.
Hjort ja I. Heikius. Järj. Vöyrin seurakunta.
Perjantai 5.7.
LINTURETKI klo 7.00. Lähtö
Tegengrenin patsaalta, Vöyrintie 5, Vöyrin keskustasta.
Ota mukaan omat eväät ja
kiikarit. Ajamme omilla autoilla. Järj. Oravaisnejdens
naturvetarklubb ja Tegengrenin seuran ornitologinen
jaosto.
VÖYRINPÄIVIEN KEMUT klo
20–1.30 Norrvallassa. Esiintyjinä Vörjeans, Danny T. &
Sirens ja Dennis Rönngård.
Sisäänpääsy: 20 euroa. K-18.
LAULUN JA MUSIIKIN ILTA
klo 19 Hallonpaikissa, Mäkipääntie. Opaskyltit paloasemalta. Kevyttä viihdettä
tarjoavat Smedarna, Bjarne
Andersson ja John. Kahvitarjoilu, grillimakkaraa. Vapaa pääsy. Järj. Mäkipään
kyläneuvosto.
Lauantai 6.7.
KESÄMARKKINAT klo 10–14
Vöyrin kunnantalolla. Trubaduuri Dennis Rönngård
viihdyttää torilla. Ilmainen
pomppulinna, sumopainia.
Klo 10–12 polkutraktorien
tarkkuusajot ja esteratsastusta keppihevosilla, vohvelimyyntiä/Vöyrin seudun
4H. Vöyrin pelimannikerho
tarjoaa maksuttoman dropin-konsertin
Astragårdenissa.
Markkinamyyjät
voivat varata paikan ilmaiseksi soittamalla numeroon
040-965 1561/Ulrika. Järj.
Rasmuksenmäen yhdistykset, vapaa-aikatoimisto.
LANGRADIN-kulkue
klo
11. Vöyrin keskustan läpi
kulkeva juhlakulkue yrityk-

sille, yhdistyksille ja muille
kiinnostuneille. Kulkue selostetaan Karlsborgilta. Ilmoittautumiset numeroon
382 1671 tai osoitteeseen fritid@vora.fi 28.6. mennessä.
Lähtö Koskebyn koululta.
Kokoontuminen viimeistään
klo 10.30. Loistavin vaunu
palkitaan lahjakortilla sekä
yritys- että yhdistysluokassa.
VÖYRINSOPPAA
tarjoillaan klo 11–14 Tegengrenin
koulun ruokasalissa. Kotiinmyyntiä, ota mukaan oma
astia. Järj. Jaana Havulehto.
TAONTAPÄIVÄ klo 10–16 Kimon ruukilla, Ruukintie 38,
Kimo. Taontaa, markkinatori, näyttelyitä ja leikkejä. Ulkolavalla ohjelmaa ja tarjoilu
ym. www.kimobruk.fi. Järj.
Oravais hembygdsförening/
Kimo Bruksektion.
SAARISTOMARKKINAT klo
11–15 Uf Kustensin tiloissa,
Österö 2130, Maksamaa.
Järj. Österö-Vesterön kyläyhdistys.
VUODEN
JALKAPALLOOTTELU klo 15 Norrvallassa.
Rökiö/Karvsor vs. muu Vöyri.
VÖYRINPÄIVIEN TANSSIT
klo 20.30–2.00 Storbergetillä,
Rekipellontie 341, Vöyri. Paviljongissa Guns Rosor. Pubissa Christian Vesterqvist
duo (K-18). Disco levyltä.
Linja-auto kulkee non-stop
City-grillin ja Storbergetin
välillä. Järj. Vörå UF, Rejpelt
HF.
Sunnuntai 7.7.
VÖYRINPÄIVIEN
JUHLAJUMALANPALVELUS klo
11 Vöyrin kirkossa. H. Boije,
S. Erikson, M. Klemets. Lopuksi kunniakäynti sankarihaudoilla.
PÄÄJUHLA klo 13 Vörå
uf:n tiloissa. Britta Nygård
pitää juhlapuheen. Musiikkia. Kunniamerkkien jako ja
tarjoilu.
VÖYRINPÄIVIEN JUOKSUT
klo 19. Maastojuoksua lap-

sille ja aikuisille lähtö- ja
maalipaikkana
hiihtokeskus. Luokat: T/P 13: 3 km;
T/P 17 ja naiset ja miehet: 8
km. Lisäksi vapaavalintaisen matkan luokka, jolla ei
mitata aikaa ja jonka juosta
esim. lapsen kanssa. Maksu:
5 euroa/juniori, 10 euroa/
seniori tai 25 euroa/perhe.
Ennakkoilmoittautuminen
6.7. mennessä. Osallistumalla tuet myös Team Rynkebyn
vöyriläisiä osanottajia Ingeriä ja Erkkiä heidän Sylva
ry -keräyksessään 2 eurolla/
osallistuja. Järj. VIF kuntoilu- ja hiihtojaostot.

by-kirjan myyntiä. Maksuton. Järj. Bertby Ungdomsoch hembygdsförening.

ILTAKIRKKO klo 19 Murron
rukoushuoneella, Saarentie,
Petterinmäki.

14.7. LASTENJUHLA Mikko
Mallikkaan ja ja Mulperin
kera klo 15–16.30 Maksamaan tanssilavalla, Rantatie
80, Maksamaa. Ohjelmassa
teatteria, musiikkia, askartelua ja tarjoilu. Liput: 14 euroa
ovelta. 0–1-vuotiaat maksutta.
http://www.estrad.
fi/barnensestrad/aktuellt/
barnfest. Järj. Lasten estradi
yhteistyössä Kärklax uf:n
kanssa.

10.7. UNDER LITEN HIMMEL
klo 19 Kyroboas kvarn -myllyllä, Kimo. Muut esitysajat
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
osoitteessa www.oravaisteater.fi. Järj. Oravaisten teatteri.

11.7. KUNTORASTIT klo 17
alkaen Tuckorissa, Vöyrintie 812. Kuntosuunnistusta
vaihtelevilla vaikeusasteilla.
Lisätietoa: www.femman.fi/
orientering/skärmträffen/.
Järj. Urheiluseura Femman.
12.7. ILTAMUSIIKKIA klo
19 Maksamaan kirkossa.
Marianne Maans ja Sofia
Lindroos, viulu ja laulu. Vapaa pääsy, kolehti. Järj. Vöyrin seurakunta.

10.7.
YHTEISLAULUILTA
RÖKIÖN MYLLYLLÄ klo
19–21, Lotlaxintie 19, Vöyri.
Yhteislaulua
Dansdaxin
kanssa. Mukana myös Dansbandsrävarna ja Loudspeakers (Pedersöre). Juontaja ja
yhteislaulun vetäjä: Herman
Hagnäs.
Yhteislauluvihkonen ja tarjoilu sisältyvät
sisäänpääsymaksuun. Maksuton Oravaisten liikenteen
linja-autokuljetus Vaasasta
Maksamaan ja Kaitsorin
kautta. Järj. Rökiön kirjastoyhdistys.

MUUTA
CAFÉ VIRGO avoinna 1.7.–5.7.
klo 13–16.
Kahvia, teetä ja mehua sekä
kotona leivottua pullaa
sekä opastus Virgossa ja pienoismallin esittely 5 euroa/
hlö. Varaa mielellään yli 10
henkilön käynnit etukäteen
numerosta 0400-108 180/
Margaretha.

10.7. POLTTOPALLOILUA
klo 19 koko perheelle Kimon
koululla. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Järj.
Kimo Uf.

KÄSITYÖKAUPPA, Vöyrintie 16, Vöyri. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–17,
lauantaisin klo 10–13.

11.–12.7. VALOKUVANÄYTTELY klo 14–18 Bertby uf:n
tiloissa,
Bertby-Lålaxintie
771, Bertby. Viime vuoden
Återblick i bilder -näyttelyn
seuraaja. Kuvissa kuvataan
monia entisajan tapahtumia,
joilla kaikilla on yhteys Bertbyhyn. Kahvitarjoilu ja Bert-

SEASIDE SHOP, käsityöliike,
Vaasantie 121, Oravainen.
Avoinna:
kesäkuu-elokuu
klo 12–18.

