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Bland ätbara blommor och biskvier

zzTina Andersson bakar tårtor och andra bakverk i bruksgården i Kimo. Hon tror att dekorativa tårtår är populära hos oss just nu eftersom trenden har kommit via sociala medier från Sverige och Norden. Gräddtårtor
ligger inte så högt i kurs just nu. Sidan 6

BYGGTRIO. Tre olika egenföretagare inom
byggbranschen arbetar tillsammans för att
ge kunden bättre service. Sidan 9

FRISÖR. Vörå centrum har fått en ny frisör.
Det är Kristina Östman som nu startar upp i
centrala Vörå. Sidan 5

ÅRETS FÖRETAGARE. Yourcoach blev valda
till årets företagare i Vörå. Nästa anhalt är
Finland. Sidan 3
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För delaktighet och
mot polarisering
zzDelaktighet är en av tre värderingar som vi
lyfter upp i utkastet till vår kommunstrategi.
Vi tror på ett öppet och inkluderande arbetssätt som skapar förtroende. Vi vill att alla
känner sig välkomna och vill stanna i Vörå
och att alla som bor i kommunen är stolta
ambassadörer för Vörå.
Som en del av strategiprocessen ordnades i
veckan Café Vörå träffar i de olika kommundelarna samt en finskspråkig träff i Karvsor.
Förutom åsikter kring strategin, det vill säga
vad folk vill ur ett större perspektiv, lyfte
kommuninvånarna fram konkreta önskemål
som vi för vidare till de olika sektorerna. De
här träffarna är otroligt viktiga, likaså de förenings- och företagsträffar som vi håller med
jämna mellanrum.
Sätten att höra är många, ett annat är
spalten Fråga kommunen, som ingår i denna tidning. Att ge ett svar är inte alltid lätt,
det är ofta fast i lagstiftning och ekonomi,
men samtidigt är det ett bra sätt att kunna
ge ett svar på frågor som diskuteras i stugorna.
Vi har representativ demokrati och det
innebär att besluten fattas av dem som valts
in i de olika kommunala organen. Men Café
Vöråträffarna och de andra sätten visar på
folkets röst vilket ger förtroendevalda en bild
av vad kommuninvånarna vill. Denna dialog
är viktig att upprätthålla.
Under snart 3 år som kommundirektör har
jag haft förmånen att träffa alla nya trevliga
människor i Vörå. Jag har sett hur vardagen
fungerar för olika personer i kommunen, allt
från 2-åriga Aron till 96-åriga Elsa. De flesta
har det bra, och det är målet även i fortsättningen.
Med jämna mellanrum har jag fått frågan;
”Nog ställer du väl upp i riksdagsvalet 2019?”.
Att frågan ställs är naturligt eftersom jag var
fem före att gå in i riksdagen våren 2015. Det
föll på min lott att vara den första reserven
och nu vet jag hur det känns att sitta på avbytarbänken.
Det har känts väldigt råddigt i Finland de
senaste åren. Se bara på de stora reformerna
– ena dagen si, andra dagen så. Jag tycker
det sker en polarisering i samhället där vi på
landsbygden känner oss allt oftare överkörda
och maktlösa i frågor som är viktiga för oss.
Bra exempel på det är den bristfälliga
skötseln av vägunderhållet, vargarnas, skarvarnas och sälarnas intrång, förståelse för
primärnäringarnas
verksamhetsförutsättningar, svenskans försvagade ställning med
allt vad det innebär – listan kunde göras betydligt längre.
Jag har valt att ställa upp i riksdagsvalet

”

Kyllä osallisuudelle, ei
vastakkainasettelulle

Under snart 3 år som kommundirektör har jag haft förmånen
att träffa alla nya trevliga
människor i Vörå. Jag har sett
hur vardagen fungerar för olika
personer i kommunen, allt från
2-åriga Aron till 96-åriga Elsa.
De flesta har det bra, och det är
målet även i fortsättningen.”

2019, så till vida jag blir
nominerad. Jag känner att jag har den
erfarenhet, kunskap
och de nätverk som
krävs för att lyckas
med jobbet i riksdagen.
Jag kommer att
enbart ställa upp
i riksdagsvalet,
inte i landskapsvalet, som många
kanske förväntat sig. Det finns
flera orsaker till
det men jag ser
en jävsproblematik. Förmodligen
skulle jag ha någon mina förmän
som motkandidater
i landskapsvalet vilket gör rollen lite
diffus.
Dessutom
skall
kommunerna
förhandla med landskapet om vilka uppgifter
som hör till vem.
Här gäller det att
veta sin roll.

zzOsallisuus on yksi niistä kolmesta arvosta,
joita korostamme kuntastrategiamme luonnoksessa. Uskomme avoimeen ja osallistavaan työtapaan, joka herättää luottamusta.
Haluamme, että kaikki tuntevat olevansa
tervetulleita ja haluavat pysyä Vöyrillä ja että
kaikki asukkaat ovat ylpeitä Vöyrin lähettiläitä.
Tällä viikolla järjestettiin strategiaprosessin osana Café Vörå -tapaamisia eri kunnanosissa sekä suomenkielinen tapaaminen
Karvsorissa. Strategian kirvoittamien mielipiteiden – siis mitä ihmiset laajemmasta
näkökulmasta katsottuna haluavat – lisäksi
kuntalaiset toivat esiin konkreettisia
toiveita, joita viemme eteenpäin
eri sektoreille. Nämä tapaamiset ovat äärettömän tärkeitä,
samoin säännöllisin väliajoin
pitämämme yhdistys- ja yritystapaamiset.
Kuntalaisten
kuulemiseen
on monia tapoja, yksi niistä on
Kysy kunnalta -palsta, joka sisältyy tähän lehteen. Vastaaminen ei ole aina helppoa,
esteenä on usein
lainsäädäntö tai
talous,
mutta
tämä on kuitenkin hyvä tapa
vastata
kysymyksiin, joista
turuilla ja toreilla keskustellaan.
Meillä
on
edustuksellinen
demokratia, ja
se
tarkoittaa,
että kunnan eri
toimielimiin valitut luottamushenkilöt tekevät
päätökset. Mutta
Café Vörå -tapaamiset ja muut kuulemistavat tuovat
esiin
kansan
ääntä,
jonka
kautta luottamushenkilöt
saavat kuvaa
kuntalaisten toiveista. Tätä vuoropuhelua on tärkeää pitää yllä.
Olen toiminut Vöyrin kunnanjohtajana pian kolme
Mikko Ollikainen
vuotta, ja minulla on ollut ilo
kommundirektör, kunnanjohtaja
tavata täällä uusia mukavia

”

Olen toiminut Vöyrin kunnanjohtajana pian kolme vuotta, ja
minulla on ollut ilo tavata täällä
uusia mukavia ihmisiä. Olen
nähnyt, miten arki toimii eri
kuntalaisten kohdalla, 2-vuotiaasta Aronista 96-vuotiaaseen
Elsaan. Useimmilla asiat ovat
hyvin, ja se on tavoitteena myös
tulevaisuudessa.”

ihmisiä. Olen nähnyt, miten arki toimii eri
kuntalaisten kohdalla, 2-vuotiaasta Aronista
96-vuotiaaseen Elsaan. Useimmilla asiat
ovat hyvin, ja se on tavoitteena myös tulevaisuudessa.
Minulta on säännöllisin väliajoin kysytty:
”Kai sinä lähdet eduskuntavaaleihin 2019?”
Kysymys on luonnollinen, koska olin viittä
vaille tulla valituksi eduskuntaan keväällä
2015. Minun osakseni tuli ensimmäinen
varasija, ja nyt tiedän, miltä vaihtopenkillä
istujasta tuntuu.
Olot ovat viime vuosina vaikuttaneet todella sekaisilta Suomessa. Katsokaa vaikka
meneillään olevia isoja uudistuksia – yhtenä
päivänä näin, toisena toisin. Minusta yhteiskunnassa on käynnissä vastakkainasettelu,
jossa me maaseudulla asuvat tunnemme jäävämme yhä useammin yliajetuiksi ja voimattomiksi meille tärkeissä asioissa.
Hyviä esimerkkejä siitä ovat teiden kunnossapidon puutteet, susien, merimetsojen
ja hylkeiden esiinvyöry, peruselinkeinojen
toimintaedellytysten ymmärrys, ruotsin
heikentynyt asema kaikkine seurauksineen
– ja luettelo voisi olla huomattavasti pidempikin.
Olen päättänyt lähteä eduskuntavaaleihin
2019, mikäli minut asetetaan ehdolle. Koen,
että minulla on eduskuntatyön onnistumiseen vaadittava kokemus, osaaminen ja verkostot.
Lähden vain eduskuntavaaleihin, en maakuntavaaleihin, jota monet ovat ehkä odottaneet. Siihen on monia syitä, mutta minä
näen maakuntavaaliehdokkuudessa jääviysongelmia. Minulla olisi luultavasti jotkut
esimiehistäni maakuntavaalien vastaehdokkaina, mikä tekee roolista vähän epäselvän.
Lisäksi kunnat joutuvat neuvottelemaan
maakunnan kanssa, mitkä tehtävät kuuluvat
kenelle.
Täytyy tietää roolinsa.

Ring 112 om du ser en
varg eller annat rovdjur

Soita 112 jos näet suden
tai muun petoeläimen

zzDet har gjorts vargobservationer i olika delar av kommunen på senare tid. Om du ser
en varg, speciellt nära bebyggelsen, skall du ringa 112 och
meddela genast du ser vargen.
Du skall även meddela rovdjursobservatören (se kontaktuppgifter nedan).
Om du misstänker att du
ser spår av en varg, björn, lo
eller järv skall du ta kontakt

zzEri puolilla kuntaa on viime
aikoina tehty susihavaintoja.
Jos näet suden, etenkin asutuksen liepeillä, soita hätänumeroon 112 ja ilmoita heti
havainnostasi. Sinun tulee ilmoittaa myös suurpetoyhdyshenkilölle (katso yhteystiedot
tästä alta).
Jos epäilet näkemääsi jälkeä suden, karhun, ilveksen
tai ahman jäljeksi, ota yhteyttä

KBL

med någon av Vörånejdens
rovdjursobservatörer. De kan
efter din kontakt fastställa
spåren och förmedla uppgifterna om spår- och syn observationer till myndigheterna.
Vörånejdens rovdjursobservatörer är:
Ove Bergman 050-557 5093
Mikael Hägglund 0500-866
806
Erik Lindgård 050-537 0149

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

Kim Stagnäs 0500-138 414
Mikael Holm 050-568 9549
Vörå kommun har tillsammans med de övriga österbottniska kommunerna undertecknat en skrivelse till
ansvariga myndigheter där vi
framför vår djupa oro kring
det växande antalet vargobservationer och där vi stöder åtgärder för att minska
vargstammen i regionen.
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Kim Stagnäs 0500-138 414
Mikael Holm 050-568 9549
Vöyrin kunta on yhdessä
Pohjanmaan muiden kuntien kanssa allekirjoittanut
vastuuviranomaisille suunnatun kirjelmän, jossa tuomme esiin syvän huolemme
susihavaintojen kasvavasta
määrästä ja tuemme alueen
susikannan
supistamiseen
tähtääviä toimenpiteitä.
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Johan Nordmyr grundade Yourcoach tillsammans med sin fru Anna Nordmyr.

Årets företagare siktar på Finland
Yourcoach valdes till
årets företagare i Vörå i
fjol och det som började
med två personer är i
dagens läge ett femmannalag som erbjuder
såväl psykisk som mental
coachning.
Årets företagare började med
ett gemensamt intresse. Paret
Johan och Anna Nordmyr är
båda intresserade av friidrott
och var flitiga inom sporten
när de var unga. De började
erbjuda tjänster som tränare
åt unga idrottare men expanderade sedan till andra motionärer.
Då kläcktes idén att skapa
ett företag. De ville ha ett
namn som förknippades med
tränare och sagt och gjort

blev namnet Yourcoach.
– Det passar ännu bättre
i dagens läge när vi även erbjuder mental coachning i
form av exempelvis arbetshandledning, säger Johan
Nordmyr.
Nordmyr har en bakgrund
som ekonom, personlig tränare och yrkestränare. Han
har även tagit en del kurser
i mental träning, trots att det
inte är det han gör i Yourcoach.
Han säger att det finns
stort intresse bland företag
och organisation för välmående. Yourcoach kan till
exempel ordna pausgympa,
stresshantering eller utveckling av ledarskapet.
– Välmående mentalt, fy-

AVFALLSSERVICE
AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

●
●
●

●
Tömning av
slambrunnar
●
Torravfall
●
Spannmåls och
kalktransporter

Skrotningsintyg
Utbytesflak
Byggbaracker,
förråd och
flyttbara wc:er

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568

”

Välmående mentalt, fysiskt och socialt är vad
vi håller på med. Det allra vanligaste vi jobbar
med är personlig träning och kostrådgivning.”

siskt och socialt är vad vi
håller på med. Det allra vanligaste vi jobbar med är personlig träning och kostrådgivning, säger Nordmyr.
Företaget grundades år
2009 och Nordmyr berättar
att det finns både berg och
dalar med att vara egen före-

tagare. Däremot är det alltid
roligt att bli uppmärksammad, som när de fick ta emot
priset som årets företagare.
– Nog är det roligt nog,
det är bra med en positiv utmärkelse. Det ger en positiv
energi och motivation, säger
Nordmyr.
Han säger att det är många

personer som kommer till
Yourcoach för att gå ner i vikt
och exempelvis få fysioterapi.
Proceduren brukar oftast involvera en träff med kunden
och tillsammans med en av
de fem i Yourcoach-gänget
går de igenom målsättningar
som kunden har.
Efter det tittar de på personens bakgrund, gör upp en
plan och gör kanske något
test och efter det skapas ett
program. Det följs av träffar
tillsammans med coachen
så ofta som man gemensamt
kommit överrens om.
Trots att det hittills har varit
mest de fysiska tjänsterna
som fått stå i rampljuset är
det de mentala tjänsterna
som ökar mest.

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

– Jag är inte förvånad om
det om ett par år finns ett
minst lika stort behov av våra
mentala tjänster som de fysiska, säger Nordmyr.
Nordmyr säger att Yourcoach alltid strävar efter att
växa och att eftersom företaget började inom det fysiska
området har de satt en stark
stämpel på sådana tjänster.
Han hoppas att Yourcoach
varumärke ska vara så starkt
i framtiden att arbetshandlingstjänster associeras med
företaget. Men det tar inte
slut där.
– Det långsiktiga målet är
att vi ska vara Finlands ledande friskvårdsleverantör.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

ÖPPET:
vard. 9–18

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

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

050-554 9171
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• Funderar Du på eget
företag och vill ha hjälp med
att komma igång?
• Har Du eget företag och
behöver t.ex. hjälp med
fakturering någon
timme/vecka eller månad?

• Behöver Du bokföringstjänster?

Pålitlig bokföringsbyrå
med lång erfarenhet
erbjuder dessa tjänster!

ÄÄKÄRI

Ta kontakt på telefon
040 5926446 eller via e-post:
oravaisfs@gmail.com
för en offertberäkning.
Oravais Företagsservice Ab
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BILVERKSTAD
BILVERKSTAD

Snöskotrar / Moottorikelkat
Båtservice / Venehuolto
Bilverkstad / Autokorjaamo
Reservdelar / Varaosa
Fyrhjulingar / Mönkijät

Utombordare / Perämoottorit
Mopeder / Mopot
Svetsarbeten / Hitsaustyöt
Småmaskiner / Pienkoneet
Service / Huolto

Adress / Osoite: Mäkipäävägen 13 / Mäkipääntie 13
66600 Vörå / Vöyri, Finland / Suomi
www.skoterdelar.fi
www.kelkkaosat.fi
Tel. 045-632 7202

Behöver du
nya fönster?
Vi har fönster och dörrar
för alla dina byggnader!

Vad gjorde Vörå för att locka
batterifabriken till kommunen?
Fråga kommunen
Nu har du möjlighet att fråga
kommunen om det finns något
du vill veta om den kommunala
verksamheten. I följande
nummer svarar vi på ställda
frågor. Sänd in din fråga per
e-post kommunbladet@vora.
fi, sänd per post på adress
Vörå kommun, Kommunbladet,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå eller
allra enklast via webbsidan
E-tjänster > Fråga kommunen.

1. Vasa och Korsholm arbetade hårt med att få en batterifabrik. Nu undrar jag,
vad gjorde Vörå kommun
för att få batterifabriken till
Vörå?
Det finns mycket med
lämplig slätmark som inte
behöver bearbetas i kommunen för att kunna bygga
stora anläggningar.
KOMMUNDIREKTÖREN
SVARAR:
En relevant fråga eftersom
Vörå kommun tillhör energiklusterregionen. Oftast då
motsvarande projekt aktualiseras sker det via centralorten, i detta fall Vasa. Jag har
deltagit på några tillfällen, dit
vi fått inbjudan, kring detta
stora projekt. I samband med
dessa träffar har de stora potentiella områdena som finns
för byggande av en batterifabrik i Vörå kommun lyfts
fram. I motsvarande projekt
skall många pusselbitar falla
på sin plats. Bland annat är
logistiken otroligt viktig, till
exempel tillgång till järnväg,
flygplats och större vägar.
Ägande av marken, snabb
planeringsprocess och kunnig arbetskraft är exempel på
andra viktiga aspekter. Det
nu tilltänkta området ligger
bredvid flygfältet, järnvägen
samt större bolagen inom energiklustret och gränsar även
till ett befintligt planerat område.
Det som Vörå kunde ha
stor nytta av är den omfartsväg som nu igen planeras från
Toby till Kuni/Vassor. Det
skulle försnabba vägen in till
det planerade fabriksområdet med ungefär 15 minuter
vilket Vörå kunde ha nytta
av. Då gäller det att kunna erbjuda attraktiva tomter och
boende samt mångsidig och
kvalitativ service. Även om
det naturligtvis skulle vara
fint om fabriken skulle finnas
här men eftersom detta projekt är så stort så skall vi inte
fästa oss vid kommungränserna utan det finaste vore att

en batterifabrik kommer till
regionen. Det är många om
budet, konkurrensen är hård.
2. Vasa och Korsholm försökte få IKEA. Vad gjorde
Vörå?
Ingenting enligt min uppfattning. Här i Oravais vid
fjärdsendan skulle det passa
bra med ett havsnära IKEA
bredvid det planerade visitorscentret.
KOMMUNDIREKTÖREN
SVARAR:
Kontakterna från regionen
till IKEA har skett innan min
tid så känner inte till vad som
gjorts i frågan i Vörå. Allmänt
kan konstateras att kontakter till företag som kommer
utanför regionen och landet
sker i första hand via det regionala
näringslivsbolaget
VASEK men också via personliga kontakter som delvis
skett till IKEA.
3. I Korsholm vid Fågelberget verkar företaget Riitan
Herkku och de är i behov
av mera utrymmen men har
stött på problem med flygekorrar och får troligtvis inte
expandera där.
Riitan Herkku har via
företaget Härmäfoods en
plättfabrik i Kimo i det forna foderköket.
Nu skulle Vörå kommun
kunna locka Riitan Herkku
att bygga nya anläggningar i Kimo på Keppos före
detta farmområde och få
de att flytta hela eller delar
av verksamheten till Kimo.
Kommunen borde lösa in
det gamla farmområdet och
göra det i ordning för industriverksamhet.
KOMMUNDIREKTÖREN
SVARAR:
Tack för idén, vi kommer
att vara i kontakt med det
berörda företaget för att höra
deras tankar.
4. Har en fråga angående
skolorna i Rejpelt, Koskeby
och Rökiö, varför får dessa
tre skolor vara sådär nära
varandra?
Det är endast 2,6km mellan Rökiö skola och Koskeby skola samt 3,5 km mellan
Rejpelt skola och Koskeby.
Nu när det byggs ny skola
i Koskeby, blir den så stor
att Rökiö och Rejpelt skolor
blir ihopslagna med nya Koskeby skola för det måste bli

dyrt och oekonomiskt att ha
tre skolor inom 6 km.
KOMMUNDIREKTÖREN
SVARAR:
Skolnätet har diskuterats med jämna mellanrum
i kommunen. Politiskt finns
det olika åsikter kring hur
skolnätet skall se ut. Innan
planeringen av nya Koskeby
skola inleddes fördes en debatt kring skolans omfattning. Fullmäktige gick in för
att skolans upptagningsområde av elever är den samma
som den är idag. Ritningarna
för nya Koskeby skola, som
blir en del av Tegengrensskolan, möjliggör en utbyggnad i
framtiden.
5. Kommer det i Vörå kommun att i framtiden finnas
tillräckligt med platser och
personal på åldringshem
och effektiverat serviceboende för dem som av olika
orsaker inte kan eller vill bo
ensamma hemma eller på
äldreboenden?
Vi är stora åldersklasser.
De flesta av oss kommer
nån gång att bli i sånt skick
att vi vid behov måste kunna få tillgång till snabb och
kunnig skötsel 24 timmar i
dygnet.
Gamla, sjuka och dementa som inte behöver ligga på
sjukhus men ändå inte vill/
kan bo ensamma i nån stuga
eller lägenhet skall heller
inte behöva göra det.
Äldre har rätt till en bättre livskvalitet än vad som
blir resultatet av nuvarande
funderingar inom både rikspolitiken och i många kommuner. Äldre människor
som inte är så rörliga men
ändå fysiskt i något sånär
skick får ofta svår depression och ångest av att sitta
ensamma hemma och stirra
i väggen.
Hemvården kan ej ersätta
den vård som finns på ett effektiverat boende. Hemvården har ej heller resurser för
social samvaro. De gör sina
sysslor så snabbt som möjligt med den lilla tid de har
till förfogande hos ”kunden” resten av tiden går åt
till byråkrati.
Matservice betyder ofta
att den gamla sitter ensam
med sin halvkalla mat. Helheten med trygghet och livskvalitet blir obefintlig.
Skall gamla människor
måsta äta psykmedicin för
att orka bo ensamma?
Alla gamla måste få till-

gång till kommunalt effektiverat serviceboende till rimlig kostnad när viljan och
orken att bo ensam ej längre
finns. Den gamle skall själv
få bestämma när hon/han
vill flytta till effektiverat
serviceboende.
För detta får det absolut
inte finnas några ouppnåeliga kriterier.
Bygg ut åldringshem / effektiverat
serviceboende,
det är den rätta vägen.
En eloge till personalen
på Solängen i Oravais.
KOMMUNDIREKTÖREN
SVARAR:
Det är många som är oroliga för hur omsorgen av
äldre ska fungera i framtiden.
Tendensen är och har varit
redan en tid att allt fler ska
bo i hemmen så länge som
möjligt. En del äldre vill göra
det, men inte alla. De äldre
kan vara otrygga på grund
av ensamheten och de långa
avstånden som finns i kommunen. Många äldre i vår
kommun bor långt från centrumområden.
Det är naturligtvis inte
önskvärt att användningen
av psykmediciner ska öka
bland äldre på grund av detta. Den jämförelse som vi har
för personer över 65 år som
får ersättningar för antidepressiva läkemedel visar att
andelen minskat en aning
mellan åren 2015 och 2016.
Användningen hos oss ligger under såväl nationell som
regional nivå. Men andelen
som får ersättningar för antidepressiva läkemedel kan
gå ner. Det finns ett behov
att utveckla dagverksamheten för olika åldersgrupper
i kommunen. Det kunde
ge möjlighet för de äldre att
komma ut från stugorna och
lägenheterna någon dag i
veckan för att träffa folk.
Med jämna mellanrum har
vi ändå hört att vi i Vörå har
fler boendeplatser än vi behöver men det har varit ett
medvetet val. Enligt regeringens nuvarande planer tar
landskapen över kommunernas vård och omsorg av äldre
när vårdreformen träder i
kraft år 2020. Vi har tydligt
signalerat via utlåtanden att
vi skulle vilja sköta äldreomsorgen men detta har inte
noterats av regeringen.
Beslutanderätten finns i
framtiden i landskapen och
det kommer att vara de som
bestämmer på vilka grunder
service och boendeplatserna
beviljas åt äldre.

78-åringar kontaktas för hembesök – kotikäyntejä 78 -vuotiaille
Höj värmen på terrassen
med en inglasning!
Ring och boka ett gratis
planeringsbesök
redan idag!
M. Backlund 0505531223
R. Renkonen 0505362624

zzAlla 78-åringar i Vörå kommer under året att bli kontaktade från HVC för ett så kal�lat förebyggande hembesök.
Under hembesöket diskuterar vi eventuella hälsoproblem och ger råd om kost och
motion. Vi testar muskelstyrka, balans och ger råd om hur
man förebygger olycksfall i
hemmet.
Målet med hembesöket är
att uppmuntra 78-åringarna

att sköta sin hälsa så bra att
de kan bo hemma så länge
som möjligt.
Om man är orolig för sitt
eget eller någon närståendes
minne lönar det sig att kontakta minnesskötare för en
kartläggning av minnet, minnesskötare Gerd Djupsjöbacka, telefon 044 727 1230.
Terveyskeskus ottaa tämän vuoden aikana yhteyttä

Vöyrin kaikkiin 78-vuotiaisiin niin sanottua ennalta
ehkäisevää
kotikäyntiä
varten.
Keskustelemme
kotikäynnillä mahdollisista terveysongelmista ja annamme
ravintoon ja liikuntaan liittyviä neuvoja. Testaamme
lihasvoiman ja tasapainon
ja neuvomme, miten kotona
tapahtuvia onnettomuuksia
voi ehkäistä.

Kotikäynnin tavoitteena
on rohkaista 78-vuotiaita
hoitamaan terveyttään niin
hyvin, että he voivat asua
kotona
mahdollisimman
pitkään.
Jos olet huolissasi omasta
tai läheisen muistista, kannattaa ottaa yhteyttä muistihoitajaan muistin kartoittamiseksi; muistihoitaja Gerd
Djupsjöbacka, puhelin 044
727 1230.
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Salong Chris tar emot i Vörå centrum
Salong Chris i Kaitsor har
nu öppnat Frisörerna i
centrala Vörå. Det finns
ingen oro för att verksamheten skulle minska
säger ägaren, tvärtom.
Kristina Östman startade för
cirka 30 år sedan en frisörsalong i Kaitsor. Efter tiotals år
har nu verksamheten spridit
sig vidare. Östman är från
Kaitsor och har bott i Kaitsor
ända tills för tre år sedan när
hon flyttade till Brudsund i
Maxmo där hon stormtrivs.
– Det är härligt att ha vatten runt nästan hela stugan,
säger Östman.
Nästa år har hon varit i
branschen i 30 år. När hon
tog sin examen som frisör
år 1989 började hon med att
öppna salongen i Kaitsor.
Att ha en egen salong har
varit en dröm hon haft sedan
barnsben.
– Det har varit en dröm för
mig som liten flicka att driva
den salongen. För fem år sedan fick jag en anställd som
har hjälpt mig.
Det var Emmelie Holmqvist
som klev in i bilden först som
praktikant och sedan som
anställd. Hon trivs med arbetet på salongen.
– Det är trevligt att jobba
här. Förutom frisörsarbetet
är det också viktigt med den
sociala biten, säger Holmqvist.
Den 45 kvadratmeter stora
lokalen på Kaitsor konstaterade Östman för en tid sedan
inte räckte till för den stora
efterfrågan. Hon försökte
först att göra om utrymmena,
men insåg snabbt att hon
måste hitta på något mera.
– Jag är inte den personen
som lutar sig tillbaka och
klappar sig på axeln. Jag försöker hitta något nytt, säger
Östman.
Holmqvist och Östman
kommer att växla mellan de
två olika verksamhetsplatserna förutom på onsdag när
de får jobba tillsammans i
Vörå.
Frisörerna i Vörå centrum
öppnade för ett par veckor
sedan och de satsade på en
mjukstart. De meddelade
deras existerande kunder om
den nya platsen och att de
skulle öppna en till salong.
Hon är glad för att äntligen
ha hittat ett centralt läge.

Emmelie Holmqvist har jobbat i fem år på Salong Chris. Antti Jussila får håret fixat på bilden. 

Kristina Östman har jobbat som frisör i 30 år nästa år. 

Foto:

Felix Rantschukoff

– Jag har planerat länge
och sökt en lokal i centrum
i flera år. I höstas fann jag
denna lokal. Lokalen har
passande utrymmen, vi har
ett eget kök och det är viktigt

Foto: Felix Rantschukoff

Emmelie Holmqvist gör Antti Jussila redo för kalas.  Foto: Felix
Rantschukoff

med en egen parkeringsplats.
Förutom
frisörstjänster
kan kunderna även få öronoch näshåltagning i salongen. Östman säger att alla
deras tjänster riktar sig till

alla människor. Det är mestadels kvinnor som besöker
salongen, men både Östman
och Holmqvist är utbildade
herrfrisörer. Hon säger att
hon märkt en klar utveckling

inom branschen under de år
hon arbetat som frisör. Dels
har kundernas vanor ändrats och dels har tekniken
utvecklats.
– Tidigare så var det många

som fixade håret inför stora
festligheter och helger. I dag
så går alla med 4–6 veckors
mellanrum för att klippa sig,
det har blivit mera av en rutin. Produkterna vi använder
har blivit skonsammare både
för kunden och för oss.
Hon tycker att det bästa
med att vara frisör är att få
utlopp för sin kreativitet.
– Jag får också utvecklas.
Jag behöver inte göra samma
monotona sak varje dag. Den
sociala biten är också en stor
grej inom vårt arbete.
Holmqvist tänker fortsätta
med sitt arbete på salongen
tills vidare.
– I framtiden vill jag kanske starta eget, men det har
jag inga planer på just nu. Jag
trivs som anställd. Jag trivs
här, säger Holmqvist.
Felix Rantschukoff

David Bamm vann pris i Lions retoriktävling
zzDet österbottniska Lionsdistriktet 107-O ordnade en
retoriktävling i Karleby den
16 januari på Kokkolan suomalainen lukio. Tävlingen är
ett samarbete mellan finskspråkiga och svenskspråkiga
Lionsklubbar och gymnasier
i området från Vörå i söder
till Kalajoki i norr och Perho
inåt landet.
Tävlingen samlade sju
svenskspråkiga och nio finskspråkiga deltagare. Alla skulle
i tur och ordning hålla ett tal
på ungefär fem minuter om ett
aktuellt ämne inför en jury.

Den svenskspråkiga domarjuryn bestod av Ulla
Granfors, modersmålslektor
och rektor för Vasa övningsskolas gymnasium, Nina
Granberg, modersmålslektor
vid Pedersöre gymnasium
och Rafael Frants, regissör
och konsult.
Abiturient David Bamm från
Vörå samgymnasium talade
om vikten av språkkunskaper. Han berättade livfullt
om vad språk är och hur
språk förgyller vår tillvaro på
olika vis.

Att vi verkligen borde ta
alla chanser att lära oss språk
och inte vara lata. Även små
kunskaper – redan att säga
”hej” och ”tack” på ett annat språk - öppnar dörrar
och minskar fördomar bland
människor. Den som kan
kommunicera har många
flera möjligheter i framtiden.
David vann tredje pris vilket bestod av ett diplom och
en penningsumma på tvåhundra euro. Hans tal fick
beröm för klar struktur, självironi, ledigt framförande och
många finurliga exempel.

Konkurrensen i retoriktävlingen var stenhård och
många föredrag höll en verkligt hög nivå. Andrapristagaren Katarina Jakobsson
från Jakobstads gymnasium
argumenterade för sänkt
rösträttsålder och förstapristagaren Jenny Smeds från
Topeliusgymnasiet
talade
under temat ”Jag är bra”.
Vi gratulerar David Bamm
till det fina priset och instämmer i hans credo: språk är en
rikedom.

Barbara StrandBlomström

David Bamm, Jenny Smeds och Katarina Jakobsson.
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Tina Andersson är personen bakom Flowercake. 

Bakar biskvier i bruksgården
Tina Andersson drömde
som liten om att bli
florist. I dagens läge har
hon såväl en examen som
bagare och konditor i
bagaget som en examen
som florist.
Men blommorna hon mest
påtar på i dagens läge är
gjorda av sockermassa. För
hon har sedan förra hösten
bakat biskvier och tårtor i
bruksgården i Kimo för fulla
muggar i det egna företaget
Flowercake.
– Tanken fanns redan där
när jag blev utexaminerad
att jag ville baka tårtor och
konditoriprodukter. Men det
fanns inte rätta arbetsplatsen i Kimo med omnejd just
då. Så jag sökte in till florist
och har jobbat inom bloms-

Tina Anderssons bakgrund som florist syns i hennes detaljerade blommor gjorda av sockermassa.

Biskvier är populära i dagens läge enligt Tina Andersson.

terbranschen ett par år, säger
Andersson.

te att efterfrågan på speciellt
biskvier var stor. Men hon
kan inte riktigt sätta tummen
på varför bakverken är så populära just nu.