MYRBERGSGÅRDEN, Bergby-Lålaxintie 18, Vöyri. Uusi
näyttely, jossa arkkuja ja
Vöyri-peittoja. Avoimet ovet
6.–7.7. klo 13–17. Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Lisätietoja saat numerosta
050-4685542/Helsing tai 063830033/Förars tai 0505721827/Södergård.

FÄDERNEGÅRDEN, Rekipellontie 341, Vöyri. Avoinna
sopimuksen mukaan. Puh.
0500 866 730.
VERNERIN MUSEO
Rasmuksenmäellä, Haviståkersvägen 92–95, Vöyri. Avoinna 2.7. klo 11–16.
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.
KIMON RUUKKI: Varaukset
museoon, opastukseen ja
kahvilaan puhelimitse 0400455 080.
FURIIRIN PUUSTELLI, Taistelutantereentie 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.
NORRVALLAN KESÄ: uimahalli avoinna kesä- ja
heinäkuussa maanantaista
sunnuntaihin klo 19–21. Rul�lahiihtoratalippuja voi ostaa
Norrvallasta, 15 euroa/päivä.
RISTEILYT: Aikataulutettu
liikenne Västerön ja Mikkelinsaarten välillä 29.6.–3.8. maanantaisin sekä keskiviikosta
lauantaihin. Lähtö Saaristotila Varpilta klo 10. Teemaristeilyt Mikkelinsaarten ja Jeusanin jatulintarhoille elokuussa.
Lisätietoa: www.varppi.fi.
ORAVAISTEN TIEKIRKKO
avoinna 1.7.–26.7. maanantaista perjantaihin klo 12–16.
Ajantasaista tietoa osoitteessa www.vora.fi/evenemang.
Pidä silmällä myös kunnan
Facebookia!
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Studenter 2019 vid Vörå Samgymnasium
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Längs framme: Aspholm Rasmus, Wallin Hannes
Första raden fr vänster: Elenius Susanna, Tuomisto Satu, Galchenko Anastasiia Södergård Amanda, Nygård Emilia, Stark Alexandra, Stenbacka Emma, Anttila Emilia, Sten Nathalie, Louhiranta
Emilia, Torrkulla Matilda och Jordman Sandra
Mellersta raden fr vänster: Sundsten Robin, Heikius Emma, Storbacka Erika, Källbacka Emma, Rajamäki Josefine, Victorzon Annie, Svenlin Antonia, Katajamäki Sonja, Strandvall Amanda,
Lundberg Linnéa, Back Cecilia, Widjeskog Milla, Björk Elin, Småros Isabelle, Smulter Wilma, Wasström Felicia och Aurén Axel.
Sista raden från vänster: Dahlbacka Nico, Bergström Niklas, Xhosha Clirim, Sjöblom Björn,Nygård Rickard, Nurmi Miika, Karf Johannes, Damlin Anton, Mattus Rasmus, Svartsjö Alex, Grannas
Philip, Bokull Rasmus, Tammisto Ville, Lemberg Oskar och Kock Tobias. Foto: Airaksinen

Den första studentkullen från 1969
De första studenterna dimitterades 1969 vid Vörå samgymnasium. I år firades femtioårsjubileum och nio av de tretton studenterna fanns på plats vid årets studentdimissionen.
Nedre raden:
Kerstin Broo (tidigare Antus), Ingrid Karlsson (Eriksson), Eva Wörlund (Kaustinen) och Siv Säll ( Haga).
Övre raden stående:
Lilian Westerholm (tidigare Skytt), Bror Berg, Håkan Kulp, Holger Södergård, Karl-Erik Nyman. Foto: Airaksinen
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Niklas Svevar hamrar på ett järn som ska bli en kniv.

Smide är ett hantverk som
På området kring Kimo bruk ekar ljudet av rytmiska slag när metall möter
metall. I smedjan hälsar en värmevåg välkommen när vi kliver in över tröskeln. I vita kläder och skinnförkläde står Niklas Svevar och bankar på ett
järn.
– Kläderna skyddar mot värmestrålningen, säger Svevar.
Järnet han har i handen
ska småningom bli ett nytt
handtag till en tång, som gått
sönder. Järnet värms upp i ässjan med glödande stenkolet,
med jämna mellanrum för
att det inte ska bli för kallt

att smida. Det är minst sagt
varmt inne i smedjan.
Svevar tog över rollen som
Kimo bruks smed efter att
brukets tidigare smed Einar
Pollas beslöt att lägga verktygen på hyllan efter lång och
trogen tjänst.

– Einar Pollas har lärt mig
massor. Vi kom i kontakt
när jag hyrde ett garage av
honom i Vörå. Senare, när
jag blev intresserad av smide,
så lärde han mig och han
hjälpte mig också att bygga
min egen smedja hemma på
gården i Vörå, säger Svevar.

Att smida järn är ett hantverk, som tar tid att lära sig.
Smeden är som en snickare
och kan erbjuda skräddarsydda lösningar, på ett helt
annat sätt än industrin. Det
finns instruktioner på nätet
hur man ska gå tillväga, men
Svevar säger att det inte går

att jämföra med den kunskap
som går i arv.
– Ingenting slår livserfarenhet. Einar och jag diskuterade mycket om hur man
ska gå tillväga. Einar sade alltid att han lärde sig något nytt
varje gång han var i smedjan.
Svevar beskriver själva arbetet som avkopplande. Omvärlden stannar på tröskeln
när han kliver in i smedjan.
– Man måste vara fokuserad då man arbetar. Det går
inte att vara stressad eller på
dåligt humör då man har en
varm järnnbit i handen.
Varje sommar ordnas tre

smideskurser vid Kimo bruk,
den ena kursen ordnas under smidesdagen. Och i år är
inget undantag. Den sjätte
juli ordnas en kurs och det
finns bara några ströplatser
kvar.
– En del av kursdeltagarna
har färdigt uttänkt vad de vill
göra, medan andra vill lära
sig grunderna. Nybörjare
brukar börja med att smida
en krok eller något annat enkelt för att få grundmomenten inövade, senare kan man
till exempel göra en kniv för
att se hur härdningsprocessen går till, säger Svevar.
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Stig Holmlund, Paul Sandström, Håkan Wörgren och Niklas Svevar skulle gärna se att ruinerna
skulle få tak och väggar.

Smide är ett hantverk. Smeden kan skräddarsy lösningar på ett helt annat sätt än industrin.

Området kring Kimo bruk är naturskönt. Här kan man koppla av till ljudet av forslande vatten.

går i arv genom diskussion
zzSmideskurser 2019:
••Kurs 1 lö-sö 18-19.5 kl.
9-16
••Kurs 2 lö-sö 6-7.7 kl. 9-16
Kursen sker i anslutning

Under smidesdagen erbjuder också mat, program,
marknad och umgänge med
de andra hundratals som
brukar komma till Kimo
bruk.
– Vi ser det som en del av
Vörå dagarna, säger Kimo
Bruk
sektionsordförande
Paul Sandström.

till Smidesdagens publika
evenemang.
••Kurs 3 lö-sö 28-29.9 kl.
9-16

– Försäljningsstånden är
helt gratis, säger Stig Holmlund, medlem i Kimo bruk
sektionen.
Men innan smidets dag ska
det firas midsommar. Kimo
bruk har en mångårig tradition att samla folk från när
och fjärran till en midsommarfest.