Förutom bageri- och konditoritjänsterna upptar An-

derssons två barn upp en stor
del av hennes tid. Det var
också tack vare hennes släkt
och vänner som idén kläcktes att starta eget. Hon märk-

– De har kanske inte funnits
i så många smaker förr. Det är
egentligen bara fantasin som
sätter stopp för dem. Jag kan
erbjuda dem i 40 olika smaker.

Att flytta in i bruksgården
var inte den första tanken
däremot. Andersson hade redan ritat upp hur hon kunde
bygga ett kök i samband med
ett garagebygge där hemma.
Men det kändes som ett vågat och stort steg ifall att inte
verksamheten skulle ha gått
runt.
Så hon hörde sig för om
livsmedelslokaler i närheten.
Det blev bruksgården i Kimo
som hon fick husera sig i till
sist.
– Jag ställer mitt program
enligt bokningarna här.
Hon tillägger att antalet
bokningar är väldigt säsongsbetonade.
– Kring jul tillverkade
jag tusentals biskvier på en
vecka. På våren har det kunnat vara hundra. Så det är
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VASEKilla ja Startiassa sinua palvelevat Startian johtaja Tommi Virkama, yritysneuvojat Sari Saarikoski ja Olav Nylund, yrityspalvelujohtaja Kjell Nydahl sekä yritysneuvoja Antti Alasaari.
På VASEK och Startia betjänas du av Startias direktör Tommi Virkama, företagsrådgivarna Sari Saarikoski och Olav Nylund,
direktör för företagstjänster Kjell Nydahl samt företagsrådgivare Antti Alasaari.

VASEK erbjuder företagsrådgivning
– konfidentiellt och kostnadsfritt

i Kimo
väldigt varierande. Tårtor
finns det däremot jämnare
efterfrågan på.
Hon tycker att det är en
bra frihet att kunna bestämma sina egna arbetstider med
tanke på hennes barn som
ännu är unga.
– En kväll kan jag jobba 2
timmar, den andra 8 timmar.
Det är bra med flex.
Hon tror att dekorativa tårtor
är populära i Finland just nu
eftersom trenden har kommit via sociala medier från
Sverige i Norden och från andra världsdelar. Gräddtårtan
ligger inte högt i kurs just nu,
säger hon.
Däremot är det unika tårtor som är populära bland
alla åldrar till alla festligheter. Personligen tycker hon

mest om just att göra de sista
dekoreringarna på tårtorna.
– Förstås är smaken och
innehåller viktigt också. Men
jag gillar det kreativa och
konstnärliga med färger och
form. Jag har ju trots allt en
floristexamen också.
Hon tycker att REKOringarna varit ett bra sätt att
testa på kundkretsen innan
hon gav in sig i egenföretagandet.
– Där syns även säsongsbetoningen men det gjorde att
jag vågade testa.
Hon ger en eloge till hälsoinspektören i kommunen
som varit hjälpsam.
– Man ska inte låta sig
skrämmas av att ge sig in i
livsmedelsbranschen.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

zzVasaregionens Utveckling
Ab VASEK är ett kommunalt
näringslivsbolag som erbjuder
rådgivning i företagets alla
livsskeden. Bolaget ägs av
kommunerna i Vasaregionen,
vilket innebär att rådgivningen är alltid gratis för kommunens invånare och företag.
Som en del av VASEK finns
Vasaregionens Nyföretagarcentrum Startia som hjälper
till i företagets startskede. Företagsrådgivare Olav Nylund,
som är kontaktpersonen i
Vörå, berättar mera:
– I Startia får man hjälp
med att finslipa och analysera affärsidén. Det huvudsakliga verktyget är en affärsplan, med vars hjälp man
kan beskriva och analysera
sin affärsidé. Vi hjälper den
blivande företagaren att göra
upp investerings- och resultatkalkyler. Samtidigt kan man
använda Startias rådgivare
som bollplank för sina idéer.
Ärendena behandlas alltid
konfidentiellt.
– Det är alltid bättre att analysera affärsidén ur olika synvinklar med en neutral part,
än att kasta sig in i företagandet hals över huvud. Tack vare
ett samarbete med olika banker, försäkringsbolag, bokförare, jurister och så vidare
kan vi erbjuda svar på många
kritiska frågor i startskedet.
Rent statistiskt så överlever
90 procent av alla företag som
har startats via Startia och är
fortfarande verksamma ännu
efter två år, och hela 80 procent efter fem år. Nationellt
är i genomsnitt bara hälften
av företagen verksamma tre
år efter startandet, berättar
Nylund.
Startia bistår också vid ansökandet av startpeng. En
person som tänker bli företagare på heltid kan ansöka om
startpeng från TE-byrån.
Som etablerad företagare
kan man alltid kontakta någon av VASEKs företagsråd-

givare när man vill har råd i
olika ärenden. Det kan gälla
utveckling av företaget, nya
marknader, export, produktutveckling, investeringar, finansiering, juridiska frågor
och så vidare.
– Vi får ofta frågor om de
olika företagsstöd som NTMcentralen kan bevilja. Här kan
vi bistå i både ansökningsoch utbetalningsskedet, tillägger Nylund.
Förr eller senare byter företaget ägare eller avvecklar
verksamheten. För det ändamålet finns ett projekt som
heter ”Ett planerat ägarskifte”.
Projektet ökar medvetenheten och betydelsen av ett väl
förberett ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel.
Målsättningen är att få företagarna att påbörja planeringen
och implementeringen av
ägar- eller generationsskiftet i
god tid innan den slutliga försäljningen eller generationsväxlingen.
Till sist vill Nylund visa lite
statistik från Vörå år 2017:
33 vöråbor anlitade Startias nyföretagsådgivning med
sin företagsidé och 9 företag
grundades.
25 vöråföretag anlitade
ägarbytestjänsten och 50 företag använde VASEKs övriga
företagstjänster.
Totalt grundades 40 företag
i Vörå och 14 avslutades.
– Ta kontakt och boka ett
möte – vi kan träffas på företaget eller i kommungården!
Företagsrådgivare
Olav
Nylund
olav.nylund@vasek.fi
040 5484334

VASEK tarjoaa
yritysneuvontaa

zzVaasanseudun Kehitys Oy
VASEK on kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka

tarjoaa neuvontaa yrityksen
elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Seudun kunnat omistavat yhtiön, joten sen tarjoama neuvonta on seudun asukkaille ja
yrityksille aina maksutonta.
Osana VASEKia toimii
myös Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia, joka auttaa yritystoiminnan suunnittelu- ja perustamisvaiheessa.
Yritysneuvoja Olav Nylund,
joka toimii Vöyrin yhteyshenkilönä, kertoo lisää:
– Startiasta saat apua liikeidean hiomiseen ja analysoimiseen. Pääasiallisena työkaluna tässä on liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla
voi kuvailla ja analysoida liikeideaansa. Me autamme tulevaa yrittäjää investointi- ja
tuloslaskelmien laatimisessa.
Samanaikaisesti asiakas voi
käyttää Startian yritysneuvojaa pallottelu- ja keskustelukumppanina. Kaikki asiat käsitellään aina luottamuksella.
– On aina parempi analysoida liikeideaa eri näkökulmista neutraalin kumppanin kanssa kuin syöksyä suin
päin yrittäjyyteen. Teemme
yhteistyötä eri pankkien, vakuutusyhtiöiden, tilitoimistojen, lakiasiantoimistojen
ja vastaavien kanssa, joten
sen ansiosta voimme tarjota
apua ja vastauksia moneen
kriittiseen
kysymykseen,
joita nousee perustamisvaiheen aikana. Tilastollisestikin tarkasteltuna Startian
avulla perustetuista yrityksistä noin 90 prosenttia on
toiminnassa kahden vuoden
kulutta perustamisesta, ja
viiden vuoden kuluttuakin
80 prosenttia. Valtakunnallisesti keskimäärin vain puolet yrityksistä on toiminnassa
kolme vuotta perustamisen
jälkeen, Nylund kertoo.
Startia auttaa myös starttirahan hakemisessa. Kokopäiväiseksi
yrittäjäksi
ryhtyvä voi siis hakea starttirahaa TE-toimistolta.

Jo toiminnassa olevan yrityksen omistaja voi aina ottaa
yhteyttä johonkin VASEKin
yritysneuvojista, jos haluaa
saada neuvoja eri tilanteissa.
Kyse voi olla esimerkiksi yritystoiminnan kehittämisestä,
uusista markkinoista, viennistä, tuotekehityksestä, investoinneista, rahoituksesta
tai juridisista kysymyksistä.
– Meiltä kysytään usein
erilaisista
ELY-keskuksen
myöntämistä
yritystuista.
Voimme auttaa niiden kanssa
sekä haku- että maksatusvaiheissa, Nylund lisää.
Ennemmin tai myöhemmin yritys myös vaihtaa
omistajaa tai lopettaa toimintansa. Näissä tilanteissa
apua saa ”Valmisteltu omistajanvaihdos”
-hankkeen
puitteissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta
hyvin valmisteltujen omistajanvaihdosten merkityksestä
liiketoiminnalle, niin ostajan
kuin myyjän näkökulmasta.
Tavoitteena on saada yrittäjät
aloittamaan omistajan- tai
sukupolvenvaihdoksen
suunnittelu ja toteutus hyvissä ajoin ennen lopullista
kauppaa tai sukupolvenvaihdosta.
Lopuksi Nylund esittelee
hieman tilastotietoja VASEKin toiminnasta Vöyrillä
vuoden 2017 aikana:
33 vöyriläistä kääntyi yritysideansa kanssa Startian
uusyritysneuvonnan puoleen
ja 9 yritystä toteutui.
25 vöyriläistä sai yrityksen
omistajanvaihdosneuvontaa
ja 50 yritystä käytti muita VASEKin yrityspalveluita.
Vöyrille perustettiin yhteensä 40 uutta yritystä ja 14
lakkautettiin.
– Ota yhteyttä ja sovi tapaamisaika. Voimme tavata
joko yrityksen tiloissa tai
kunnantalolla!
Yritysneuvoja Olav Nylund
olav.nylund@vasek.fi
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Äldreomsorgen erbjuder servicehandledning
zzEnligt äldreomsorgslagen
(2012/980) skall kommunen
ordna med rådgivningstjänster som stöder den äldres
välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga
att klara sig på egen hand.
Vörå äldreomsorg arbetar för
en klientinriktad, högklassig
och jämlik vård och omsorg.
Erbjudande av servicehandledning till är en del av det
arbetet.
Vad är servicehandledning?
Äldreomsorgens servicehandledning erbjuder handledning i olika livssituationer, när ett behov av service,
vård- och omsorgs aktualiseras. Målet är att stöda den
äldres självständiga liv på ett
resursorienterat sätt och lyfta
fram den äldres styrkor, stöda vid behov, för att främja
ett tryggt hemmaboende så
länge som möjligt.
Servicehandledningen:
Svarar på frågor om serviceutbud
Handleder till rätt service
Kartlägger servicebehov
Ordnar med behövlig socialservice eller äldreomsorg
Hjälper till med ifyllandet
av äldreomsorgens ansökningsblanketter,
om ingen anhörig eller
närstående finns till hands
Hur sker en servicehandledning?
Ser vicehandledningen
sker i huvudsak per telefon,
men enligt behov via mottagnings- och hembesök. Servicehandledningsbesöken är
avgiftsfria.
Vad ingår i en utredning av
servicebehov?
Kartläggning av den äldres
önskemål om service.
Kartläggning av den äldres
hälsa och funktionsförmåga.
Handledning och rådgivning för ett tryggt hemmaboende med information om
hemservicens stödtjänster,
hemvård (hemservice och
hemsjukvård)
alternativt
stöd i ordnandet av en boendeplats, när hemmaboendet
inte längre är möjligt.
Oro över att en äldre är i behov av service
Är du orolig över att en
äldre person kan vara i behov av hjälp eller stöd kan du
göra en anmälan till en servicehandledare. En anmälan förutsätter inte att du är
en anhörig eller närstående,
utan den som är oroad över
en äldre persons situation
kan göra en anmälan. När en
anmälan kommit in inleds en
utredning av den äldres servicebehov så fort som möjligt.
Behov av hemservice eller
en boendeplats?
När du som äldre känner
att du behöver hjälp och stöd
i hemmet är stödtjänster och
hemservice det som i första
hand kan beviljas dig. Stöd
för närståendevård är det alternativ, när någon anhörig
eller närstående vill hjälp dig
med din omsorg i hemmet. I
andra hand kan en boendeplats beviljas dig, men då är
dina vård- och omsorgsbehov omfattande och sträcker
sig över stora delar av dyg-

Äldreomsorgen i Vörå.

net. Det här blir aktuellt, när
hemvården (hemservice och
hemsjukvården) inte längre
kan tillgodose dig en trygg
omvårdnad i hemmet.
Servicehandledningar tar
emot ansökningar om service
När du önskar stödtjänster, hemservice eller närståendevård kontaktar du
hemserviceledaren. I fall du
önskar en få en boendeplats
kontaktar du boendeledaren.
Stödtjänster och hemservice
kan ansökas muntligen per
telefon, men en ansökan om
närståendevård och en boendeplats sker skriftligen. Ansökningsblanketter hittas på
kommunens hemsida under
rubriken social- och hälsovård, sök dig sedan vidare till
rubriken äldreomsorg. Dessa
blanketter kan även fås via
servicehandledarna.
Vem kan beviljas hemservice alternativt en boendeplats?
Servicen beviljas enligt
Omsorgsnämndens fastställda kriterier för äldreomsorgens verksamhet på basen
av tjänstemannabeslut. Det
som styr beslutsfattanden är
en strävan att ge en klientinriktad, högklassig och jämlik
vård och omsorg. Beviljande
av en boendeplats föregås av
ett mångprofessionellt SASmöte (SAS= utred, bedöm
och placera), där en arbetsgrupp med representanter
från hemvården (hemservice
och hemsjukvård), rehabilitering, boendeservice och
Närsjukhuset går igenom ansökningar om boendeplats.
Värderingen sker utgående
från klienternas kartlagda
vård- och omsorgsbehov, där
den som är i störst behov av
vård prioriteras först. Klienterna hemmaboende stöds,
vilket betyder att de äldre
som beviljas en boendeplats
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har en tid före det fått stöd i
hemmet i form av stödtjänster och hemservice alternativt närståendevård.
Hur kontaktas servicehandledarna?
Servicehandledarna
är
kommunens
hemserviceoch boendeledare, som gör
servicehandledning som en
del av sitt normala arbete.
Servicehandledare
Handläggare av hemservice,
stödtjänster och närståendevård
Hemserviceledare
Tel. (06) 3821 421,
nås bäst mån-fre kl. 9-10
Servicehandledare
Handläggare av boendeärenden
Boendeledare
Tel. (06) 3821 420,
nås bäst vardagar kl. 9-10.

Vanhustenhuolto tarjoaa
palveluohjausta
zzKunnan on vanhustenhuoltolain (980/2012) mukaan järjestettävä neuvontapalveluja, jotka tukevat ikääntyneen väestön hyvinvointia,
terveyttä, toimintakykyä ja
itsenäistä suoriutumista. Vöyrin vanhustenhuolto pyrkii
tarjoamaan asiakaslähtöistä,
korkealaatuista ja yhdenvertaista hoitoa ja huolenpitoa.
Palveluohjauksen tarjoaminen on osa tätä työtä.
Mitä palveluohjaus on?
Vanhustenhuollon
palveluohjaus tarjoaa ohjausta
eri elämäntilanteissa palvelun, hoidon ja huolenpidon tarpeen tultua ajankohtaiseksi.
Tavoitteena

on tukea iäkkään henkilön
itsenäistä elämää hänen
voimavarojensa mukaisella
tavalla sekä nostaa esiin hänen vahvuuksiaan ja tarjota
tarvittaessa tukea turvallista
asumisen mahdollistamiseksi kotona mahdollisimman
pitkään.
Palveluohjaus:
Vastaa
palvelutarjontaa
koskeviin kysymyksiin
Ohjaa
oikeantyyppisen
palvelun pariin
Kartoittaa
palveluntarvetta
Järjestää tarvittavan sosiaalipalvelun tai vanhustenhuollon
Auttaa vanhustenhuollon
hakulomakkeiden täyttämisessä,
mikäli ketään omaista tai
läheistä ei ole käytettävissä
Miten palveluohjausta annetaan?
Palveluohjausta
annetaan pääasiassa puhelimitse
mutta tarpeen mukaan myös
toimisto- tai kotikäynneillä.
Palveluohjauskäynnit ovat
maksuttomia.

ilmoittaa asiasta palveluohjaajalle. Sinun ei tarvitse
olla omainen tai läheinen
tehdäksesi ilmoituksen, sillä
sen voi tehdä kuka tahansa,
joka on huolissaan iäkkään
henkilön tilanteesta. Palveluntarpeen selvittäminen
aloitetaan mahdollisimman
pian ilmoituksen saavuttua.
Kotipalvelun tai palveluasumispaikan tarve?
Kun sinä ikääntyneenä
tunnet tarvitsevasi apua ja
tukea kotona, sinulle voidaan ensisijaisesti myöntää
tukipalveluja ja kotipalvelua. Omaishoidon tuki on
vaihtoehtona, kun omainen
tai läheinen haluaa auttaa
huolenpitoasi kotona. Toissijaisesti sinulle voidaan
myöntää
palveluasumispaikka, mutta silloin hoidon
ja huolenpidon tarpeesi ovat
mittavia ja kattavat suuren
osan vuorokautta. Se voi
tulla ajankohtaiseksi, kun
kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) eivät enää
pysty huolehtimaan sinusta
turvallisesti kotona.