– Vi brukar resa en midsommarstång, men innan så
brukar vi gemensamt plocka
blommor och löv, säger
Sandström.
Båda dagarna firas under
bar himmel, så det går aldrig att säga på förhand hur
mycket folk som kommer,
men skiner solen är båda
evenemangen populära.
Men Kimo bruk är också
värt att besöka när det inte
ordnas några evenemang.
Det är en avstressande och
naturskön miljö där man kan
koppla av till ljudet av fågel-

sång forsande vatten. Det
finns också en vandringsled.
– Leden är gjord så att den
också passar för barnvagnar,
säger Holmlund.
Brukssektion har stora
planer på hur man kunde
utveckla området ytterligare.
Bland annat skulle styrelsen
vilja slutföra projektet med
att restaurera ruinerna som
viskar om det förflutna livet
på bruket, när det bland an-

”

nat tillverkades stångjärn på
området.
Hittills har man fått byggt
själva metall konstruktionen
för taket, men själva taket
saknas fortfarande. Projektet, som pågått i över tio år
har stött på patrull. Det har
visat sig vara svårt att få ihop
finansieringen, som det brukar vara när man jobbar på
talko.
– Vi skulle vilja få det klart,

Ingenting slår livserfarenhet. Einar och jag
diskuterade mycket om hur man ska gå tillväga.”

men det känns lite hopplöst.
Byggnaden kunde bland annat användas för konserter.
Och vi skulle vilja bygga en
hammare som hamrar med
hjälp av vattenkraft, säger
Sandström.
Ljudet från hammaren
skulle eka som en påminnelse om Kimo bruks över 300
åriga smides kultur och locka
turister till området.
– En liknande anläggning
saknas i vår landsdel, säger
Sandström.
Text & foto:
Jonny Smeds
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Upptäck Vörå

3

Mickelsörarna

Österö
1. Olivias Grill och Café
2. Västerö Vandringsled
3. Österö Kiosk
4. Granholms fabriksbutik
5. Mickelsörarna
6. Varppi
7. Nabben
8. Tottesunds herrgård
9. Maxmo kyrka
10. Finnholmen
11. Klemetsgårdarna
12. Fjärdsändan
13. Slagfältet i Oravais
14. Lotta Svärds sten
15. Oravais kyrka
16. Kimo åmynning
17. Kimo bruk
18. Kyroboas
19. Hoppamäki
20. Oravais simstrand
21. Norrvalla
22. Skidcentrum
23. Andkil vandringsled
24. Rasmusbacken
Västerhankmo
25. Grannasberget
26. Lotlax vandringsled
27. Café Ajna
28. Hellnäs simstrand
29. Vörå kyrka
30. Vitmossens vandringsled
31. Vörå huvudbibliotek
32. Oravais bibliotek
33. Maxmo bibliotek

5

4
8

2

6

Österö
5 km

16
20

Särkimo

Oravais 15

Oxkangar

1

Brudsund

12 32
14
13

Oxkangar
28

Kvimo

Karvat
27

Kaitsor

17

7
8

18

Tottesund
8

9
Maxmo 33
10

Bertby
11

Palvis
19

Vassor

26

Lotlax
Kuni

30

Kalapää

Lålax
21

29

Vörå
8

22
25
31

Vörå

24 Lomby
23
4 km

Kaurajärvi

Rejpelt

Pettersbacka

GRAFIK: ANN-SOFIE BERG

Upptäck äventyren i Vörå
Se kommunen med nya
ögon och förälska dig i
allt det vackra som finns
närmare än du tror. De
flesta aktiviteterna är
utan kostnad och alltid
öppna. Våga ta steget
och ge dig ut på äventyr i
kommunen!

Det finns även kryssningspaket med inkvartering.
Vill du inte åka så långt
kan du boka paddlingspaket hos Wästinn & café (f.d
Varppi) (6) tfn 044-345 5065.

Äventyr 1: Maxmo skärgård
Börja med en smaklig lunch
vid fantastiskt vackert belägna Olivias café och grill
(1) i Brudsund. Alternativt,
avnjut egen matsäck vid någon av grillplatserna när du
vandrar längs Västerö vandringsled (2), sträckor mellan
3-12 km. Se samtidigt minnesmärket över vapenfartyget Equity och beundra Ryssbergets klippor som fått sitt
namn av de ryska skepp som
förliste här.
Efteråt kan du njuta av
havsutsikten och äta en glass
vid Österö kiosk (3) i Stråkaviken på Österö eller köpa
färska grönsaker och hantverk vid Granholms fabriksbutik (4) på Västerö.

Äventyr 3: Maxmo
Börja med en smaklig lunch
vid Nabben restaurant (7). Du
kan också ha med egen matsäck och äta vid grillplatsen
som finns längs Herrgårdsleden (3,6 km) som startar från
Tottesund herrgård (8). Det
är även möjligt att boka picknickpaket att ta med eller att
avnjuta i trädgården/parken,
tfn 050-568 9539.
Du kan också boka guidning med kaffe på terrassen
till Tottesunds herrgård, tfn
050-568 9539. I herrgården
finns tre utställningar, bl.a.
om Sibelius och frihetskriget
1917.
Maxmo kyrka (9) från år
1824 är också ett bra besöksmål. Avsluta dagen med ett
dopp vid Finnholmens simstrand (10) eller avnjut kaffe/
glass vid Café Klemetsgårdarna (11).

Äventyr 2: Maxmo skärgård
Njut av en kryssning till
Mickelsörarna (5) som är en
del av världsarvet Kvarkens
skärgård. Start från f.d. Varppi (6) (fem dagar i veckan, tislör) boka på tfn 044-345 5065.

Äventyr 4: Oravais
Besök den unika Stenparken
vid Fjärdsändan (12) där du
också kan köpa lokalt producerade hantverk i Seaside
shop. Samtidigt kan du äta
lunch vid kaffestugan.

Fortsätt sen till det historiska slagfältet (13) där Finlands öde avgjordes 1808.
Vid Furirboställets sommarcafé kan du avnjuta en kopp
kaffe (öppet ons-sön i juli). I
närheten finns Lotta Svärds
minnessten (14).
Gör också ett besök i Oravais kyrka (15) från år 1797 som
har sommaröppet i juli (månfre kl. 12–16). Avsluta dagen
med att besöka fågeltornet vid
Kimo åmynning (16).
Äventyr 5: Kimo–Komossa
–Oravais
Vid lummiga Kimo bruk (17)
kan du ströva i parken och
avnjuta din medhavda matsäck och låta dig fascineras
av jungfrudansen. Kimo
vandringsled startar från
bruket och du kan gå olika
sträckor (1,5 km och längre).
Längs leden hittar du bland
annat en ryssugn.
Fortsätt till Kyroboas (18)
som är Oravais teaters spelplats. Kyroboas är en vacker
sommaridyll med den gamla
vattenkvarnen med anor från
1700-talet och Kimo å stilla
flytande invid. Kvarnen är
en ombyggnad av en av brukets hammarsmedjor från
1700-talet.
För en fantastisk utsikt rekommenderar vi ett besök till
utsiktstornet i Hoppamäki,
Komossa, (19) dit du kom-

mer längs vandringsleden.
Inta en sen lunch vid något
av matställena i Oravais centrum (St1, ABC, Chao).
Avsluta dagen med ett
dopp vid simstranden i Oravais centrum (20).
Äventyr 6: Norrvalla
Starta dagen med minigolf
vid Norrvalla (21). Efteråt
kan du äta lunch vid Elsas
kök. Vandringsleden till det
vackra Boberget (6,7 km)
startar från Norrvalla, finns
även kortare sträckor.
Om du vill kan du svalka
dig i simhallen vid Norrvalla
efter vandringen.
Äventyr 7: Vörå skidcentrum
Starta dagen vid Vörå skidcentrum (22). Vandra längs
spånbanan i naturskön och
varierande terräng. Du kan
gå olika sträckor (1 km och
längre). Samtidigt ser du Vörå
Golfs 9-hålsbana som sträcker
sig runt Baggberget. Kom ihåg
att visa respekt för golfspelarna. Du kan också vandra
vid sidan av rullskidbanan där
det är spånbelagt. Sedan kan
du njuta av kaffe och dopp vid
golfklubbens café (självbetjäning) eller grilla något i grilltaket på området.
Fortsätt dagen med shopping i Vörå centrum, ex. fina
hantverk från Vörå hemslöjd
eller Vörå handarbetsaffär.