Mitä palveluntarpeiden selvittämiseen sisältyy?
Iäkkään henkilön palvelutoiveiden kartoitus.
Iäkkään henkilön terveyden ja toimintakyvyn kartoitus.
Ohjausta ja neuvontaa
turvallisen kotona asumisen
edistämiseksi sekä tietoa
kotipalvelun tukipalveluista,
kotihoidosta (kotipalvelusta
ja kotisairaanhoidosta) tai
vaihtoehtoisesti tukea palveluasumispaikan järjestämisessä, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista.

Palveluohjaajat ottavat vastaan palveluhakemuksia
Kun toivot tukipalveluja,
kotipalvelua tai omaishoitoa,
ota yhteyttä kotipalveluohjaajaan. Jos toivot palveluasumispaikkaa, ota yhteyttä
asumisohjaajaan. Tukipalveluja ja kotipalvelua voi hakea
suullisesti puhelimitse, mutta
omaishoitoa ja palveluasumispaikkaa on haettava kirjallisesti. Hakulomakkeita
on kunnan kotisivuilla välilehdellä Sosiaali- ja terveysasiat, sitten Vanhustenhuolto
ja Lomakkeet. Lomakkeita
saa myös palveluohjaajilta.

Huoli iäkkään henkilön
palveluntarpeesta
Jos sinulla on huoli iäkkäästä henkilöstä ja tämän
avun ja tuen tarpeesta, voit

Kenelle voidaan myöntää
kotipalvelua tai palveluasumispaikka?
Palvelu myönnetään virkamiespäätöksellä
perus-

palvelulautakunnan vahvistamien vanhustenhuollon
perusteiden mukaan. Päätöksentekoa ohjaa pyrkimys
asiakaslähtöisen, korkealuokkaisen ja yhdenvertaisen
hoidon ja huolenpidon tarjoamiseen. Ennen palveluasumispaikan myöntämistä järjestetään moniammatillinen
SAS-kokous (SAS = selvitä,
arvioi ja sijoita), jossa kotihoidon (kotipalvelun ja
kotisairaanhoidon),
kuntoutuksen, palveluasumisen
ja Lähisairaalan edustajista
koostuva työryhmä käy läpi
palveluasumispaikkahakemukset. Arviointi tapahtuu
asiakkaiden kartoitettujen
hoidon ja huolenpidon tarpeiden pohjalta siten, että
etusija annetaan sille, jonka
hoidon tarve on suurin. Asiakkaiden kotona asumista
tuetaan, mikä tarkoittaa,
että ne iäkkäät, joille myönnetään palveluasumispaikka, ovat sitä ennen saaneet
jonkin aikaa tukea kotiin,
esimerkiksi tukipalveluja ja
kotipalvelua tai omaishoitoa.
Miten palveluohjaajiin otetaan yhteyttä?
Palveluohjaajat ovat kunnan kotipalvelu- ja asumisohjaajia, jotka antavat palveluohjausta osana tavallista
työtään.
Palveluohjaaja
Kotipalvelun, tukipalvelujen ja omaishoidon käsittelijä
Kotipalveluohjaaja
Puh. (06) 3821 421,
tavoitettavissa parhaiten
ma–pe klo 9–10
Palveluohjaaja
Palveluasumisasioiden käsittelijä
Asumisohjaaja
Puh. (06) 3821 420,
tavoitettavissa parhaiten
arkipäivisin klo 9–10.

Lisen Bäck
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Ungdomsöppet
med Yvve

Från död till liv

Intervju med Yvonne Granlund
Eter trettio år i Maxmo har
Yvonne Granlund, eller Yvve
som ungdomarna säger, gått i
pension från och med årsskiftet. Redan som ung upplevde
Yvonne en kallelse att bli ungdomsledare. Efter studenten
for hon till Norge och studerade på ledarlinjen vid Rönningen folkehöyskole utanför Oslo.
Det blev inte aktuellt att söka
till Lärkkulla där man kunde
bli ungdomsledare på den tiden, men eftersom hennes man
redan studerade i Åbo, läste
hon lämpliga ämnen vid Akademin där.
Hon kom med sin familj
till Maxmo sommaren 1987.
Maken Bo-Erik Granlund fick
tjänst som kyrkoherde i Maxmo församling och Yvonne
började arbeta som t f diakonissa.
Hon startade upp juniorgrupper i församlingshemmet,
i Kvimo och på Österö.
Grupperna träffades varannan
vecka. Symötesgrupper samlades också varannan vecka i
församlingshemmet, i Kärklax
bönehus, i Österö bönehus.
Symötesgruppen i Kvimo och
Brudsund samlades turvis på
vardera platsen. Yvonne startade också upp två ungdomsgrupper med programkvällar
på Österö och i församlingshemmet.
Från hösten 1989 började
Yvonne arbeta som ungdomsledare efter att diakonisstjänsten blev ordinarie besatt.
I början på 1990-talet samarbetade Yvonne med ungdomsledarna i Oravais och Vörå.
I stället för att ordna lokala
ungdomsträffar ambulerade
man mellan Maxmo, Oravais
och Vörå med gemensamma
ungdomsträffar. Efter några år
minskade deltagarantalet och
man beslöt att försöka samla
ungdomarna på lokalplan igen.

Vision

Efter en tid med ungdomssamlingar varannan vecka i
församlingshemmet och varannan vecka i Österö fick
Yvonne i mitten av 1990-talet
en ingivelse att hålla öppet hus
för ungdomar i församlingshemmet varje vecka, medan
diakonissan tog hand om ung-

domssamlingarna i skärgården.
Trots att Yvonne fick sitta
med bara en eller två ungdomar ibland, gav hon inte upp,
för visionen hon fått var så
stark. Hon visste att det var
just det här hon skulle göra
och därför orkade hon hålla ut.
Som omväxling for gruppen
till Vasa för att åka gokart eller
ägna sig åt väggklättring.
När församlingshemmet renoverades 1998-1999 flyttades ungdomskvällarna till de
utrymmen i bankgården där
Grillhörnan hade haft sin verksamhet före det. Tröskeln till
Grillhörnan var låg och där
fanns en grill att grilla hamburgare på.
Tidigare hade träffarna samlat både flickor och pojkar, men
på Grillhörnan var det enbart
pojkarna som dök upp. Och så
fortsatte det under många år
också efter flytten tillbaka till
församlingshemmet.
Det kunde vara riktigt livat
där på Grillhörnan ibland och
Yvonne tänkte att pojkarna
behövde en lämplig sysselsättning. Hon lyfte fram behovet
på en bönesamling och Klas
Söderblom föreslog att man
skulle fixa ett ställe där pojkarna kunde skruva på sina
mopeder.
På stående fot bjöd Yvonne in Klas att berätta om sina
idéer för pojkarna följande
gång. Snart var pannrummet
i kyrkans uthus omvandlat till
skruvställe.

”Skruvanställ”

Efter det kom Klas med på
ungdomsträffarna och tog hand
om verksamheten i skruvstället. Den vårterminen var det
tät trafik mellan Grillhörnan
och kyrkans uthus.
När församlingshemmet var
renoverat våren 1999, flyttade
verksamheten tillbaka dit. Nu
började man hålla till i källaren.
För att motverka marginalisering bland ungdomar, erbjöd
kyrkostyrelsen att församlingar som hade projekt på gång
med samma mål, kunde anhålla om bidrag. I Borgå stift var
det bara Maxmo församling
som hade ett sådant projekt.
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Annonsbilaga från Vörå församling

Yvonne Granlund tycker att arbetet med Maxmo ungar har varit ett stort privilegium.

Pengarna användes till att bygga ut ”skruvanställi” till en
verkstad med billyft och allt,
och den blev färdig redan innan året var slut.
Till en början fick ungdomarna vistas där också på egen
hand, men efter ett par år kom
man fram till att en vuxen behövdes på plats. Småningom
har verksamheten i verkstaden
minskat, men ibland är det någon som behöver svetsa något
avgasrör eller gör något annat
smått.

Byggde ut

Efterhand började allt fler
flickor och pojkar dyka upp,
också från Vörå och Oravais,
och man märkte att utrymmena började kännas trånga. En
del av det tomma utrymmet
under församlingshemmet togs
i bruk och byggdes ihop med
de tidigare rummen.
Inredningen förnyades, möbler skaffades och tre stora
golvspel fick också rum: biljard, airhockey och ett fotbollsspel. Yvonne är glad över
den hjärtevärmande gesten att
Ungdomsöppet fick en hel del
brädspel från Sofie Koivistos
minnesfond. Också kommunen, samfälligheter och banken på orten har understött
arbetet med bidrag.
Trots att det har förkommit
en del hyss har man under åren
inte portförbjudit någon, utan
alla har varit välkomna. Varken tv eller dator har ingått i

inredningen, men helt skärmfritt har det inte varit under
de senaste åren eftersom ungdomarna har haft med sig sina
egna telefoner.
Sedan några år tillbaka är
Yvonnes man Bo-Erik med
och hjälper till på fredagkvällarna. Efter en svacka i deltagarantalet för några år sedan är
det nu fullt hus i källaren igen
och man planerar att ännu utvidga utrymmena.
Trots att Yvonne har gått i
pension, betyder det inte att
hon slutar Ungdomsöppet. Hon
fortsätter i samma stil med
ungdomskvällar varje fredag,
nu som frivillig.
Det mesta har varit roligt.
Yvonne har aldrig tyckt att det
har varit motigt att fara iväg
till ungdomsöppet, men visst
har det hänt saker under åren
som gjort henne ledsen. Allt
har ändå gått att reda upp.
Någon gång under kvällens
lopp har Yvonne alltid försökt
hålla en andakt. På grund av att
deltagarna kommer och går när
det är öppet hus, har det ibland
varit svårt att genomföra.
I det stora hela har hon upplevt det som ett stort privilegium att få umgås med ungdomarna. Yvonne upplever det
som en Guds nåd att hon har
fått göra det här arbetet och att
hon har fått krafter av Gud att
göra det, trots att hälsan ibland
har vacklat.
ANN-SOFI BÄCK

Fastetiden är i kyrkoåret den
tid när man förbereder sig för
att fira påskens stora fest. Till
fastetiden hör ånger och botgöring. Vill man så kan man
avstå någonting under fastetiden; ohälsosam mat, sötsaker,
dataspel, onödig bilkörning
eller annat som känns onödigt
eller ohälsosamt.
Under fastetiden följer vi Jesus på hans vandring upp till
Jerusalem, en vandring som
slutade med korsfästelse och
död. Under början av fastetiden följer vi Jesus söndag för
söndag. Under stilla veckan
följer vi Jesus dag för dag. I
Vörå kyrka följer vi den gamla
traditionen och firar passionsandakter kvällstid under stilla
veckan med läsning ur Kristi
lidandes historia. På skärtorsdagen samlas man i landets
kyrkor för att fira den måltid
som Jesus instiftade ”den natt
då han blev förråd”; alltså natt-

varden. På långfredag följer vi
Kristi lidande och död timme
för timme i en avskalad gudstjänst utan orgelackompanjemang och med läsning av den
femte akten i Kristi lidandes
historia i stället för en vanlig
predikan.
Men långfredagen får inte
sista ordet. Gud uppväckte Jesus från de döda på den tredje
dagen. Till minne av Jesu uppståndelse firar hela kristenheten påsk där vi delar glädjen
över att ha en uppstånden och
levande Frälsare. I kyrkoåret
är påskdagen långfredagens
raka motsats.
Påskdagen präglas av lovsånger, påskliljor och glada
fanfarer - hela kristenheten
gläds över Jesu uppståndelse.
Välkommen att delta i fastetidens, stilla veckans och påskhelgens gudstjänster!
TOMAS KLEMETS
Tf kyrkoherde

Kuolleista eloon
Paastonaika on se aika kirkkovuotta, jolloin valmistaudutaan viettämään pääsiäisen
suurta juhlaa. Paastonaikaan
kuuluu katumus ja parannuksen teko. Halutessa paastonaikana voi pidättäytyä vaikkapa
epäterveellisestä ruuasta, makeisista, tietokonepeleistä, tarpeettomasta autolla-ajosta tai
muusta, mikä tuntuu tarpeettomalta tai epäterveelliseltä.
Paastonaikana seuraamme
Jeesusta hänen vaelluksellaan kohti Jerusalemia, vaellusta joka päättyi ristiinnaulitsemiseen ja kuolemaan.
Paastoajan alussa seuraamme
Jeesusta sunnuntai sunnuntailta. Hiljaisen viikon aikana
seuraamme Jeesusta päivä päivältä. Hiljaisella viikolla iltaisin vietämme Vöyrin kirkossa
vanhan tradition mukaan ahtikirkkoa ja luemme Jeesuksen
kärsimyshistoriasta.
Kiirastorstaina
maamme
kirkkoihin kokoonnutaan viettämään sitä ateriaa, jonka Jeesus asetti yönä jolloin hänet
kavallettiin eli ehtoollista.

Pitkänäperjantaina seuraamme Jeesuksen kärsimystä ja
kuolemaa tunti tunnilta riisutussa jumalanpalveluksessa ilman urkumusiikkia ja viidennen osan Kristuksen kärsimyshistoriasta tavallisen saarnan
sijaan.
Pitkäperjantai ei saa viimeistä sanaa. Jumala herätti
Jeesuksen kuolleista kolmantena päivänä. Jeesuksen ylösnousemuksen muistoksi koko
kristikunta viettää pääsiäistä,
jossa jaamme ilon ylösnousemuksesta ja elävästä Vapahtajasta. Kirkkovuodessa pääsiäispäivä on suora vastakohta
pitkälleperjantaille.
Pääsiäispäivää korostaa ylistyslaulu, pääsiäisliljat ja iloiset fanfaarit – koko kristikunta
iloitsee Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Tervetuloa kaikki osallistumaan paastonajan, hiljaisen
viikon ja pääsiäispyhän jumalanpalveluksiin!
TOMAS KLEMETS
Vt. Kirkkoherra

Händelserna under Jesu sista dagar
Välkommen att delta i stilla veckans andakter och gudstjänster! Gå gärna på så många tillfällen som möjligt, då får du en heltäckande bild av händelserna under Jesu sista dagar.

Ovan: Skärtorsdagen firas till minne av Jesu instiftande av nattvarden. R.W.
Ekman har målat tavlan som finns i Trefaldighetskyrkan i Vasa.

Palmsöndagen firas till minne av Jesu intåg
i Jerusalem, här avbildat på en gammal skolplansch.

Från Getsemane fördes Jesus bunden till Stora rådet
och utlämnades till Pontius Pilatus. “Jesus kom då ut,
klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade
till dem: Se människan!” (Joh. 19:5).

Bilden till höger: Efter nattvardens instiftande vandrade Jesus med sina lärjungar till Getsemane örtagård vid Oljeberget. Där bad Jesus i sin nöd: “Min Fader,
om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du
vill.” (Matt. 26:39) Tavlan finns i Koskeby bönehus och är målad av Erik Allén.

Pilatus dömde Jesus till döden. Jesus bar själv sitt kors ut till avrättningsplatsen, den vandring som idag är känd som “Via Dolorosa”, smärtornas väg.
Enligt traditionen dignade Jesus under korset tre gånger. Simon från Cyrene
bar Jesu kors den sista biten ut till avrättningsplatsen. Tavlan finns i Jeppo
församlingshem.
Bilden till vänster:
Efter Jesu död
tog några av
hans vänner
hand om Jesu
döda kropp
och lade den i
en närbelägen
klippgrav. Tavlan
finns i Trefaldighetskyrkan i
Vasa och är målad av L. Sparre.
Bilden till höger:
På påskdagens
morgon uppstod
Jesus från de
döda. Han visade
sig bl.a. för Maria
från Magdala som
grät utanför
graven i tron att
Jesus ännu var
död. Altartavlan
finns i Jeppo
kyrka.

På palmsöndagen minns vi Jesu intåg i Jerusalem, liksom på
första advent. Palmsöndagen har ändå en allvarligare ton, eftersom vi vet vad som väntar.
På måndagen i stilla veckan handlar texten om Jesu bön i örtagården och hans tillfångatagande.
På tisdagen i stilla veckan berättas det om rättegången mot
Jesus.

Onsdagen i stilla veckan kallas även dymmelonsdagen. Då
handlar det om när Jesus döms och påbörjar vandringen mot
Golgata.
På skärtorsdagen minns vi nattvardens instiftelse och firar nattvard i alla kyrkor.
Långfredagen är den allvarligaste dagen i hela kyrkoåret. Då
tänker vi på Jesu död på korset.

På långfredagen, smärtornas dag, minns vi Jesu
död på korset. Altartavlan finns i Maxmo kyrka och
är målad av Ingmar Tegengren.

Annandag påsk handlar om vandringen med den
Uppståndne. Jesus visade sig bl.a. för de två lärjungar som var på väg till byn Emmaus utanför Jerusalem.
Tavlan med Emmausvandrarna är målad av Annie
Krokfors och finns i Korsholms församlingshem.

Påskaftonen brukar i kyrkan kallas den stilla lördagen. Då firas ingen gudstjänst – Jesus låg ju i graven. På påskdagen är du
välkommen till kyrkan för att vara med i uppståndelsens glädje.
Jesus segrade över mörkret och stod upp ur graven!
TEXT TOMAS KLEMETS OCH MARTIN KLEMETS
BILDER VALDA AV TOMAS KLEMETS

Med Vörå i backspegeln
Intervju med Jouni Sinisalo
Hur länge arbetade du
i Vörå församling?

Till att börja med arbetade jag
ungefär ett år som kaplan och
sedan nästan ett och ett halvt år
som kyrkoherde.

Vilket intryck har du
fått av församlingen?

Vörå församling är en vanlig,
god österbottnisk församling
med engagerade medarbetare
och ett dynamiskt grunddrag
bland sina aktiva församlingsmedlemmar.

a. Styrkor?

Den nuvarande personalen
är absolut en styrka. Rätt
långt delar de samma andliga
grundsyn angående det kristna budskapets kärna och gör
sitt arbete av hjärtat, ”så som
tjänade de Herren och inte
människor”.

b. Utmaningar?

Det finns många utmaningar.
De som är aktivt med i verksamheten blir äldre och det
kommer inte tillräckligt många
yngre människor med. Ekonomin sätter sina egna gränser.
När man ser till församlingens
storlek, utgör de tre kyrkbyggnaderna och en mängd andra
byggnader stor belastning,
eftersom de alla kräver underhåll. Verksamheten är också
koncentrerad till tre områden,

som var och en har sin speciella bakgrund och särprägel.
Tidens anda, sekulariseringen, likgiltigheten inför
det kristna budskapet, innebär
utmaningar. Kyrkans egen
verksamhetskultur hyser ett
motstånd mot förändring och
dröjer sig kanske för mycket
kvar i det förgångna, i kulturella referensramar som härrör
sig ända från 1800-talet. Attityden ”vi gör som vi brukar”
är vanlig. Den största utmaningen är väl den atmosfär av
andlig sömnaktighet som råder
i Finland sedan årtionden.

Hur ser du på framtiden i Vörå församling?

Den frågan är inte så aktuell
för mig, för jag ser inte på
Vörå församling, eller någon
annan församling heller, som
någon självständig enhet. Det
större sammanhanget bakom
allt är alltid Guds rike och dess
behov. Jesus själv har sagt att
dödsrikets portar inte ska övervinna det. Guds rike kommer
alltid att gå framåt, även om
Vörå församling skulle råka i
oförutsedda ekonomiska- eller
andra svårigheter.

Vad anser du vara
viktigt att satsa på just
nu?

Det finns många områden att
utveckla och tyvärr hann jag
just inte alls fördjupa mig i de
här viktiga frågorna eftersom

jag ganska snabbt sjönk ner i
byråkratins träsk.
Barn- och ungdomsarbetet
behöver hitta fungerande sätt
att nå de här åldersgrupperna,
så de kan nås av Guds ord.
Skriftskolorna behöver också hitta nya sätt att närma sig
ungdomarna utan att för den
skull ge avkall på budskapet.
Bönearbetet har varit kyrkans bärande kraft ända sedan
apostlarnas tid. Här behövs en
levande och vidsträckt vision.
Lekmännens resurser behöver
tas i bruk mera allmänt taget.
Det finns en beställning på
arbete med familje- och äktenskapsfrågor. Att nå de ofrälsta
har alltid varit kyrkans främsta
prioritet. ”Tro på Herren Jesus
så blir du frälst.”

Vilka fallgropar behöver man se upp med?

Det viktigaste är att församlingsverksamheten på alla plan
och områden troget hålls kvar
i Bibelns budskap. Undersökningar på olika håll i världen
visar att när man låter budskapet bli urvattnat och moderniserat kommer församlingen att
utarmas och förtvina.
Tvärtemot tidens vindar
behöver man hålla fast vid
Bibeln – i enlighet med kyrkolagens och kyrkoordningens
bekännelseparagraf. Tron allena, nåden allena, Kristus allena
är fortsättningsvis de principer
enligt vilka Gud har förbundit

sig att välsigna församlingens
arbete. Ända till slutet skall
korset, blodet, försoningen
och syndernas förlåtelse finnas
kvar i budskapets kärna – och
allt detta i Jesu namn.

Vad tyckte du bäst om
att arbeta med här?

Jag uppskattade arbetskamraterna, att få leda, att få möjlighet att göra en insats för
arbetsgemenskapens bästa och
att arbetsdagarna var så omväxlande.

Vad var mest
krävande?

Att förkunna Guds ord så att
åhörarna förstår något av det
sagda, blir andligt uppbyggda
av det och bir välsignade av
vad de hört. Den utmaningen
är den mest krävande biten i
prästens arbete genom årtionden. För min egen del kommer
det till att jag hör på mina tal
med ett rätt så kritiskt öra.

Vad tyckte du minst
om?

Jag tyckte minst om det att
dyrbar arbetstid ofta gick åt
till ärenden av sekundär betydelse. Ofta blev jag tvungen
att ge avkall på arbetet med
att utveckla verksamheten, att
ge feedback, uppmuntran och
stöd till medarbetarna, att visionera och dra upp de stora
linjerna, eftersom jag var så

Tf. kyrkoherde Jouni Sinisalo.

uppbunden av rutinmässigt
pappersarbete. Det var problematiken med ”mycket rök och
lite eld”.

Har du någon hälsning
till församlingsborna?

Hela Nya Testamentet och alla
de uppmaningar till de kristna
som finns där är alltid aktuella,
men i det här sammanhanget
lyfter jag fram bara ett ord ur
hebreerbrevet:
Låtom oss oryggligt hålla
fast vid hoppets bekännelse,
ty den som har givit oss löftet,
han är trofast. Och låtom oss
akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och
goda gärningar; låtom oss icke
övergiva vår församlingsge-

menskap, såsom somliga hava
för sed, utan må vi förmana
varandra – detta så mycket mer
som I sen huru ”dagen” nalkas.
(Hebr 10:23–25)
Till sist vill jag bara tacka
för de här två åren, som gått
så snabbt förbi, under vilka jag
har fått arbeta i Vörå, Oravais
och Maxmo. Åren har varit
en berikande erfarenhet för
mig och jag är tacksam för det
varma mottagandet och stödet
som jag upplevt i så många
sammanhang! När jag ser bakåt är jag kanske mest lättad
över att jag inte – åtminstone
så vitt jag vet – har fått några
större katastrofer till stånd någonstans.
Välsignelse åt var och en!

Vöyri takapeilissä – Haastattelussa Jouni Sinisalo
Kuinka kauan olit
töissä Vöyrin
seurakunnassa?

Olin ensin vuoden verran kappalaisen virassa ja sitten melkein puolitoista vuotta kirkkoherrana.

Minkälaisen vaikutelman olet saanut
seurakunnasta?

Vöyrin seurakunta on hyvä peruspohjanmaalainen seurakunta, jossa on sitoutuneet työntekijät ja hyvä toiminnallinen
perusvire aktiiviseurakuntalaisineen.

a. sen vahvuuksista

Ehdoton vahvuus on tämänhetkisissä työntekijöissä, jotka
pitkälti jakavat saman hengellisen perusnäyn kristillisen
sanoman ytimestä. Työtä tehdään sydämen halulla ”niinkuin Herralle eikä niinkuin
ihmisille”.

b. sen haasteista

Niitä on paljon. Aktiivisti
toiminnassa mukana olevat
ikääntyvät eikä nuorempia tule
riittävästi tilalle. Talous asettaa
omat rajoituksensa. Seurakunnan kokoon nähden on suurena rasituksena se, että liitosten

jälkeen on kolme kirkkorakennusta hoidettavana ja muu
rakennuskanta. Toiminta on
samoin keskittynyt kolmelle
alueelle, joilla on jokaisella
oma taustansa ja omat piirteensä.
Ajan henki, maallistuminen
ja välinpitämättömyys kristillisen sanoman suhteen tuovat haasteita. Kirkon oma toimintakulttuuri, joka vastustaa
kaikkia muutoksia ja pitäytyy
ehkä liikaakin entisessä ja joka
osin juontuu jopa 1800-luvun
kulttuurisesta viitekehyksestä.
”Tehdään kaikki niinkuin ennenkin”-asenne. Suurimpana
haasteena on sitten Suomessa
vuosikymmeniä vallinnut herätyksetön hengellinen ilmapiiri.

Millaisena näet
Vöyrin seurakunnan
tulevaisuuden?

Kysymys ei ole itselleni kovin ajankohtainen, koska en
pidä Vöyrin seurakuntaa enkä
mitään muutakaan seurakuntaa itseisarvona tässä ajassa.
Laajempi kokonaisuus kaiken
taustalla on aina Jumalan valtakunta ja sen tarpeet, ja niiden
osalta on Jeesus itse sanonut,
että tuonelan portit eivät sitä

voita. Jumalan asia tulee varmuudella edistymään, vaikka
Vöyrin seurakunta joutuisi ennalta odottamattomiin taloustai muihin vaikeuksiin.

Mihin sinun mielestäsi
olisi tärkeätä panostaa
seurakunnassa juuri
nyt?

Kehittämisen kohteita on
myös paljon, ja valitettavasti en ehtinyt paneutua näihin
tärkeimpiin kysymyksiin juuri ollenkaan, kun vajosin itse
varsin nopeasti byrokratian
suohon.
Lapsi- ja nuorisotyössä on
löydettävä toimivia tapoja tavoittaa nämä ikäryhmät ja tuoda niiden ulottuville Jumalan
sana. Rippikoulut kaipaavat
uusia lähestymistapoja ilman
että perusviestistä luovutaan.
Rukoustyö on ollut apostolien ajoista kirkon kantava
voimavara. Siihen tarvittaisiin elävä, laaja-alainen näky.
Maallikoiden resurssit olisi
saatava käyttöön laajemmin.
Perhe- ja avioliittotyölle on
suuri tilaus. Pelastumattomien
jäsenten tavoittaminen kaikissa yhteyksissä on ollut
kristillisen kirkon ykkösasia
alusta asti. ”Usko Herraan

Jeesukseen, niin sinä pelastut.”

Mitä vaaratekijöitä on
syytä varoa?

Kaikkein tärkeimpänä on tietenkin varjeltava sitä seikkaa,
että seurakunnan julistus,
kaikilla sen tasoilla aikuis-,
nuoriso- ja lapsityössä pysyy
uskollisesti kiinni Raamatussa,
samoin musiikin ja diakonian alueilla. Tutkimukset eri
puolilta maailmaa osoittavat,
että kun sanoman annetaan
vesittyä ja modernisoitua, niin
kuihtuminen seurakunnassa tulee aina vanavedessä.
Kaikkia ajan tuulia vastaan
on pidettävä kiinni Raamattu
yksin – periaatteesta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tunnustuspykälän mukaan. Yksin
uskosta, yksin armosta, yksin
Kristuksen tähden ovat edelleenkin ne periaatteet, joiden
varassa Jumala sitoutuu siunaamaan seurakunnan työn.
Sanoman ytimessä on oltava
loppuun asti risti, veri, sovitus,
syntien anteeksisaaminen – ja
kaikki nämä Jeesus-nimessä.

Mistä pidit työssäsi
eniten?

Työkavereista, johtamisesta,
mahdollisuudesta antaa oma

panos työyhteisön hyväksi,
työpäivien vaihtelevuudesta.

Mikä tuntui
vaativimmalta?

Jumalan sanan julistaminen
niin, että kuulijat ymmärtäisivät jotakin sanotusta, rakentuisivat siitä hengellisesti ja
tulisivat siunatuiksi kuulemastaan. Tämä haaste on papintyön vaativin puoli vuosikymmenestä toiseen, ja omalla kohdallani tilannetta terävöittää se, että kuuntelen omia
puheitani aika kriittisellä korvalla.

Mistä pidit vähiten?

Siitä että arvokasta työaikaa
liian usein tuhrautui toisarvoisiin asioihin. Asioiden kehitystyö, palautteen ja rohkaisun
antaminen, tuen antaminen
työkavereille, visiointi ja suurten linjojen välittäminen jäivät
taka-alalle pyöritellessäni rutiininomaisia paperitöitä. ”Paljon savua, vähän tulta”-problematiikka.

Haluaisitko vielä
sanoa jotakin
seurakuntalaisille?

Koko Uusi testamentti ja kaikki siinä olevat kehoitukset kris-

tityille ovat aina ajankohtaisia,
mutta tässä yhteydessä nostan esille vain sanan hebrealaiskirjeestä:
Pysykäämme järkähtämättä
toivon tunnustuksessa, sillä
hän, joka antoi lupauksen, on
uskollinen ja valvokaamme
toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen
ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme,
niinkuin
muutamien on tapana, vaan
kehoittakaamme toisiamme,
sitä enemmän, kuta enemmän
näette tuon päivän lähestyvän. (Hebr 10:23–25)
Lopuksi tahdon vain kiittää näistä nopeasti kuluneista
runsaasta kahdesta vuodesta,
jotka sain tehdä töitä Vöyrillä,
Oravaisissa ja Maksamaalla.
Vuodet olivat rikastuttava kokemus itselleni ja kiitollinen
olen saamastani lämpimästä
vastaanotosta ja kannustuksesta monessa yhteydessä!
Taaksepäin katsoessani olen
ehkä eniten huojentunut siitä,
että en – ainakaan tietääkseni
– saanut suurempaa katastrofia
aikaiseksi missään.
Siunausta jokaiselle!
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Direktlinje till
himlen?!
Jag har direktlinje till Gud
och behöver inte Bibel, kyrka
eller församling. Ungefär så
uttryckte sig någon för en tid
sedan.
Alltsedan skriftskolan har vi
lärt oss att Gud söker oss och
vill få kontakt med oss via vissa specifika kanaler. Ungefär
på samma sätt som vi kan se
program på olika Tv-kanaler.
Eller som när vi behöver se
på en tidtabell om vi åker buss
eller tåg.
Guds mötesplatser med oss
är Bibeln, dopet och nattvarden. Bibeln är Guds egna ord,
som uppenbarar och förmedlar
hans innersta tankar och djupaste kärlek till oss människor.

Dopet är ingången till Guds
rike och den nya födelsen in i
Guds stora familj. Nattvarden
är ett mysterium i vilket Jesus
själv är närvarande med sin
försoning och förlåtelse och
del i den himmelska friden.
Vi får ge respons på dessa
Guds signaler genom att lyssna och ta emot. Genom bönen
i Jesu namn når vårt tack, våra
önskningar och bekymmer
högsta ort i himlen. Livet är
inte lätt om man är ensam. Vi
är skapta för att leva i gemenskap. Med andra kristna kan vi
få stöd och uppmuntran. Vilken styrka och vilken trygghet!

Svåra frågor som du funderar över och inte finner svar på,
kan ställas under eget namn till prästen via e-mejl vora@evl.fi.

Café Vera –
vårens nyhet i Oravais
Vi frågar Mary NystrandPärus om den nystartade
verksamheten:

Kyrkans bildbank/Sanna Krook

Vad är Café Vera?