Äventyr 8: Andkil – Lomby Vörå centrum
Vandra längs vandringsleden
(23) i Andkil i varierande terräng. Du kan ha med egen
matsäck och äta den längs
leden. Fortsätt till Rasmusbacken (24) där du kan leka
i lekparken, hälsa på djur
eller upptäcka Trollskogen
bakom Arvids museum.
Lunchen kan du äta i Vörå
centrum på Kaffikåppin eller
Pizzeria Apachino eller varför inte hämta mat från City
Grillin och äta maten i skeppet uppe på Grannasberget
(25) med utsikt över centrum.
Äventyr 9: Lotlax - Kaitsor
Vandra längs vandringsleden
(26) i Lotlax (3,5 km). Halvvägs finns en rastplats där
du kan pausa och njuta av
lugnet och äta medhavd matsäck. Eller ät lunch vid Café
Ajna (27) i Kaitsor. Café Ajna
är ett veganskt café/lunchrestaurang, som serverar mat
och bakverk tillverkade av
ekologiska och närodlade råvaror. Avsluta dagen med ett
dopp vid Hellnäs simstrand
(28) och njut av grillmat eller
en glass vid Hellnäs Grill &
Glass Kiosk.
Äventyr 10: Vörå kyrka – Vitmossen, Tuckor
Vörå kyrka (29), Finlands
äldsta träkyrka, uppförd

1626-1627 bör du besöka.
Om du även vill gå in i kyrkan kontakta församlingens
kansli mån–tors kl. 10-13 (tfn
06-384 4300).
Fortsätt i historiens tecken
och gör en utflykt till Vitmossens (30) vackra natur med
rekonstruerade sten- och
bronsåldershus. Vid Vitmossen finns möjlighet att grilla
och äta medhavd matsäck.
Passa på att vandra längs
bronsåldersleden (4 km eller
7 km) till den unika boplatsen med gravrösen. Detta är
den äldsta hittade boplatsen
i Finland och tillhör äldre
bronsåldern. Bekanta dig
med ett flertal tydliga husgrunder eller terrasser från
nämnda tider. Dessa fornlämningar låg under bronsåldern vid en havsarm som
sträckte sig ända till södra
delen av Vörå. Beundra också ett av de största flyttblocken i Vörå, ”Kluivisteinin”.
Turistinfo fås på biblioteken:
Vörå huvudbibliotek (31),
Oravais bibliotek (32) och
Maxmo bibliotek (33).
För de som gillar Geocaching
(skattjakt med GPS) finns
det kring 300 geocacher
i kommunen. Många av
geocacherna finns längs
vandringslederna, vid kulturminnen, utsiktsplatser och
sevärdheter.
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Koe Vöyrin seikkailut
Näe kunta uusin silmin, ja
ihastu kaikkiin kauniisiin
kohteisiin, jotka sijaitsevat lähempänä kuin
luuletkaan. Useimmat
aktiviteetit ovat maksuttomia ja aina avoimia.
Uskalla lähteä seikkailuun kunnassa!
Seikkailu 1: Maksamaan saaristo
Aloita maukkaalla lounaalla
häikäisevän kauniilla paikalla Brudsundissa sijaitsevassa
Olivias café och grillissä (1).
Tai nauti omia eväitä jollain
nuotiopaikalla Västerön vaellusreitin varrella (2). Reittien pituus vaihtelee 3–12 kilometrin välillä. Käy samalla
katsomassa aselaiva Equityn
muistomerkkiä ja ihailemassa Ryssbergetin kallioita, jotka ovat saaneet nimensä paikalla haaksirikkoutuneiden
venäläisten laivojen mukaan.
Sen jälkeen voit nauttia
merinäköalasta ja syödä jäätelöä Österön kioskilla (3)
Stråkavikenillä tai ostaa tuoreita vihanneksia ja käsitöitä
Granholmin tehtaanmyymälästä (4) Västerössä.
Seikkailu 2: Maksamaan saaristo
Nauti risteilystä Merenkurkun saariston maailmanperintöalueeseen kuuluville
Mikkelinsaarille (5). Lähtö
entiseltä saaristotila Varpilta
(6) (viitenä päivänä viikossa,
ti–la), varaa numerosta 044-

345 5065. Varattavissa on
myös yöpymisen sisältäviä
risteilypaketteja.
Jos et halua lähteä niin
kauas, voit varata melontavarusteet Wästinn & cafésta
(ent. Varppi) (6), puh. 044345 5065.
Seikkailu 3: Maksamaa
Aloita maukkaalla lounaalla
ravintola Nabbenissa (7).
Voit myös syödä omia eväitä
Tottesundin kartanolta lähtevän Herraskartanon vaellusreitin varrella olevalla nuotiopaikalla (8). Varattavissa
on myös piknikpaketteja polulle mukaan otettavaksi tai
puutarhassa/puistossa nautittavaksi, puh. 050-568 9539.
Voit myös varata Tottesundin kartanolla opastuksen ja
terassikahvit, puh. 050-568
9539. Kartanossa on käynnissä kolme näyttelyä, joiden
teemana ovat mm. Sibelius ja
vapaussota 1917.
Myös vuonna 1824 rakennettu Maksamaan kirkko (9)
on hyvä vierailukohde.
Päivän päätteeksi voit
käydä kastautumassa Finnholmenin uimarannalla (10)
tai nauttia kahvia/jäätelöä
Klemetsintalojen kahvilassa
(11).
Seikkailu 4: Oravainen
Vieraile Fjärdsändanissa sijaitsevassa ainutlaatuisessa kivipuistossa (12), jossa voit myös
ostaa paikallisesti valmistettuja käsitöitä Seaside shopista.
Samalla voit syödä lounasta

Oravaisten kahvituvassa.
Jatka sitten matkaasi historialliselle taistelukentälle
(13), jossa ratkaistiin Suomen
kohtalo vuonna 1808. Kupillisen kahvia voit nauttia Furiirinpuustellin kesäkahvilassa (avoinna heinäkuussa
ke–su). Lähistöllä sijaitsee
Lotta Svärdin muistomerkki
(14).
Vieraile myös vuonna 1797
rakennetussa
Oravaisten
kirkossa (15), joka on avoinna heinäkuussa (ma–pe
klo 12–16). Päivän päätteeksi
vieraile Kimonjoen suussa
sijaitsevalla lintutornilla (16).
Seikkailu 5: Kimo – Komossa
– Oravainen
Vehreällä Kimon ruukilla
(17) voit kuljeskella puistossa
ja nauttia mukaan tuomiasi
piknikeväitä sekä ihastua
jatulintarhoihin. Kimon vaellusreitti lähtee ruukilta.
Reittejä on erilaisia (1,5 km
ja pidempiä). Reitin varrella
on muun muassa ryssänuuni.
Jatka Oravaisten teatterin näyttämöalueelle Kyroboasille (18). Kyroboas on
kaunis kesäidylli, jonka vanhan vesimyllyn juuret ovat
1700-luvulla ja jonka vieressä
virtaa verkalleen Kimonjoki.
Mylly on rakennettu yhdestä
ruukin 1700-luvun vasarapajasta.
Suosittelemme
käyntiä
Komossan
Hoppamäen
näkötornille (19), josta on
upeat näkymät. Näkötorni
sijaitsee vaellusreitin var-

rella. Syö myöhäinen lounas
jossain Oravaisten keskustan
ruokapaikassa (St1, ABC,
Chao).
Päivän päätteeksi voit
käydä kastautumassa Oravaisten keskustan uimarannalla (20).
Seikkailu 6: Norrvalla
Aloita päivä minigolffaamalla Norrvallassa (21). Sen
jälkeen voit syödä lounasta
Elsan keittiössä. Vaellusreitti
kauniille Bobergetille (6,7 km)
alkaa Norrvallalta. Voit valita
myös lyhyemmän reitin.
Halutessasi voit vaeltamisen jälkeen vilvoitella Norrvallan uimahallissa.
Seikkailu 7: Vöyrin hiihtokeskus
Aloita päivä Vöyrin hiihtokeskukselta (22). Kävele
pururadalla
luonnonkauniissa ja vaihtelevassa maastossa. Reittejä on erilaisia
(1 km ja pidempiä). Samalla näet Vöyrin Golfin yhdeksänreikäisen radan, joka
ulottuu Baggbergetin ympärille. Muistathan kunnioittaa golffareita. Voit myös kävellä rullahiihtoradan viertä
silloin, kun se on päällystetty
sahanpurulla. Sitten voit
nauttia pullakahvit golfkerhon kahvilassa (itsepalvelu)
tai grillata alueen grillikatoksessa.
Jatka päivää tekemällä ostoksia Vöyrin keskustassa.
Esimerkiksi Vörå hemslöjd
ja Vöyrin käsityöliike myyvät

hienoja käsitöitä.
Seikkailu 8: Andkil – Lomby –
Vöyrin keskusta
Lähde Andkilin vaellusreitille (23) vaihtelevaan maastoon. Voit ottaa mukaan omat
eväät ja syödä ne vaellusreitin
varrella. Jatka Rasmuksenmäelle (24), jossa voit leikkiä
leikkipuistossa, tavata eläimiä ja astua Taikametsään
Arvidin museon takana.
Lounasta voit syödä Vöyrin keskustassa Kaffikåppinissa tai Pizzeria Apachinossa, tai miksetpä hakisi
ruokaa City Grilliltä ja söisi
sen ylhäällä Grannasbergetin laivassa (25), josta on
näköala keskustaan.
Seikkailu 9: Lotlax – Kaitsor
Vaella Lotlaxin vaellusreitillä
(26) (3,5 km). Puolessavälissä reittiä on taukopaikka,
jolle voit pysähtyä nauttimaan
rauhasta ja syömään mukana
tuomiasi eväitä. Voit myös
syödä lounasta Café Ajnassa
(27) Kaitsorissa. Café Ajna on
vegaaninen kahvila/lounasravintola, joka tarjoaa ekologisista ja lähellä tuotetuista
raaka-aineista valmistettua
ruokaa ja leivonnaisia. Päivän
päätteeksi voit käydä kastautumassa Hellnäsin uimarannalla (28) ja nauttimassa grilliruokaa tai jäätelöä Hellnäsin
grillillä ja jäätelökioskilla.
Seikkailu 10: Vöyrin kirkko –
Vitmossen, Tuckor
Vuosina 1626–1627 raken-

nettu Vöyrin kirkko (29),
Suomen vanhin puukirkko,
on ehdoton vierailukohde.
Jos haluat vierailla sisällä
kirkossa, ota yhteyttä seurakunnan kansliaan ma–to klo
10–13 (puh. 06-384 4300).
Jatka historian merkeissä
ja lähde retkelle Vitmossenin
(30) kauniiseen luontoon,
jossa on rekonstruoituja kivija pronssikauden asumuksia.
Vitmossenissa voit myös grillata ja syödä mukana tuomiasi eväitä. Kävele pronssikausireittiä (4 km tai 7 km) ainutlaatuiselle hautaröykkiö- ja
muinaisjäännöspaikalle. Se
on vanhin Suomesta löydetty
muinaisasuinpaikka, ja se
ajoittuu vanhemmalle pronssikaudelle. Tutustu useisiin
tämän ajan asumusrakenteisiin ja terasseihin, jotka ovat
jättäneet selviä jälkiä. Nämä
muinaisjäännökset sijaitsivat
pronssikaudella aina Vöyrin
eteläosaan ulottuvalla merenlahdella. Ihastele myös
Vöyrin suurinta siirtolohkaretta, jota kutsutaan nimellä
”Kluivisteinin”.
Matkailuneuvontaa annetaan kirjastoissa: Vöyrin
pääkirjasto (31), Oravaisten
kirjasto (32) ja Maksamaan
kirjasto (33). Geokätköilystä
(aarteenmetsästystä GPS:llä)
pitävät löytävät Vöyriltä noin
300 geokätköä. Monet kätköistä sijaitsevat vaellusreittien
varrella sekä muistomerkkien, näköalapaikkojen ja
nähtävyyksien lähettyvillä.
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Alucar värd för FM i timmerlastning
zzDen 15 juni kommer timmer att lyftas och flyttas i
stora mängder. Orsaken är
att finalen i de finska mästerskapen i timmerlastning går
av stapeln.
Totalt har närmare 1 000
deltagare runtom i Finland
kämpat för att visa sina kunskaper i att hantera en timmerbil med kran. Nu återstår
det endast sex kvinnor och
tio män som ska tävla mot
varandra i Finalen.
Målet med tävlingen är att
få den snabbaste lasttiden
med så få straffpoäng som
möjligt. Evenemanget börjar
klockan 11 med kvinnornas
final som första anhalt. Tävlingen ordnas på Alucars
område i Maxmo. Anssi Alasaari, vd för Alucar, berättar
att de slår två flugor i en smäll
när de ordnar evenemanget
hos dem.
– Alucar firar 35-årsjubileum i år, vi kombinerar det
här med det. Deltävling-

neringen, säger Alasaari.

Anssi Alasaari, vd för Alucar, säger att idén till arrangemangen kom från företagets anställda.

arna har ordnats på 20 orter
innan. Vi och 10 andra samarbetspartners har följt med
tävlingskaravanen. Huvud-

partners är Volvo, som lastbilstillverkare och Hiab som
levererar timmerkranar. Den
finalen brukar arrangeras på

Slätt och bygd
– Om byn
Komossa
i Oravais

Lotlax
i backspegeln:
byn med våra
egna ord

Utgiven av Komossa Uf
Denna bok är ett välgjort arbete, utfört av
i huvudsak amatörkrafter inom byn. Läsaren får lära känna en rad både driftiga och
originella människor som levt i byn, vilket
gör historien synnerligen levande. Som författarna själva konstaterar så torde boken
tilltala inte bara de som har kopplingar till
byn, utan också sådana med ett mera allmänt intresse för samhällsutvecklingen på
den österbottniska landsbygden.
Med avstamp från stenåldersbosättningarna i Paljak via nybyggartiden från 1600-talet och framåt är ändå tyngdpunkten på
1900-talet med de många samhällsföreteelser som då växte fram. Här behandlas bl.a.
folkskolan, andelshandeln, lantmannagillena m.fl. samarbetsformer. Fram till nutid har
mycket förändrats i byn, en hel del service
har försvunnit liksom på många andra håll.
I Komossa lever framtidstron ändå kvar,
det visar inte minst denna bok.
Boken kan lånas på biblioteket.

Utgivare är Forskargruppen inom Byaföreningen Framstegsvännerna rf
Lotlax i bakspegeln är en historik med
samlade berättelser om livet i byn uppdelade i större helheter: Byns historia, krigens
återverkningar, service och kommunikation, livsnäring och arbetssätt, folkbildning
och fritid samt människor då och nu.
Här får vi läsa om dansbandet Roxie, om
pyromanen som härjade i byn på 1800-talet,
gamla seder och bruk och i slutet av boken
delar byns ungdomar med sin om sina tankar om framtiden. Förr visste man inte och
man måste frååg åv demdi gambäl och nu
har de berättat sin historia för kommande
generationer.
Boken kan lånas på biblioteket.

mässor eller större branschevenemang.
– För ett par år sedan när
vi hade vår personal på plats

Foto: Alucar

fick våra anställda en idé: vi
måste arrangera det här på
Alucars bakgård. Det var
startskottet på den här pla-

Förutom själva tävlingen
kommer även publiken få ta
del av pausprogram där två
starka män ska visa vem som
är den bästa på att hugga ved.
Det mångfaldigt belönade
världsmästaren i bänkpress
Fredrik Smulter tävlar mot
skidlegenden Juha Mieto.
Efter pausprogrammet är
det männens tur att tävla i
finalen. Under evenemanget
serveras soppa och kaffe.
Alasaari berättar att Alucar
försöker få folk utanför branschen att bekanta sig med
deras verksamhet. Speciellt
skulle de vilja se ungdomar
på plats.
– De får information om
vad som händer i branschen
och hurudana jobb som
finns. Alla är välkomna dit.
Vi vill gärna visa vad vi gör
och hur man använder våra
produkter, säger Alasaari.

Felix Rantschukoff

Maxmo
sockens
historia

Boken
om
Rökiö

Utgiven av Maxmo kommuns förlag och
skriven av Bror Åkerblom
Historiken som utkom på 1960-talet är
skriven i den då traditionella stilen med
kompakt text och inte så många bilder, men
när man väl börjar läsa den så fastnar man
lätt. Här berättas om Maxmos tillblivelse
och befolkning, om näringslivet och om
förvaltning. Kyrkolivet och skolorna samt
kommunalförvaltningen och samfärdseln
samt föreningslivet och krigstider har alla
fått egna kapitel.
Även om Maxmo till ytan må vara litet så
har det fått spela en roll i vår historia. Adelns
liv och leverne på herrgården i Tottesund
och vapensmugglingen i skärgården med
Equity, Jean Sibelius bröllop på Tottesund
samt president Urho Kekkonens besök 1957
kan nämnas.
Boken finns ännu till salu och man kan
också låna den från biblioteket.