Kurs i föräldraskap
I Finland idag har vi en mycket
god nivå på utbildningen. För
varje arbete i samhället finns
en utbildning man kan tillägna sig för att kunna utföra sin
uppgift så bra som möjligt.
Därför kan man tycka att det
är lite underligt att den absolut viktigaste uppgiften som
finns i vårt samhälle förväntas
klaras av med ytterst knapphändig skolning. Jag tänker på
uppgiften vi har som föräldrar:
Att forma och fostra våra barn,
den uppväxande generationen
som skall ta över vårt samhälle
i framtiden.
Uppgiften är lika krävande
som den är viktig. Vilken förälder har inte ibland stått rådlös och funderat hur man bäst
ska hantera olika situationer
som uppstår i vardagen med
barn? För att stöda föräldrarna
i detta väsentliga uppdrag vill
församlingen ordna en kurs för
föräldrar i höst. Kursen startar
den 16 september.
Under fem söndagskvällar
träffas vi 2,5 timmar. Vi äter
middag tillsammans och efter
maten får barnen gå till sitt
program, medan föräldrarna
lyssnar på föredrag, fikar och
diskuterar. Föredragen finns
på DVD och det är Nicky och
Sila Lee från London, som hål-

ler dem på engelska. Föredragen är textade till svenska och
varvas med inslag där olika
föräldrar berättar om sina erfarenheter.
Under de fem temakvällarna
behandlas följande ämnen: Att
lägga en stark grund, att möta
våra barns behov, att sätta
gränser, att bygga starka relationer, samt att ha ett långsiktigt mål. En av kursens stora
fördelar är att det finns möjlighet att diskutera de här viktiga
ämnena med andra föräldrar i
en liten grupp.
Den här kursen riktar sig till
föräldrar med barn upp till 10
år. Visst är det bra om båda
föräldrarna kan delta, men det
går också bra att bara ena föräldern deltar. Det ordnas skilt
program för barnen i två grupper enligt ålder.
ANN-SOFI BÄCK

Kurskvällar: 16.9, 23.9,
30.9, 7.10 och 14.10.
Tidpunkt: söndagar
kl. 16–18.30
Pris: 5 €/person och kväll
för maten, plus 6 € för
deltagarhäftet.

Jo, det är en nystartad träffpunkt i Oravais församlingscenter. Café Vera riktar sig
kanske främst till yngre vuxna,
till exempel barnfamiljer där
någon av föräldrarna är hemma och tar hand om småttingarna. Men det betyder inte att
man måste ha småbarn för att
kunna vara med i gemenskapen. Nej, dörrarna är öppna för
alla som känner att de vill.
Vi har inga strikta tider men
försöker samlas varannan
måndag kl. 10-12. Har man
inte möjlighet att vara med
hela tiden går det också bra att
sticka sig in för en liten stund.
Eftersom dagklubbsutrymmet
finns intill får barnen leka både
där och i serveringsutrymmet
där vi samlas.

Varifrån kommer
namnet?

Namnet kom som en blixt från
klar himmel som det brukar
heta säger Mary. Däremot tror
jag att det var Herren som gav
namnet tillägger hon. Vera är
latin och betyder SANT (Veritas-sanning). Vera är också ett
vanligt ryskt kvinnonamn och
på ryska betyder Vera TRO.

Finns det någon
framtidsvision med
Café Vera?

Vi har en och annan överrakning i bakfickan här under våren. Men det får ni höra mer
om sen när vi träffas, hälsar
Mary som hoppas fler blir intresserade av att komma till
Oravais och bli en dela av cafégänget!
TEXT PETER ÅBACKA
BILDER
MARY NYSTRAND-PÄRUS

Vad är Café Veras grej
eller idé?

Att det finns många av mammorna som gillar handarbete
har vi märkt och det går alldeles utmärkt att ta med sig sin
stickning eller annat. Annars
får man bara ”vara”.
Det är Mary Nystrand-Pärus och Susann Ingman som är
cafévärdar. Vi dricker kaffe/te/
saft och njuter av något gott
tilltugg hälsar de. Behöver
man ta med mat till de små
finns micro att värma i.
Café Vera avslutas med andakt och bön.

Nästa Café Vera blir
26.3. kl. 10 i Oravais
församlingscenter.
Kom med!
Kaffebjudning!

Vera
Cafe

Ivriga handarbetare stora
som små delar den mysiga
café stunden.
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Just nu renoverar Tom Norrgård, Sebastian Norrgård och Nils-Erik Backlund ett servicehem på Tallåsen i Oravais.

Foto: Felix Rantschukoff

Genom samarbete går bygget bättre
I nästan sex år har en
handfull egenföretagare
i Vörå inom byggnadsbranschen kompletterat
varandras verksamhet.
Konstellationen gör att
kunden får bättre service
och dessutom underlättar det för de inblandade.

”

Samarbetet började år 2012
genom att Nils-Erik Backlund med sitt företag Bygger
och Renoverar och Sebastian Norrgård med SeBB Ab
insåg att de kunde göra ett
bättre jobb tillsammans.
Samarbetets grund hade
lagts redan tidigare när
Norrgårds bortgångne bror
samarbetade med Backlund
tidigare.
Backlund har arbetat inom
branschen i nästan 30 år och
har haft eget företag i 12 år.
Sedan år 2012 har han arbetat
tillsammans med Norrgård
som inte har lika många års
arbetserfarenhet.
Men Norrgård säger att det
finns alltid fördelar med att
arbeta tillsammans.
– Det kläcks många idéer
som du själv inte skulle ens
ha kunnat tänka. Om man
är ensam kan det hända att
man stirrar sig blind. I stället
för att konkurrera ut varandra koordinerar vi med var-

Foto:

vi samarbetar kan jag säga att
jag far vidare och då vet de
andra vad de ska göra, säger
Norrgård.
Backlund säger att en stor
fördel med deras samarbete
är att var och en har ansvar
för sig själv.
– Jämfört med om någon
av oss skulle ha anställda så
skulle vi vara tvungna att se
till att de hålls sysselsatta.
Är du egen företagare är det
dig själv du tar hand om. Vi
kan ta fler och större arbeten
eftersom vi är flera som kan
jobba med det.

Backlunds nisch är byggnadsarbete och maskinuthyrningar och Norrgårds
nisch är borrning, sågning
och pikande av betong.
– Då jag inte arbetar med
betong så bygger jag. Ibland
kan det bara ta en timme att
borra så det fyller inte hela
min tid. Om jag blir färdig när

Just nu arbetar de tre med att
renovera ett servicehem på
Tallåsen i Oravais. Han säger
att de kunnat vara mycket effektivare tillsammans.
– Om vi gjort det själva
skulle det ha tagit flera månader. Nu har vi kommit betydligt längre på bara en månad.
Förutom de tre är även
andra företag inblandade för

Sebastian Norrgård, Nils-Erik Backlund och Tom Norrgård samarbetar med sina företag.
Felix Rantschukoff

andra om projektet kräver
det. Vi har till exempel byggt
fem stora mjölkrobotfähus
och flera har vi på gång, säger
Norrgård.
Förutom Norrgård och
Backlund, som båda brukar
ha hand om koordineringen
av samarbetet, är även F:ma

Tom Norrgård inblandad.
De har alla tre sin egen nisch
som gör att de kan skräddarsy varje projekt enligt deras
egen tidtabell och kunnande.
– Jag har arbetat inom plåtslageribranschen förr. Så det
kan komma till nytta när vi
ska lägga tak till exempel, säger Norrgård.

Det kläcks många idéer som du själv inte
skulle ens ha kunnat tänka. Om man är ensam kan det hända att man stirrar sig blind. I
stället för att konkurrera ut varandra koordinerar vi med varandra om projektet kräver
det.”
mera specifika jobb som exempelvis målande.
– Som mest är vi fyra stycken företag som samarbetar
och två till anställda är även
med i ekvationen. Var och en
fakturerar för sin egen tid.
Kunden får timmarna specificerade på ett helt annat sätt
på det viset, säger Backlund.
De säger att folk inte vet
om deras samarbete eftersom
de inte fört reklam för det.
– Vi arbetar ofta tillsammans och har mera arbete eftersom vi samarbetar. Enskilt
skulle vi ibland kunna vara
utan att göra, säger Backlund.
Norrgård ser det som ett
gynnsamt sätt som ligger i
tiden.
– Många större företag lever på att hyra in egenföretagare. På det här sättet vet vi
vem vi arbetar med. Det är
en vinn-vinn-situation, säger
Norrgård.
Felix Rantschukoff
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Kunnan neuvoa-antavat toimielimet
zzVöyrin kunnassa on kunnan hallintosäännön mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto
ja elinkeinoelämän neuvosto. Nämä toimielimet ovat
neuvoa-antavia hallinnolle
ja päätöksenteolle niitä koskevissa asioissa, ne eivät siis
ole kunnallisia viranomaisia.

Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto
ottaa
kantaa erityisesti nuoria
koskeviin päätöksiin, tekee
aloitteita ym. Nuorisovaltuustossa toimivat Amanda
Södergård (puheenjohtaja),
Jacob Backull, Nikita Flygare, Tobias Kock, Emilia
Nygård, Elin Stenman ja
Alex Östman. Nuorisoval-

tuuston sihteerinä toimii
vapaa-aikasihteeri.
Nuorisovaltuusto voi nimetä edustajan kunnanhallitukseen
ja kuhunkin lautakuntaan
sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan ja sen jaostoihin. Nuorisovaltuuston
edustajat eivät saa osallistua
salassapidettävien asioiden
käsittelyyn.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on kunnan
sekä kunnan alueella toimivien eläkeläisyhdistysten
yhteistyöelin.
Vanhusneuvoston tehtävistä voidaan
mainita Vöyrin kunnan ja
eläkeläisyhdistysten yhteistyön edistäminen ja kehittäminen, eläkeläisten aktiivisen

osallistumisen edistäminen
yhteiskunnan eri toimintoihin, esim. koulutukseen,
työhön, sosiaalipalveluihin,
terveydenhuoltoon, kulttuuri- ja vapaa-aikatapahtumiin
sekä kunnan muuhun toimintaan ja peruspalveluihin,
vanhusten tarpeiden seuraaminen sekä siinä aloitteiden ja esitysten tekeminen,
lausunnonantajana
toimiminen budjettityössä sekä
lausuntojen ja suositusten
antaminen vanhustenhuollon asioissa ja eläkeläisille
tärkeiden asioiden valvominen kaikissa lautakunnissa
ja hallintoelimissä.
Vanhusneuvostossa toimivat Torbjörn Ehrman (varajäsenenä Karin Simons), Elisabeth Kullas (Mari-Anne

Bertills), Ralf Westerback
(Ingmar Jåfs), Monica Östman (Svea Sjöberg), JanErik Stenroos (Bertil Holmström), Gunvi Lundqvist
(Seija Karls) ja Lisbeth Ingo
(Inger von Wendt). Neuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon
päällikkö.
Vanhusneuvosto ei ole vielä
nimennyt puheenjohtajaa.

Vammaisneuvosto
Neuvosto on vammaisten,
kunnassa toimivien vammaisyhdistysten, viranomaisten
ja päättäjien yhteistyöelin.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan
suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan

siten, että vammaisten henkilöiden oikeuksista huolehditaan. Neuvostossa toimivat Marjatta Lönnqvist,
Samuel Solborg, Karoline
Ekman, Kristine Paulin, Carina Storsjö ja Tobias Berglund. Varajäseninä ovat AnnMari Andrejeff-Hahka, Camilla Nyman ja Jan-Erik Sjöholm. Neuvoston sihteerinä
toimii peruspalvelujohtaja.
Neuvosto ei ole vielä nimennyt puheenjohtajaa.

Elinkeinoelämän
neuvosto
Elinkeinoelämän neuvosto
toimii kunnan lausunnonja
neuvonantajaelimenä
elinkeinoelämää koskevissa
asioissa. Elinkeinoelämän

neuvosto on avustanut kunnanhallitusta
asiantuntemuksellaan kunnan elinkeinoelämän kehittämisessä
ja tekee myös yrityskäyntejä.
Neuvostossa toimivat kunnan puolelta Rainer Bystedt
(puheenjohtaja), Roy Björklund ja Göran Westerlund.
Vörå företagare -yrittäjäyhdistyksen puolelta neuvostossa toimivat Ann-Sofi
Lindgård, Anders Bergman
ja Kaj Svels (varajäsen), Österbottens Företagarförening
-yrittäjäyhdistyksestä
Pia
Simons ja ÖSP:stä, maataloustuottajien
järjestöstä,
Kenneth Dalkarl. Neuvoston
sihteerinä toimii kunnanjohtaja, ja VASEKin kulloinkin
virassa oleva asiamies kutsutaan neuvoston kokouksiin.

Anställningspanel för högstadieelever succé
zzPå hösten i fjol ordnade
Vörå Företagare rf en panel
där elever från Tegengrenskolan fick pröva på hur en
anställningsintervju är.
Totalt deltog nio elever
som går företagarkurs i skolan. Inför tillfället fick eleverna skicka in en ansökan med
cv till några utvalda praktikplatser som Vörå Företagare
ordnade intervju till. Tanken
bakom tillfället var att eleverna skulle få testa på hur en
anställning kan gå till under
realistiska förhållanden.
– Vi intervjuade precis
som det går till under en anställningsintervju. Om några
ville ansöka om samma plats
så valde vi en baserat på intervjun och ansökan, säger
Ann-Sofie Lindgård, sekreterare för Vörå Företagare.
Bland annat Lantbrukscentralen, Heikius hus och
Nygårds textil var de företag
som eleverna kunde ansöka
till. Lindgård säger att det
fanns ett relativt stort intresse för att vara första gången.
Totalt ansökte nio elever.
– Vi är nog nöjda, det gick
riktigt bra. De ansökande
var nog lite nervösa, men det
gick riktigt bra. Till vissa skolor ska man också ansöka,
det förbereder en att prata

om sig själv, säger Lindgård.
Hon säger att de planerar
att göra anställningspanelen
till ett återkommande tillfälle.
– Vi har tänkt att varje år
vecka 46 inför Prao så ska vi
försöka ordna det.
Hon ser flera konkreta fördelar med panelen.
– De får tänka på hur man
ska göra med en arbetsansökan. Många har inte jobbat
men hade i stället varit med
i scouterna, det är bra att
lyfta upp i sitt cv. Genom att
ha varit på en intervju har de
upplevt det. Det är under lite
lättare former än en vanlig,
så det är en mjukstart.
Vörå Företagare r.f:s ordförande Kaj Svels berättar
att de kommer att börja dela
ut ett stipendium från föreningen till företagande ungdomar.
– De som bildat startupföretag på företagarlinjen i
Tegengrenskolan kommer
att få introducera sin affärsidé. Baserat på den kommer
vi att dela ut ett stipendium.
Vi hoppas det kan bli ett återkommande stipendium som
ska sporra de som vill lära sig
om företagande, säger Svels.
Felix Rantschukoff

Låt oss förverkliga
Era drömmar....

Nu är snart
våren här!
KOM IN
O. BEKANTA
DIG MED
VÅRENS
NYHETER !

Vörå | storlund.fi | 050-345 2656

www.