Utgiven av Rökiö biblioteksförening rf med
Marita Bagge som redaktör
Under de cirka 500 år som byn funnits har
förstås många olika skeden passerat. Byn var
tidigare ett stort handelscentrum med verkstäder, bageri, fotoateljé, banker, lanthandlar, caféer och garverier för att nämna några.
Jordbruket har också alltid haft en central
roll. Många är de som minns danserna på
Bleckhornet. Byn har brunnit två gånger,
flera svåra översvämningar har drabbat invånarna i en by som alltid har rest sig. Krigstider, emigration och kommunikationer är
andra ämnen som det berättas om.
Boken om Rökiö är en lite ovanlig historik. Den är delvis uppbyggd på intervjuer
med personer vars berättelser kunnat gå
förlorade då ålderdomen knackat på. Historiken har många kapitel och det finns rikligt
med bilder. Den forskningsgrupp som under många år samlades för att skriva boken
har gjort ett fint tidsdokument.
Boken finns ännu till salu och man kan
också låna den på biblioteket.
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Företagarmingel
på Vörådagarna
– Yrittäjätreffit
Vöyrinpäivillä
zzUnder Vörådagarna ordnar Vörå kommun och dess
näringslivsråd ett företagarmingel onsdagen den 3 juli
kl. 18.00 på kommungårdens
parkering (tält) i Vörå. Minglet ordnades första gången
ifjol och var mycket uppskattat.
Inbjuden inspirationstalare är Dag Sandås, som är
ekonomidirektör på The
Switch.
Företagsminglet är till för
alla företagare i Vörå kommun, oberoende av bransch,
och syftet är att vi under ett
par timmar kan skapa kontakter och utbyta intressanta
diskussioner kring aktuella frågor under fria former.
Även grannkommunernas
företagare bjuds in.
Vi bjuder på dryck, grillat
och småplock.
Med tanke på matmängden ber vi er att anmäla er
(5 personer/företag) senast
30.6.2019 via www.vora.fi/
mingel.
Förutom kommunens ledande förtroendevalda och
tjänstemän finns bland annat
representanter från VASEK
och företagarföreningarna
(eventuellt fler organisationer) med på minglet.

zzVöyrinpäivien aikana Vöyrin kunta ja sen elinkeinoneuvosto järjestävät keskiviikkona 3.7. klo 18.00 Vöyrin
kunnantalon
pysäköintialueella (teltta) yrittäjätreffit. Yrittäjätreffit järjestettiin
ensimmäistä kertaa viime
vuonna, ja tapahtuma oli hyvin suosittu.
Inspiraatiopuheen pitää
kutsuvieras Dag Sandås, The
Switchin talousjohtaja.
Yrittäjätreffit on tarkoitettu kaikille Vöyrin kunnan
yrittäjille alasta riippumatta,
ja tarkoituksena on näiden
parin tunnin aikana solmia
kontakteja ja käydä kiinnostavaa
vapaamuotoista
keskustelua ajankohtaisista
asioista. Myös naapurikuntien yrittäjät ovat tervetulleita.
Tarjoamme juotavaa, grilliherkkuja ja naposteltavaa.
Ruokatarjoiluihin varautuaksemme pyydämme teitä
ilmoittautumaan (5 hlöä/
yritys) 30.6.2019 mennessä
osoitteessa
www.vora.fi/
mingel.
Kunnan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi tilaisuudessa
on muun muassa VASEKin
ja yrittäjäyhdistysten (mahdollisesti useita organisaatioita) edustajia.
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040-5926 446
viaoravaisfs@gmail.com
e-post: oravaisfs@gmail.com
Telefon
ellereller
e-post
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Tervetuloa
varhaiskasvatukseen!

Kesä on tullut, ja monille se merkitsee irtiottoa arjesta
sekä aikaa rauhoittua ja nauttia. Kesä merkitsee
monille myös asioiden päättymistä: esikoulun päättymistä, päivähoito-osaston vaihtumista tai ehkäpä
vanhempainvapaan päättymistä.
Pienten lasten vanhempana työelämään palaaminen
on suuri askel, ja monia jännittää lähettää syksyllä
se kaikkein kallein aarteensa päiväkotiin, jossa uudet
ihmiset huolehtivat lapsesta. Tässä tilanteessa herää
monia ajatuksia, tunteita ja monenlaista huoltakin.
Kummallistahan se kai olisi, jos ei heräisi.
Joten mitä sinun tulee ottaa huomioon, jos lapsesi
aloittaa varhaiskasvatuksessa syksyllä?
Varaa tutustumiskäynnit ajoissa, mielellään jo päivähoitopäätöksen saatuasi tai ennen juhannusta. Tavallisesti tutustuminen alkaa ennen kuin lapsi aloittaa varsinaisesti päivähoidossa, mutta tutustumisajankohtaa
voidaan siirtää, kunhan siitä ilmoittaa henkilöstölle.
Otathan huomioon, että pelkästään Karvsorin päiväkoti on avoinna 2.8. saakka ja kesäpäivähoito jatkuu
13.8. saakka. Tämän vuoksi ryhmien ja henkilöstön
kokoonpano poikkeavat hieman tavallisesta. 14.8.
lukien toiminta jatkuu taas tavalliseen tapaansa.
Puhu lapsen kanssa myönteiseen sävyyn päivähoidon aloituksesta niin pian kuin mahdollista lapsen
ymmärtämällä tasolla. Lapsen kuuluu saada myönteinen kuva toiminnasta jo ennen kuin hän aloittaa
päivähoidossa. Voitte puhua esimerkiksi pihaleluista,
päiväkodissa tehtävästä askartelusta tai kavereista.
Vaikka sinua vanhempana jännittäisi, älä näytä sitä
lapselle. Lapsi voi tulkita sen kielteiseksi merkiksi.
Kerro mielellään lapselle päiväkotitaipaleen aloittamisesta, esimerkiksi tutustumisesta.
Hanki sopivia vaatteita. Päiväkodissa on oltava aina
sisätossut (mieluiten pehmeät), ylimääräinen vaatekerta (alushousut, housut, paita, sukat jne.), sadetakki
ja sadehousut, kumisaappaat ja kurahanskat. Mukana
on hyvä olla myös laukku, johon voi laittaa kotiin vietäviä piirustuksia tai märkiä vaatteita. Vaippaikäisille
on lisäksi tuotava omat vaipat. Vaatteiden ei tarvitse
olla uusia tai muodinmukaisia. Tärkeintä on, että ne
ovat ehjiä ja täyttävät tarkoituksensa.
Pidä pää kylmänä. Lapsellesi parhaan alun annat
usein pysyttelemällä itse rauhallisena päivähoidon
aloituksen suhteen. Uskalla luottaa lapsesi kykyyn
sopeutua uuteen ympäristöön sekä henkilöstön ammattitaitoon ja haluun onnistua lapsen vastaanottamisessa. Jos kaikki ei suju suunnitellun mukaan, pysy
edelleen rauhallisena ja näytä lapselle, että päivähoito
on ihan okei.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA MUKAAN KAIKKI
LAPSET SYKSYLLÄ 2019!
Näin tutustuminen toimii:
1. päivä. Lapsi ja vanhempi tulevat tutustumaan
päiväkotiin noin 1–2 tunniksi.
2. päivää. Lapsi ja vanhempi tulevat tutustumaan
päiväkotiin noin 3 tunniksi.
3 päivää. Lapsi tulee päiväkotiin ilman vanhempaa
ja syö lounaan päiväkodissa. Lapsi haetaan noin 3
tunnin kuluttua.