Välkommen!
Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
ÖPPET: onsd. 9-18,
lörd. 9-14, övriga vard. 9-17

.nu

VTT-Certifikat

050 525 7216

Vörå företagare, från vänster Kaj Svels, Ann-Sofie Lindgård, Fredrik Norrlin, Anders Bergman, Mathias Heinull och Inger Aaltonen (från YES). Foto: Stefan Lindgård
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Folkhälsan fick projektunderstöd
för kvinnors hälsa och träning
zzUndervisnings- och kulturministeriet
beviljade
Folkhälsan Utbildning Ab
med Solvalla och Norrvalla
idrottsinstitut 20 000 euro för
projektet; ”Kvinnors hälsa
och optimerad träning i fokus
för en mera jämlik idrott”.
Målsättningen med projektet är att utöka kunskapen
och kvaliteten inom idrottsinstituten vad gäller området
som berör kvinnans hormoncykel samt träning och
idrott relaterat till det.
Syftet med projektet är att
bidra till en mera hälsosam
och motionsinriktad vardag
samt öka delaktigheten i motionslivet.
Jämställdhetsprojekt inom
idrotten är övergripande och
skall också leda till en bättre
inkörsport till idrottslivet i tidig ålder.
– Vi vill arbeta för att kunna optimera träningen och
samtidigt undvika kvinnospecifika idrottsskador och
hälsorisker. För det behövs
både ny kunskap för personal och forskningsrelaterat
arbete och samarbete med
aktörer runt omkring oss, sä-

Målsättningen med projektet är att utöka kunskapen och kvaliteten inom idrottsinstituten vad
gäller området som berör kvinnans hormoncykel samt träning och idrott relaterat till det.

ger Folkhälsan Utbildnings
verkställande direktör Anna
Bertills.
–Vid Umeå universitet,
som vi samarbetat mycket
med på olika plan, är ämnet
nu högaktuellt och inom
idrottsvärlden i vårt västra

grannland lyfts frågan om
kvinnospecifika idrottsskador och preventivt arbete
som något nydanande och
också ligger i tiden. Vi ser att
vi i Finland bör följa samma
väg, fortsätter Bertills.
Folkhälsan utbildning ab

anser att ett samarbete mellan rådgivningar och idrottsinstitut vore en första början
till en hälsosammare, rörligare och ett mera välmående
föräldraskap för enskilda
mammor och kvinnor.
Felix Rantschukoff

Åsåsmartha ordnar loppis vid Årvasgården 21.4.2018
zzÅsåsmartha är en ungmarthaförening, en krets
under Kimomarthorna. Vi
är ett gäng kvinnor, tjejer,
brudar, damer som träffas en
gång per månad på Tallåsen i
Oravais.
Vi stickar, bowlar, lär oss
tova, syr mössor, gör egen
tvål. Vi håller också på med
bakning, syrning, osttillverkning, zonterapi, fotvård m.m.
Och nu ordnar vi även loppis lördagen den 21.4 kl. 10-15
i Årvasgården. Bordshyran

går oavkortat till behövande
inom Vörå kommun.
Vill du ha ett bord: sänd epost till toverfors@hotmail.
com eller skicka sms till tel.
nr. 050-462 2130 senast 6.4.
Bord finns på plats och kostar 10 euro. Egen klädställning får medtagas.
Vi sköter om försäljningen
åt dig. Du kommer bara och
ställer i ordning ditt bord
kvällen före.
Varmt välkomna försäljare som köpare.

Känner du att du skulle
vilja bli medlem? Kontakta

Delägarna i Jörala
m.fl. byars skifteslags samfälligheter

kallas till ORDINARIE DELonsdag
ÄGARSTÄMMA
4.4.2018 kl. 19 i City Café
för att behandla i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda
ärenden.
Vörå 12.3.2018
Sysslomännen

även då ovanstående nummer.

Jöralan ym. kylien
jakokunnan yhteismaiden osakkaat

kutsutaan varsinaiseen OSAKASKOKOUKSEEN joka
pidetään keskiviikkona 4.4.
klo 19 City Cafén tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 9:ssä mainitut asiat.
Vöyri 12.3.2018
Toimitsijat

Kommunbladet

Redaktion: 050-3130 762 Annonser: 7848 398

Dam- och Herrfrisering

Ändring av Granholmens
detaljplan, Maxmo
Vörå kommun inleder uppgörande av ändring av
Granholmens detaljplan.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter på
beredningen av planärendet senast 13.4.2018.
Programmet för deltagande och bedömning finns
till påseende på centralkansliet i Vörå kommun,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Handlingarna finns
även på: www.vora.fi/granholmen
Vörå 14.3.2018
Utvecklings- och planläggningswww.vora.fi
sektionen i Vörå kommun

Granholmenin asemakaavan
muuttaminen, Maksamaa
Vöyrin kunta käynnistää Granholmenin asemakaavan muutoksen laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään
13.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä
Vöyrin kunnan keskustoimistossa, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri. Asiakirjat löytyvät myös: www.vora.fi/
granholmen
Vöyrillä 14.3.2018
Vöyrin kunnan kehitys- ja
www.voyri.fi
kaavoitusjaosto

Vår förening
är till för...
zzKommunbladet har fått
förfrågan om föreningar kunde ges synlighet i tidningen.
Detta anser vi är en utmärkt
idé och önskar därför nu att
föreningarna i Vörå tar tillfället i akt och under året beskriver sig och sin verksamhet i en
artikel för publicering i KBL.
Eftersom vi ofta får in
mycket material kan vi inte
alltid garantera när artikeln
kommer med. Därför kan den
med fördel vara en allmän beskrivning av föreningen och
dess verksamhet.
Artikeln på ca 1000-1500
tecken, inklusive eventuell
finsk text, sänds tillsammans
med några bilder samt föreningens logo till kommunbladet@vora.fi. Logon behöver
vara i ett format passande för
tryck.
Kommunbladet tar även
gärna emot tips om olika aktiviteter och evenemang som
föreningarna ordnar under
året i kommun.
Länken till Kommunbladets mediekort med datum för
inlämning av material och annonser hittas på www.vora.fi/
kommunbladet
Redaktionsrådet för KBL

PARHUS OCH RADHUS

Vörå, Nikusbackvägen 5 B 3, 3 r+k+b
85 m2, byggår 2014, som nytt, 179.000 €
Vörå, Nyåkersvägen 8 B 4, 3 r+k+b
75,5 m2 , byggt 2002, fint skick, 134.000 €
Oravais, Skolvägen 18 B 3, 2 r+k 58 m2,
byggt 1975, centralt, skuldfrittp. 68.270 €
GÅRDAR

Vörå, Vöråvägen 345, 6 r+k+b+g
Egnahemsh. 140 m2, b. 1981, uthus, 1,2 ha
tomt, möjlighet att köpa till åker och skog.
Vörå, Hemängsvägen 11, 4 r+k+b+g
Egnahemshus, renoveringsobjekt, bra läge,
tomt 0,3 ha, 4 ha åker ingår, 120.000 €.
EGNAHEMSHUS
Oravais, Tacksamviksvägen 33, 5 r + k +b,
b. 2006, 157 m². Havsutsikt. 320.000 €
Maxmo, Djupsund 169, 3 r+k+b,
vån.y. 90 m2, b 2001, egen strand, gäststuga,
strandbastu, tomt 5095 m2, 195.000 €
Vörå, Hagagränd 2, 4 r+k+b+g
117/160
m2, b. 1975, fint,
centrum, 149.000 €
| www.kff.fi
info@kff.fi
Vörå,
Nickusbackavägen
22, 2 r+k
| www.kff.fi
info@kff.fi
83/62 m2, byggt 1966, fint läge, 65.000 €

TOMTER

Korsholm, Österhankmo, Silldisvägen
2 strandnära egnahemshustomter. 35.000 €
Tel. 050 557 5187

info@kff.fi | www.kff.fi
info@kff.fi

info@kff.fi | www.kff.fi

Byarådens kaffepengar

Studiestipendium

I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening som sköter om byarådsverksamhet, ansöka
om s.k. kaffepengar om 100 euro/år. Till ansökan
ska verksamhetsberättelse från föregående år och
verksamhetsplan för innevarande år bifogas.
Ansökan kan göras under hela året, men senast
vara inlämnad 13.12.2018, genom elektronisk ansökan på www.vora.fi/kaffepengar eller till adress
Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18,
66600 Vörå. Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.fi/blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.

Studerande vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor kan söka kommunens studiestipendium.
Sökanden ska studera på heltid och hemorten ska
vara Vörå kommun 31.12.2017. Stipendium kan fås
för maximalt fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inlämnad senast 20.4.2018 genom elektronisk ansökan på www.vora.fi/studiestipendium eller till
adress Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.
Blankett finns på kommunens webbplats www.
vora.fi/blanketter eller kan fås från kommungården
i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.

www.vora.fi

Kylätoimikuntien kahvirahat
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen
tehtäviä hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua
kahvirahaa 100 euroa/vuodessa. Hakemukseen on
liitettävä viime vuoden toimintakertomus ja toimintavuoden toimintasuunnitelma.
Avustusta voi hakea koko vuoden, viimeistään
13.12.2018, joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/kahvirahat tai postitse osoitteessa Vöyrin kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 18,
66600 VÖYRI. Lomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta www.vora.fi/lomakkeet tai paperiversiona
Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten hallintotalolta.
www.voyri.fi

www.vora.fi

Opintostipendi
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelustipendiä. Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja kotikunnan pitää 31.12.2017 olla Vöyri.
Stipendin voi saada korkeintaan neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tulee
olla toimitettuna viimeistään 20.4.2018 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/opintostipendi tai postitse osoitteessa Vöyrin kunta,
Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI. Lomake on saatavilla
kunnan verkkosivuilta www.vora.fi/lomakkeet tai
paperiversiona Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten
hallintotalolta.
www.voyri.fi
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Värme, vatten-, avloppsoch ventilationsanläggningar.
Bergs- och jordvärmeanläggningar

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

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

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

040-502 6022
ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

O

BEGRAVNINGSBYRA
Vinterrabatt på gravstenar till 10.4.2018
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

David Nygård, Niklas Sundström, Benjamin Sundqvist och Hannes Holmback blev fyra glada teletubbies för en dag.

Abiaden 2018 tema på årets penkis
zzÅrets bänkskuddardag vid
Vörå samgymnasium hade
temat Abiaden 2018.
Inspirationen från OS
märktes i de olika tävlings-

momenten, som gymnasiets
yngre studerande fick delta
i.
Abiturienterna bjöd på ett
mångsidigt program och av-

De övriga matgästerna vid
Elsas kök fick se många
seriefigurer på lunchen
denna dag. Hanna Glasberg
kom klädd som Lilla My, och
i bakgrunden syns Lycke
Karlsson.

Clowntemat var populärt på årets penkis. Elin Öling var en av de många clownerna.

slutade dagen med en rundtur på lastbilsflaket genom
Vörå centrum.
Efter bänkskuddardagen
har abiturienterna haft ledigt

för att läsa till studentskrivningarna i mitten av mars.
Text & foto:
PIA HILDÉN

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

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Ring för
offert!

Tel. 050 462 6620
n.elinstallation@gmail.com

zzVörå församling
Döpta
••Antus Max Ernst Erik, född
02.11.2017
••Peth Matilda Eva Linnéa,
född 18.12.2017
••Storlund Lovisa Maria, född

Vi bryr oss om din ekonomi.
010 4004 100 • info@norlic.fi • www.norlic.fi

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

SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

11.01.2018
Döda
••Österlund Anne Hildegard,
avled 23.01.2018, 91 år
••Renqvist Evy Alice, avled

Mottagning av
rivningsvirke
Lava på gården
Alltid öppet

24.01.2018, 93 år
••Frantz Ingrid Alice, avled
30.01.2018, 91 år
••Holmberg Eva Inga Viola,
avled 02.02.2018, 92 år
••Toppar Vera, avled

SUGEN PÅ PIZZA!
Kom till Apachino och
sätt ihop din egen
pizza med de tillbehör
du föredrar!

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

Vöråvägen 8
Vörå
050-360 8581

04.02.2018, 88 år
••Thors Anna Anita, avled
10.02.2018, 85 år
••Kaustinen Martin Mikael,
avled 14.02.2018, 88 år
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Inbjudan till en kreativ och inspirerande

WORKSHOP I
FÖRENINGSUTVECKLING
Torsdag 5.4.2018 kl.18-20.30
på Norrvalla (Minna Canth salen)
Ingen avgift, kaffeservering.
Få hjälp med att arbeta med er förenings strategi
och kommunikation. En ypperlig chans att strukturera och skapa tydliga planer för föreningen.
Anmälan senast 29.3 till pernilla.howard@centria.fi
eller 040-808 6649.
Läs mera på www.vora.fi
Arr. Leaderprojektet
FöreningsKICK i samarbete
Vörå fritidsavdelning
www.vora.fi

FASTIGHETS AB ORAVAIS BOSTÄDER
KIINTEISTÖT OY

SÄLJER FÖLJANDE RADHUS
SÖDERBRINKEN

RNr 6:67 (946-423-6-67) Malaktvägen 21, 66730 Oxkangar

Alexander Ståhlberg knep ett guld i tävlingen Hopeasompa i början av mars.

Byggd 1986,
6 st lägenheter.
Bostadsyta 297 m²,
Byggnadsyta 390 m².

Foto: Privat

Alexander tycker om att vinna
zzAlexander Ståhlberg som
är snart sexton år gammal
tycker om att röra på sig. Om
inte det är på ett par skidor
vill han röra på sig på andra
sätt.
Han är en av dem som premierades med ett idrottspris
av fritidsnämnden i Vörå.
Trots att han har många med-

aljer i bagaget var det ett trevligt tillskott.
– Det känns alltid bra att få
en medalj, säger Ståhlberg.
Den bästa prestationen
han fått hittills fick han i början av mars i tävlingen Hopeasompa där han knep en
guldmedalj.
Förutom
skidåkningen

zz

Vörå kommunbibliotek

brukar Ståhlberg tycka om
att löpa. I skolan är hans favoritämne gymnastik.
Han planerar att söka till
Vörå samgymnasium efter
högstadiet. Om han blickar
ännu längre framåt så vill
han börja åka skidor professionellt.

– Det är något jag drömmer om.
Ståhlberg tränade i Vörå
IF när han var yngre och har
nu för tiden en personlig tränare som heter Jonas Lindell.
Förra helgen deltog han i
KLL, i klassen pojkar 16, där
han kom på andra plats.

Prisbegäran 80.000 €

KIMO HAMMAREN

RNr 946-424-2-175 Mästargränden 1, 66810 Kimo
Byggd 1982,
8 st lägenheter.
Bostadsyta 482 m²,
Byggnadsyta 649 m².

Felix Rantschukoff
Foto: Ann-Mari Markén

Prisbegäran 95.000 €

Om visning önskas ta kontakt med
disponent Peter Nyman 050 3047520.
Säljaren har rätt att godkänna och förkasta inkomna anbud.

Fastighets Ab Oravais Bostäder Kiinteistöt Oy
Peter Nyman, Vöråvägen 18, 66600 Vörå

Leena Nikkari-Östman

Ändring av detaljplan,
Fjärdsändan i Oravais

Agnes Bertell

Vörå kommun inleder uppgörande av planändring
gällande detaljplanen för Fjärdsändan.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter på
beredningen av planärendet senast 13.4.2018.
Programmet för deltagande och bedömning finns
till påseende på centralkansliet i Vörå kommun,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Handlingarna finns
även på: www.vora.fi/fjardsandan
Vörå 14.3.2018
Utvecklings- och planläggningswww.vora.fi
sektionen iVörå kommun

Läsarna tipsar!
Namn: Leena Nikkari-Östman
Ålder: 42
Bor: Särkimo
Sysslar med: Jobbar på Östmans Snickeri. På min fritid
håller jag mest på med politik
men hinner också fotografera en del och är intresserad
av inredning.
Senaste lästa bok: Som ett
eko av Diana Gabaldon
Min favoritbok: Twilightböckerna
Min favoritförfattare: Stephenie Meyer
Just nu läser jag gärna: Historiska böcker
Berätta om ett särskilt läsminne: Serien om Isfolket
följde jag med i många år
och de gjorde ett starkt intryck på mig (sammanlagt
47 stycken böcker). Ännu en
av de bästa serierna som jag
har läst.

Vad jag tänker på när jag
hör ordet bibliotek: Det de
inte har beställer de!
Namn: Agnes Bertell
Bor: Vörå
Sysslar med: Går i ettan i
gymnasiet. På fritiden spelar
jag fotboll och på sommaren
spelar jag sommarteater.
Ålder: Fyller 17 år i april.
Senaste lästa bok: Närvara
av Amy Cuddy
Min favoritbok: Egoboost av
Isabella Löwengrip och The
Fault in Our Stars av John
Green
Min favoritförfattare: ingen
speciell
Just nu läser jag gärna: självbiografier, kärleksromaner
Läsminne: Som liten älskade
jag LasseMajas detektivbyrå.
Vad jag tänker på då jag
hör ordet bibliotek? Många
böcker och en lugn och fridfull plats.

Asemakaavan muuttaminen,
Oravaisten Fjärdsändan

Silvergossar. Bilden är från FSSM, Finlands Svenska Skidmästerskap i Larsmo
11.2.18 där OIF:s 15-åriga pojkar tog silvermedalj i klassen P16. Gossarna är (från vänster) Leonard Markén, William Back o Jakob
Smeds. OIF:s flickor blev fjärde i D16 och
flera individuella medaljer delades även ut. 

Vöyrin kunta käynnistää Fjärdsändanin asemakaavan muutoksen laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään
13.4.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä
Vöyrin kunnan keskustoimistossa, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri. Asiakirjat löytyvät myös: www.vora.fi/
fjardsandan
Vöyrillä 14.3.2018
Vöyrin kunnan kehitys- ja
www.voyri.fi
kaavoitusjaosto
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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 4 april. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 14, 3, 5 och 6.