Välkommen till
småbarnspedagogiken!
Sommaren är här och för många betyder det ett avbrott i vardagen där man får ta det lugnt och njuta.
Sommaren innebär även ett avslut för många, någon
slutar förskola, någon ska kanske byta avdelning
och föräldraledigheten tar kanske slut.
Att börja jobba som småbarnsförälder är ett stort steg
och många känner sig nervösa inför att till hösten
skicka sin allra käraste ägodel till ett daghem där nya
människor skall ta hand om barnet. Mycket tankar,
känslor och oro brukar uppstå. Konstigt vore det
kanske annars.
Så vad skall man då tänka på om ens barn skall
börja i småbarnspedagogiken till hösten?
Boka in inskolningsdatum i tid, gärna så fort som
beslutet kommit eller innan midsommar. Vanligtvis
sker inskolningen före det datum då man beviljats
plats, men det går att skjuta på, bara man meddelar
personalen. Märk väl att enbart Karvsor daghem har
öppet fram till 2.8 och att sommardagis pågår fram
till 13.8. Detta betyder att gruppernas och personalens sammansättning ser lite annorlunda ut. Från och
med 14.8 är den ordinarie verksamheten igång.
Prata positivt med barnet om daghemsstarten så
fort som möjligt, på den nivå barnet klarar. Barnet
behöver få en positiv bild av verksamheten redan
innan de börjat. Man kan berätta om uteleksakerna,
om alla pyssel man gör eller om kompisarna. Även
om man som förälder tycker att det känns nervöst,
visa inte det till barnet, det kan ge barnet negativa
signaler. Berätta gärna för barnet hur det går till när
man börjar på dagis, t.ex. om inskolningen.
Införskaffa lämpliga kläder. På daghemmet behöver
det alltid finnas innetossor (gärna mjuka), extra
innekläder (underbyxor, byxor, tröja, strumpor osv.),
regnjacka och regnbyxor, gummistövlar och
kurahandskar. En väska är också bra att ha då man
skall skicka hem teckningar eller våta kläder.
Blöjbarn bör även ta med blöjor. Kläderna behöver ej
vara nya eller av senaste modet, det viktiga är att
de är hela och fyller sin funktion.
Håll huvudet kallt. Den bästa starten ger man oftast
sitt barn om man själv håller sig lugn inför starten.
Våga lita på ditt barns förmåga att anpassa sig till en
ny miljö och personalens professionalism och vilja
att lyckas ta emot barnet. Och går det inte som man
tänkt sig så fortsätt håll dig lugn och visa barnet att
det är okej att vara på dagis.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ALLA BARN HÖSTEN 2019!
Inskolningen går till så här:
Dag 1. Barnet och föräldern kommer och bekantar
sig i 1–2 timmar.
Dag 2. Barnet och föräldern kommer och bekantar
sig i ca 3 timmar.
Dag 3. Barnet är utan förälder och äter även lunch,
barnet hämtas efter ca 3 timmar.

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

SERVICE
KE-TRADING
MAXMO

Vörå laboratoriets sommarinfo
Vörå laboratorium är öppet tisdagar och torsdagar under tiden 17.6-14.7 och 29.7-11.8
kl. 7-11.30. Tidsbokning rekommenderas.
Oravais laboratoriet är öppet som normalt.

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA
Vöyrin laboratorion kesäinfo
Vöyrin laboratorio on avoinna tiistaisin ja
torstaisin 17.6-14.7 ja 29.7-11.8. klo 7-11.30.
Ajanvarausta suositellaan.
Oravaisten laboratorio on avoinna normaalisti.

VTT-Certifikat

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Kommungården i Vörå och Förvaltningshuset i Oravais
är stängda under tiden 8–28.7.2019
Akuta ärenden:
Äldreomsorgen telefontid kl. 9–10 ....................................................tfn (06) 382 1421
Sociala ärenden telefontid kl. 9–10 ..................................................tfn (06) 382 1407
Utanför tjänstetiden socialjouren i Österbotten................................tfn (06) 325 2347
Krissituationer gällande vattenärenden ...............................................tfn (06) 383 1820
Krissituationer gällande fastigheter ..................................................tfn (06) 383 2341
Avbytarhjälp ..................................................................................... tfn 050 562 5709

Vöyrin kunnantalo ja Oravaisten hallintotalo
pidetään suljettuina 8.–28.7.2019

www.vora.fi

Kiireelliset asiat:
Vanhustenhuolto puhelinaika klo 9–10 ..........................................puh. (06) 382 1421
Sosiaaliasiat puhelinaika klo 9-10 .................................................puh. (06) 382 1407
Virka-ajan ulkopuolella Pohjanmaan sosiaalipäivystys .................puh. (06) 325 2347
Vesiasioiden kriisitilanteet ..............................................................puh. (06) 383 1820
Kiinteistöja koskevat kriisitilanteet .................................................puh. (06) 383 2341
Lomitusapu ................................................................................... puh. 050 562 5709
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 26 juni. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 2, 5, 7 och 18.

Se hit högstadieelever!
zzDet var mycket trevligt att
se er på bibban i maj månad.
Ni fick verkligen en bra början
på läsutmaningen!Fortsätt
gärna med läsutmaningen i
sommar.
Vill du få tips på ungdoms
böcker följ gärna kontot
@bokvinken på Instagram.
Priser och extra utma
ningshäften finns att hämtas
från biblioteken i Maxmo,
Oravais och Vörå.
Kom ihåg att för varje läst
bok får du dessutom fylla i en
lotterilapp som också finns
på alla bibliotek i kommu
nen.
Många fina vinster har

20-åriga Sofia Grind bor numera i Kvevlax.

Sofia tackar fammo för vinsten
zzDet här gånger var det
Sofia Grind som lyckades
pricka in alla rätt i förra
numrets läsartävling, även
om hon själv intesänt in bi
drag till tävlingen.
– Det är fammo som skick
at in. Hon hade förvarnat
mig om att hon anmält mig.
Tidigare har hon anmält min
kusin, som också vunnit täv

donerats av företag och för
eningar, tack alla. Glad som
mar önskar biblioteksperso
nalen och hoppas vi syns på
bibban!

VÖRÅDAGSPROGRAM

lingen, säger Grind.
Grind är 20 år gammal och
bor i Kvevlax. Hemgården
finns i Vörå och fammo bor i
huset bredvid.
– Vi har en bra relation. Jag
brukar hjälpa henne med oli
ka saker och som tack bjuder
hon på mat.
De som rör sig på S-market
i Vörå centrum har troligen

stött på Grind, det är nämli
gen hennes arbetsplats sedan
fyra år tillbaka.
– Jag är utbildad merko
nom. Jag började som prak
tikant, och sedan som som
marjobbare. På den vägen är
det, säger Grind.
Vad är det bästa med ditt
jobb?
– Mina kollegor och alla

snälla kunder.
På fritiden umgås hon gär
na med vänner, tränar och
fotograferar.
– Jag brukar fotografera åt
andra. Det blir ofta porträtt.
Jag tycker det är roligt och
avslappnande.

närer både i skärgården och
i övriga delar av vårt med
lemsområde.
Busstiderna
annonseras sedan om, när
deltagarlistan är klar, i fören
ingslistan i VBL.
Anmälningar till resan tas
emot av Tage Lundström på
tel. nr. 050-3421251 vardagar
kl. 17-19. Sista anmälnings
dag 1.7.
Styrelsemedlemmarna
från Vörå-Oravais-Maxmo
Cancerklubb kommer också
i sommar att delta tillsam

mans med Vörå Företagare i
arrangemanget av välgören
hetsloppet ”Spring undan
cancer” vid Idrottsgården i
Maxmo söndagen 30.6. Iår
går de insamlade pengarna
till Project Liv och deras ar
bete för cancersjuka barn.
Vill också rikta ett varmt
tack till stiftelser, kommun
och privata donatorer, som
ger oss bidrag till vår verk
samhet

Text & foto:
Jonny Smeds

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzSommarresa
söndagen
14.7
Vårt resemål denna som
mar är Bykiston teatern i Pe
talax. Deras nyskrivna pjäs,
som vi skall se, heter Lycko
brunnen. Den handlar om
ett äldreboende, dess vård
tagare, anställda och den
snikne ägaren. Teatergänget
utlovar skratt och frustra
tion! Föreställningen börjar
kl. 17.00.
Men, före det kommer vi
att besöka Åminne Stugby

och där i lugn och ro njuta av
en god lunch.
Priset, som innehåller tea
terbiljett, lunch och bussresa
är:
För medlem
50 euro /
person
För icke medlem
60 euro/ person
För bussresan har vi bo
kat Norrgårds busstrafik och
han kommer ju att starta på
Österö och samla upp rese

Siv Säll
ordförande

zzFödda

6.7 SOMMARMARKNAD
VID KOMMUNGÅRDEN KL. 10-14

Försäljare kan boka plats på tfn 040-965 1561

LANGRADIN KL. 11
Anmälningar senast 30.6 enklast via formulär
www.vora.fi/langradin eller 382 1671

7.7 FESTGUDSTJÄNST I VÖRÅ KYRKA KL. 11
HUVUDFEST PÅ VÖRÅ UF:S LOKAL KL. 13

Charlotta Rosenlund och
Johnny Ekman i Vörå fick
den 11 mars en flicka som då
vägde 3960 gram och var 53
centimeter lång. Flickan fick
namnet Linnéa Anna Ekman.