Hemtrevligt med
JNT FIBER
Internet i toppklass
Underhållande kabel-TV och IPTV
Förmånliga telefonitjänster
Tillgänglighet, priser och mera information fås via
JNT Fiberteam på tel. 06 786 8210, fiberteam@jnt.fi.
Du kan också kontakta Veikon Kone i Vörå.
Intresseanmälan på www.jnt.fi/vora.

Hampus Holmkvist gillar fotboll. Foto: Felix Rantschukoff

Hampus gillar fotboll, spel och pop
zzHampus Holmkvist, som
bor i Kvevlax med sin fa
milj, blev minst sagt över
raskad när han fick reda på
att det var han som vann
läsartävlingen i förra num
ret av Kommunbladet. Det
var hans farmor Ulla-Britt
Holmkvist som hade lämnat
in blanketten i hans namn.

– Jag hade ingen aning
om det, det kom som en stor
överraskning, säger Holm
kvist.
Holmkvist tycker om att
spela fotboll och det har han
gjort sedan han var fyra år
gammal. Han drömmer om
att bli professionell fotbolls

spelare i framtiden. Förutom
att göra mål tycker han också
att det är roligt att vara social.
– Man får träffa nya män
niskor, det är kul.
Holmkvist bor tillsam
mans med mamma Anne och
pappa Patrik och hans två lil
lasystrar Sibelle och Melina.
Han tycker om att lyssna på

popmusik på fritiden och att
spela olika datorspel.
Han vet inte vad han kom
mer att köpa för sitt present
kort han får som pris. Men
han tänker passa på att be
söka farmor på samma gång.
– Det beror på vad de har
för saker, säger Holmkvist.
Felix Rantschukoff

zzFödda

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.
06 786 8111 | www.jnt.fi

Det händer på

NORRVALLA
17.3 En hyllning till TED GÄRDESTAD
– show & dinner
28.4 Valhalla Obstacle Race
30.4 VAPPENDANS
1.5 FÖRSTA MAJ-LUNCH i Elsas kök
13.5 MORSDAGSLUNCH i Elsas kök
Simhallen är öppen måndagar–fredagar
kl. 17.00–20.00.
Norrvalla och Elsas kök har stängt under
påsken 30.3–2.4.
Vöråvägen 305, 66600 Vörå, Tfn 06 383 1012


Foto: Victoria Nylund
Den 2 februari fick Victoria
och Erik Nylund en dotter
som fick namnet Mila Estelle
Eriksdotter Nylund. Hon föddes 3990 g tung och 51,5 cm
lång.


Foto: Erika Rönn
Den 20 december fick Erika
Rönn och Simon Sandås en
dotter som fick namnet Meya
Linnéa Sofia Sandås. Hon
föddes 3550 g tung och var
50 cm lång.


Foto: Lisette Kalander
Den 15 september fick Mathias och Lisette Kalander en pojke
som fick namnet Oskar Karl Erik Kalander. Han föddes med
en vikt på 3610 g och var 52 cm lång.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzCancerklubben tog på sitt
styrelsemöte hösten 2017 ett
beslut om att anskaffa en ny
smärtpump till cancervården
i vår kommun. En smärt
pump är en liten bärbar da
tor med läkemedelsbehållare
som används av cancerpa
tienter.
Eftersom cancerklubben
inte ensam kunde finansiera
den anhöll vi om bidrag från
Lions och Rotary klubbarna i

Vörå och Oravais. Glädjande
nog fick vi bidrag från alla
klubbarna och smärtpum
pen har köpts och kommer
att användas där den behövs,
antingen i hemmet eller på
närsjukhuset i Oravais. Ett
varmt tack för bidragen från
klubbarna!
Kommande aktiviteter:
Kvarnstugan i Rökiö onsdag 21.3 kl.18.00

Cancerskötare
Bernice
Suikkanen berättar om sitt
arbete inom cancervården i
vår kommun. Kaffeservering.
Välkommen!
Norrvalla
auditorium
måndag 9.4 kl.18.00
Specialisten i urologi Pat
rik Ehnström föreläser om
prostatacancer och nyheter
inom cancervården. Kom
och diskutera med en kunnig
urolog! Välkommen!

Cancerklubbens styrelse
för 2018 har följande sam
mansättning: Siv Säll ordfö
rande, Tage Lundström(ny)
viceordförande, Gustav Rau
ma sekreterare, Gunne Man
tere kassör, Birgitta Hau
tala, Lisbeth Hellqvist, Ulla
Holmström, Ann-Marie Löf
dahl (ny), Ulla-Britt Holm
qvist och Marita Wester.
Siv Säll
ordförande
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Företag och lite flera företag
zzKära läsare av Kommunbladet.
Som ni ser är det här numret av
Kommunbladet fyllt av företagare
och information för företagare. Det
har talats mycket om hur det är de
små egenföretagarna som för landet
framåt. Men det är viktigt att avstigmatisera det jobbiga med att vara
företagare. De flesta företagare som
lyckas är de som tror på sin idé och
brinner för det. Då känns inte den
där pappershögen och bokföringen
lika skrämmande, som jag fick höra
senast inför förra numret.

Visst är det absolut inget fel på
att vara arbetstagare. Ibland behövs
det vara flera kockar för att soppan
ska börja smaka bättre. Ibland kan
dessutom kockarna jobba med sitt
eget arbete men sammanstråla när
det så krävs. Som byggartrion som
skrivs om i det här numret.
Det speglar också hur företags
uppbyggnad håller på att ändras.
Det gamla hierarkiska tänket har visat sig vara alldeles för rigitt för den
omväxlande och ständigt utvecklande värld vi lever i. Teknologins och

logistikens utveckling gör att det
ofta är ett nätverk med egna noder
som kan reagera och adaptera sig
bättre till nya saker. För om alla vet
sin roll i nätverket
kan man finna en
mycket större tilltro
och ro med att arbeta tillsammans.

zzVörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut
zzKURSSTARTER
719802V
JÄGAREXAMEN
4.4-25.4.2018 kl. 18.00-21.00
Tegengrensskolan
Vill du börja jaga eller bara
lära dig mera om jakt? En
förberedande kurs för jägarexamen. Kursen passar både
pojkar och flickor, yngre och
äldre. Två tillfällen att avlägga jägarexamen ordnas,
2.5 och 9.5. Kostnad 20 euro/
examensskrivning tillkommer. Möjlighet att köpa Jägarens Handbok, 30 euro, av
kursledaren.
zz719801V FÅGLAR I VÅR
NÄROMGIVNING
10.4-22.5.2018 kl. 18.0021.15 Tegengrensskolan
Bli duktig på att känna igen
fåglarna i din näromgivning!
Vi samlas första gången vid
Tegengrenskolan och planerar resten av kursdagarna. Är
våren tidig far vi på exkursion redan första kurskvällen, i
annat fall börjar vi inomhus.
De övriga gångerna gör vi
exkursioner. Du behöver ha
med kikare, tubkikare, om
du har och lämpliga kläder
samt egen matsäck. Kursdatum: 10.4, 24.4, 8.5 och 22.5.
zz710303V TRÄDGÅRDSDEKORATIONER
AV
BJÖRKRIS OCH VIDE
20-21.4.2018 kl. 18.30-20.45

Trädgårdsdekorationer av björkris och vide.

(fre) 10.00-15.00 (lö) Pettersbacka skola
Kom med och gör egna
trädgårdsdekorationer
till
trädgården. Gör t.ex. blomstöd, pelare, kransar, fjärilar,
fåglar eller krukor av björkris
och vide.
zz710302V BETONGDEKORATIONER TILL TRÄD-

Invalidföreningen
Aktiv r.f.
ordinarie

VÅRMÖTE

den 6 april kl. 15 vid Aktivstugan. Stadgeenliga ärenden enl. § 24. Program, servering och lotteri.

Styrelsen

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Foto: Mia Damberg

GÅRDEN
27-28.4.2018 kl. 18.30-20.45
(fre) 10.00-15.00 (lö) Oravais
förvaltningshus
Experimentera med betong. Dekorera genom tryck,
färg och decoupage och
kombinera glas, porslin och
metalltråd. En del former
gör du själv utav papper och

byggnadsmaterial. Du kan ha
med egna idéer på vad du vill
förverkliga. Du får en materiallista innan kursstart.
Förhandsanmälning krävs
till alla kurser och kan göras
på www.vora.fi/kursanmalan eller ring kansli tfn 06382 1673
zzPÅ KOMMANDE
Kören Aquarelle har satsat
på rock och 80-tals hits detta
läsår och ordnar en brakande 80-tals konsert fredagen
den 20.4, på UF-lokalen i
Vörå. Mera information senare, men boka in datumet i
din kalender redan nu!
zzUTVÄRDERA
Har du detta år deltagit i
en kurs du tyckt var bra/eller mindre bra får du gärna
gå och fylla i en kursutvärdering. Detta gör du enklast
via formuläret på hemsidan.
Vi tar gärna emot respons
på våra kurser för att vi ska
kunna utveckla vårt kursutbud och våra kurser så bra
som möjligt.
zzTIPSA OCH VINN
Vi har redan tankarna på
planeringen av nästa läsår.
Vill du vara med och påverka
kursutbudet får du gärna ge
kursförslag. Alla kursförslag
tas i beaktande, men tänk
på att vi alltid behöver minst
sju deltagare för att kursen

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

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

zzKURSSEJA ALKAA
zz710303V PUUTARHAKORISTEITA KOIVUNVARVUISTA JA PAJUSTA
20-21.4.2018 klo. 18.3020.45 (pe) 10.00-15.00 (la)
Petterinmäen koulu
Tee puutarhaan esim. kukkatukia, pylväitä, kransseja,
perhosia, lintuja tai ruukkuja
koivunvarvuista ja pajusta.
Kaikille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen.
Ilmoittautumisen voi hoitaa
verkossa osoitteessa https://
www.opistopalvelut.fi/vora/
tai soittamalla toimistoon,
puh. 06-382 1673.
zzTULOSSA
Aquarelle-kuoro on tänä
vuonna panostanut rockiin
ja 1980-luvun hitteihin ja
järjestää räiskyvän 80-luvun
konsertin perjantaina 20.4.
Vöyrin UF-talolla. Lisätietoa tulee myöhemmin, mutta
merkitse päivämäärä jo nyt
kalenteriisi!

zzARVIOINTI
Jos olet tänä vuonna osallistunut kurssille, joka oli
mielestäsi hyvä tai vähemmän hyvä, voit mielellään
käydä täyttämässä kurssiarvioinnin. Se tapahtuu helpoiten kotisivuilla olevalla lomakkeella. Otamme mielellämme vastaan palautetta
kursseistamme, jotta voimme kehittää kurssitarjontaa
ja kursseja mahdollisimman
hyviksi.
zzVINKKAA JA VOITA
Ajatuksemme
liikkuvat
jo ensi lukuvuoden suunnittelussa. Jos haluat osallistua
ja vaikuttaa kurssitarjontaan, voit mielellään esittää
kurssiehdotuksia.
Kaikki
kurssiehdotukset
otetaan
huomioon, mutta kannattaa
muistaa, että tarvitsemme
aina vähintään seitsemän
osallistujaa, jotta kurssi voidaan toteuttaa. Jos olette
ryhmä tai yhdistys, joka on
kiinnostunut jostain kurssista, älkää epäröikö ottaa
yhteyttä. Kotisivuiltamme löytyy lomake Kurssiehdotus,
joka on helppo täyttää ja toimittaa meille. Kaikki toteutuneeseen kurssiin johtaneet
vinkit osallistuvat arvontaan,
jossa voittaa vapautuksen
yhden lukukauden vapaavalintaisesta kurssimaksusta.

Till din tjänst
BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905

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

Trött i kropp & själ?

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

ska bli av. Är ni en grupp eller förening som är intresserade av att gå någon kurs så
tveka inte att ta kontakt. På
vår hemsida hittar du blanketten Kursförslag som du
enkelt kan fylla i och skicka.
Alla tips som leder till en förverkligad kurs deltar i utlottningen av valfri terminskurs.

La casa verde,
massage & livsro erbjuder
klassisk massage samt
Indisk
huvudmassage.

Ring 050-385 0835 •www.lacasaverde.fi

Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

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

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

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

RES MED OT
HÄLSORESOR TILL PÄRNU

TÜRI I BLOMSTERMARKNAD

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis.
Bekväma restider.
Resor: 15-21.4, kort resa 27.4-1.5.

Den stora blomstermarknaden i Estlands
”vårhuvudstad” Türi. Resa 17-19.5.

WEEKEND I STOCKHOLM

Med Kalmar, Öland och två heldagsturer i
Skåne och Österlen. Resa 6-12.6.

Shopping och kultur i Stockholm. Bussen
skjutsar också till Mall of Scandinavia.
Resa 20-22.4. Komedin Macken.

HOLLAND
Vårens blomsterprakt i Holland med
Amsterdam, Keukenhof och Den Haag.
Resa 26-30.4.

I MITTEN AV ENGLAND
Liverpool, Lake District och Yorkshire.
En innehållsrik resa med härliga städer
och historiska platser på den engelska
landsbygden. Resa 2-9.5.

NORMANDIE - PARIS
Normandie med invasionskusten,
Bretagne, dagstur till Jersey och Paris.
Resa 21-27.5.

HOTELLRESOR TILL TALLINN
Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn.
Tre centrumhotell att välja mellan.
Resor: 30.3-1.4, 28-30.4.

RIGA

Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Årgång 33

SKÅNE

Vid köp av
normalprissatta
glasögon...

BORNHOLM MED KÖPENHAMN
Tre nätter och två heldagsturer på Bornholm och en natt i Köpenhamn.
Resa 9-15.7.

SAMSÖ
Den lilla ön Samsö mellan Jylland och
Själland är ett Danmark i miniatyr.
Resa 30.6-6.7.

DALARNA

får du
solglasögon
med styrka
på köpet

Konsert med Malena Ernman, Sarah Dawn
Finer, Helen Sjöholm och Nils Landgren i
Dalhalla. Rundtur i Mora och en tur runt
Siljan. Resa 7-11.7.

DANSKRYSSNING PÅ
VIKING GRACE
Dansdax och Black Jack 18-19.4. Bussrutter både längs riksåttan och Strandvägen!

Däck i alla
prisklasser samt
lantbruksdäck

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

Även finansiering
via Resurs Bank

Vi betjänar
må–fre 10–17
(eller enligt överensk.)
www.karitasoptik.fi

Tel. 06-318 4000

Fira valborg i vackra Riga.
Resa 27.4-1.5.

Även färdig
kluven ved

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Ring Kenneth 0500-362 814

Kommunbladet

SERVICE KE-TRADING
MAXMO

Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 202

Oras KRAN OCH
DUSCHSET 7149
(norm. 248€)

229 00

7 49

/ m2

INREDNINGSPANEL FXA
8x154x2000mm, vit
(norm. 8,95€)

295€
10€

DUSCHSKÅP
Svan 80x80x200
(norm. 350€)........
Stapelbara
FÖRVARINGSLÅDOR
23 l, 4 st ..........

VÖYRI / VÖRÅ

SANDNINGSKROSS,
15 kg, säck

3,50€
SOLROSFRÖ
20 kg, säck

J Ä R N – R AU TA

TRÄPELLETS
500 kg

19,90€ KULLA 138€
Oravais, tfn 357 5800

Beställ gödsel, utsäde,
kalk, brännolja!

AD BLUE

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

BYGGMATERIAL
FRÅN OSS!
Kontakta Tom
06-3843 414
Erbjudandena i kraft t.o.m. 25.3.18

K-Lantbrukscentralen Vörå
Larvvägen 53, Vörå
tel (06) 3843 400
www.k-rauta.fi/voyri

NU
NU ÄR
ÄR DET
DET TID
TID ATT
ATT SERVA
SERVA TRAKTORER
TRAKTORER OCH
OCH
JORDBRUKSMASKINER
JORDBRUKSMASKINERINFÖR
INFÖRVÅRBRUKET
SOMMAREN

FIBERISOLERING

TRYCKIMPREGNERAT
VIRKE inkommit

JORDBRUKARE!
200 liter

280 00

/2 st
levererade till gården
Erbjudandet i kraft
t.o.m. 31.3.18

KUTTERSPÅN
från oss!

SOMMARDÄCK
FÄLGAR
DAGS ATT SE& ÖVER

SOMMARDÄCKEN
rensKonkur iga
kraft !
priser

Specialpris på i lagervarande
vinterdäck!
Bruksgatan 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917