Anna Berg och Kenneth Jåfs
i Oravais fick den 5 mars en
flicka som fick namnen Lovis
Jåfs. Hon vägde 3610 gram
och var 52 centimeter lång.
Syskonen heter Edward 14
år och Ellen 13 år.

Ulrica Lithen och Fredrik Boij i Vörå fick den 24 april en flicka
som vägde 4210 gram och var 53,5 lång. Systern är Larissa
Boij som är 2 år gammal.
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Det smarta hemmets baksida
zzKära läsare av Kommunbladet, i
det här numret får ni ta del av många
olika reportage. Bland annat så får
ni läsa om loppmarknader, smeder,
idrottare och givetvis mera sommarprogram. Jag själv brukar hålla i ordning min kalender digitalt. Jag lyckas
helt enkelt inte att bygga upp vanan
att se i kalendern tillräckligt ofta. Ett
pling i fickan är enklare. Telefonen
talar med mig på sätt och vis. Men
telefonen kan också tala med många
andra saker. I dagens läge kan din
telefon berätta till ditt hem när du är
hemma i det så kallade smarta hemmet. Lamporna tänds, kaffekokaren

slås på och varför inte börjar ditt
favoritprogram visas på tv:n. Allt det
här som är som taget ur kultfilmerna
Back to the future är nu verkligt.
Trots att vi ännu inte har lyckats
krympa vår frysmat.
För att det här ska fungera så
måste alla apparater använda en
gemensam kommunikationskanal:
internet. Och det är här det blir
knepigt. Några gånger per år brukar
det framkomma att smarta apparater blivit hackade. Vanligtvis är det
butiker vars kyldiskar blir utslagna.
Men allt eftersom vi kopplar upp
vårt eget hem är det lika expone-

rat som andra saker på internet.
Därför är det viktigt att skydda
sig. Det finns många olika modem
och routrar nu för tiden som satsar på säkerheten. Det kan vara
skölden som kaffekokaren behöver
där hemma för att
undvika nättrollen. Det är häftigt
att det finns sådana
problem, men på
samma gång skrämmande.

Två utställningar på biblioteket i juli
zzI juli kommer vi att ha två
utställningar på huvudbiblioteket i Vörå.
Marita Södergård visar
upp sina tavlor med saltreliefer som samtidigt är till salu.
I Vörårummet kommer
Sune Dahlins finsnickeri att
finnas, främst möbler i rokokostil. Utställningarna pågår
1–14.8.
Måndagen den 1.7 ordnas
vernissage och möjlighet att
träffa utställarna.
Marita Södergård från Vasa
gör humoristiska, tredimensionella saltreliefer. Materialet hon använder är salt,
vatten och vetemjöl. Först
bakar hon figurerna som hon
torkar i ugnen, sen målar hon
dem. Maritas man Bo Södergård som är hemma från
Maxmo gör ramarna till tavlorna.
Marita får inspiration till
sina konstverk när hon går
på stan och ser något roligt hända. Marita har haft
många utställningar Finland
och har blivit omskriven i
olika tidningar bl.a. Taito

(1/2015) och Meidän mökki
(8/2006). Marita Södergård
har bakat och målat saltreliefer i över 20 år som blivit till
tusentals unika konstverk.
Sune Dahlin snidar rokokomöbler i trä. Hans intresse
för träsnideri (koristeveisto
på finska) väcktes för ungefär
tjugo år sedan på medborgarinstitutets kurs i träsnideri.
Han har sedan dess tillverkat
möbler och andra föremål i
dekorativ stil med inspiration bland annat från den
långa träsnideritraditionen i
Jurva. Hans första lärare på
kursen i träsnideri var Oiva
Kentta, mästare i träsnideri i
Finland.
Träsnideri som konstform
kräver skicklighet, noggrannhet och tålamod med
tanke på alla dekorativa detaljer. Möblerna tillverkas av
björk och med särskilda snidesjärn. Sune Dahlin har tidigare ställt ut enstaka möbler i olika grupputställningar.
Utställningen som ordnas vid
Vörå kommunbibliotek i juli
kommer att innehålla flera

Rokokobyrå gjord av Sune Dahlin.

av hans träsniderimöbler.
I år börjar försäljningen av
avskrivet material enligt följande:
1.7: Oravais bibliotek kl.

14.00.
2.7: Maxmo bibliotek kl.
14.00
3.7: Vörå huvudbibliotek kl.
12.00

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?

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

O

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

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

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

SOMMARDÄCK & FÄLGAR

NU
ÄR
DET
TID
ATT
SERVA
TRAKTORER
NU
NU
ÄR
ÄR
DET
DET
TID
TID
ATT
ATT
SERVA
SERVA
TRAKTORER
TRAKTORER
OCH
OCH
SERVA
TRÖSKAN
INFÖR OCH
FÄLGAR
NU
ÄR
DET
TID
ATT
SERVA
TRAKTORER
OCH SOMMARDÄCK
SOMMARDÄCK
SOMMARDÄCK
&&
&&FÄLGAR
SOMMARDÄCK
FÄLGAR
rensJORDBRUKSMASKINER
INFÖR
JORDBRUKSMASKINER
JORDBRUKSMASKINER
INFÖR
INFÖR
SOMMAREN
SOMMAREN
JORDBRUKSMASKINER
INFÖRSOMMAREN
SOMMAREN
Konkur

SKÖRDESÄSONGEN

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR

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

Marita Södergård ställer ut humoristiska, tredimensionella
saltreliefer.
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SOMMARDÄCK & FÄLGAR
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Bruksgatan
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www.baggasbil.fi
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•••www.baggasbil.fi
Bruksgatan
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www.baggasbil.fi
Bruksgatan
383383
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www.baggasbil.fi
Tfn
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070•••0500
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157
917
Tfn010-3224
010-3224070
0500157
157917
917
Tfn
157
917
0500
157
917
Tfn 010-3224
070 •070

Bruksgatan 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917

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

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

Vi betjänar ditt företag lokalt!

KOMMUNBLADET
nr 5 ● Årgång 34

• 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

LUNCHBUFFE
vardagar kl. 11-14

7 euro

pizza, kebab, sallad

Tillsammans för det som är viktigt

Sommar på

Norrvalla
5.7 Vörådagsparty
med Vörjeans, Danny T &
The Sirens, Dennis Rönngård

PongMoji / Shutterstock.com

onsdagen den 12 juni 2019

Anna-Lena Holm, 010 256 3827
Jord- och skogsbruksärenden
Kristin Ehrström, 010 256 3868
Övriga företagsärenden

Vöråvägen 8, Vörå

050-360 8581

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

6.7 Traditionella Vörådagsmatchen
på konstgräsplanen vid Norrvalla,
Rökiö – Övriga Vörå
17–18.8 Toughest och Toughest Family

Elsas kök har
lunchöppet hela
sommaren,
må–sö kl. 11–13.30
Simhallen är öppen juni–juli
måndag–söndag kl. 19–21.
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

Belinda
TRÄDGÅRDSJORD 50 l
( 3,20 / sk )

ULTRA CLASSIC
vit 11,7 l

99,50€
RUSKAS
RÖDFÄRG 10 l

NATIVO FIBERISOLERING
FRÅN OSS

29,50€

4 sk

FALU VAPEN RÖDFÄRG 10 L

11€

29,50€

HÖGTRYCKSTVÄTT
G 145 PLUS
max 145 bar
2,3 kw

J Ä R N – R AU TA

HAVSSALT
25 KG

11,80€ KULLA

299€

Oravais, tfn 357 5800

Cello färglös
TERRASS- OCH
MÖBELOLJA 9 L

ACKUTRIMMER
BOSCH 18-260

6190

149€

TRÄDGÅRDSGUNGA
9 liter
/m
Venla för 3 personer
TRÄDGÅRDSMYLLA ACKUTRIMMARE
MUSTA MULTA 45 L

279€

GASGRILL FXA
Silver 319

199€

VÖYRI / VÖRÅ

LÄMNA
AVTRYCK

(Normalpris 17,20€)

13 95

4 säckar

FLAGGSTÄNGER
TILL MIDSOMMAR

Kampanjpriserna i kraft t.o.m. 25.6.19.
TRANSPORTK-Lantbrukscentralen Vörå
TJÄNST
Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

