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Inblick i den nya vardagen

zzDet var få av oss som var beredda på att samhället skulle stängas ner på grund av ett virus. Nu håller
samhället sakta men säkert på att öppnas igen. Kommunbladet har pratat med fyra kommuninvånare som
på ett eller annat sätt drabbats av corona. Elin Stenman fick till exempel skjuta upp studentfesten. Sidan 10

VIRKE. Virkeshandeln pågår på samma sätt
som förr, säger Mikael Grahn som är skogskundsansvarig vid UPM. Sidan 4

FÖRETAG. Therese Norrgård har startat
eget företag. Hon hoppas kunna hjälpa kommuninvånarna med deras fötter. Sidan 3

TACTUS. Musikskolan Tactus tar emot flera
elever. Vilket instrument spelar ingen roll,
det viktiga är att man vill lära sig. Sidan 8
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Vörå • Vöyri

Österbottens
välfärdsområde
zzI juni kommer Vörå kommuns fullmäktige att ta beslut i en av de största frågorna
hittills i kommunens historia, dvs. eventuell
överföring av primärhälsovården och socialvården till samkommunen Österbottens
välfärdsområde. Beslutet kommer inte att
vara enkelt. När besluten ska göras är det
ännu oklart hur servicen kommer att struktureras i kommunerna och i regionen och
hur samkommunens ekonomiska effekter
kommer att bli.
I december 2019 tog vi det första beslutet
om att bilda en ny samkommun mellan
kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt.
Då gällde det främst specialsjukvården och
alla kommuner gick med i den nya samkommunen, vilket betyder att den bildas 1.1.2021.
Grundavtalet för samkommunen gör det
även möjligt för kommunerna att besluta om
eventuell överföring av primärhälsovården
och socialvården till samma samkommun
från och med 1.1.2022. Det är det valet som vi
nu står inför.
Vörå är i detta fall även beroende av hur
Korsholm besluter. Korsholm är värdkommun för vår primärhälsovård och om Korsholm besluter att gå med i välfärdsområdet
betyder det även att Vörå går med gällande
primärhälsovården. Teoretiskt finns en möjlighet att ta hem primärhälsovården, men
det är i praktiken omöjligt både gällande
rekrytering och att kommunen bör tillhöra
ett vårdområde bestående av minst 20.000
invånare.
Situationen för socialvården är en aning
annorlunda och det är socialvårdens överföring eller inte som väckt mest debatt. Socialvården består av socialkansliets verksamhet
och äldreomsorgen som helhet, dvs. både
äldreboende och vården av äldre i hemmen.
I förhandlingarna har de kommuner som vill
bilda välfärdsområdet fullt ut inte velat att
det ska vara möjligt att ta beslut om enskilda
verksamhetsdelar, utan ansett att primärhälsovården och socialvården bildar en helhet
och alla kommuner ska ta ställning till
helheten. Men i grunden är det de enskilda
kommunernas beslut och de kan besluta om
vilken verksamhet som man vill överföra.
Om en kommun besluter att inte överföra allt eller väljer att göra sitt beslut
om överföring senare, har det dock vissa
konsekvenser. Den allvarligaste konsekvensen är att man inte får vara med under
hösten 2020 då den slutliga beredningen av
välfärdsområdet inleds. De kommuner som
avviker kan tidigast delta i beredningen från
årsskiftet. Detta kan ha allvarliga följder för
Vörås del, eftersom alla kommuner norr om
Vasa har beslutat att överföra verksamheten.
En av de stora frågorna när beredningen
av välfärdsområdet fortsätter under hösten
är att strukturera upp servicen och dess
verksamhetsställen. Vörå skulle då inte vara
med vid det förhandlingsbordet om vi gör ett

Tipsa oss!

Ni som ordnar något evenemang eller annat liknande
under sommaren, sänd gärna
in tips så kan vi skriva om det
i Kommunbladet eller kanske göra ett reportage. Ni kan
också själva skriva. Sänd in
på adress kommunbladet@
vora.fi så snart som möjligt.
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”

Om en kommun besluter att
inte överföra allt eller väljer att
göra sitt beslut om överföring
senare, har det dock vissa konsekvenser.”

Pohjanmaan
hyvinvointialue

zzVöyrin kunnanvaltuusto päättää
kesäkuussa kunnan historian suurimpiin
kuuluvasta asiasta, nimittäin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon mahdollisesta
siirrosta Pohjanmaan hyvinvointialueen
kuntayhtymälle. Päätös ei ole helppo.
Asiasta päätettäessä on vielä epäselvää,
millainen palvelurakenne kuntiin ja alueelle
tulee ja millaisia taloudellisia vaikutuksia
avvikande beslut i juni.
kuntayhtymällä on.
Om fullmäktige i Vörå besluter 15.6.2020
Teimme joulukuussa 2019 ensimmäisen
om en överföring av social- och primärpäätöksen uuden kuntayhtymän muodostahälsovården till samkommunen Österbotmisesta Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien
tens välfärdsområde innebär det att ca 150
kesken. Silloin se koski lähinnä erikoisanställda skulle byta arbetsgivare 1.1.2022
sairaanhoitoa, ja kaikki kunnat lähtivät
och att ca 35 procent av kommunens budget
uuteen kuntayhtymään, joten se perustetaan
skulle bindas upp av välfärdsområdet.
1.1.2021. Kuntayhtymän perussopimus mahNackdelarna med välfärdsområdet är att
dollistaa lisäksi, että kunnat voivat päättää
det kommunalpolitiska inflytandet minskar
och kommunerna kan inte längre detaljstyra perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon siirtämisestä samalle kuntayhtymälle
sin egen verksamhet, t.ex. äldreomsorg.
1.1.2022 lähtien. Tämä valinta meillä on nyt
Här finns en rädsla att vi samtidigt tappar
edessämme.
kontrollen över verksamheten och dess
Vöyri on tässä tapauksessa riippukostnader samtidigt som vi inte har några
vainen myös Mustasaaren päätöksestä.
statliga ekonomiska garantier utan kommuMustasaari on perusterveydenhuollon
nerna står själva för alla kostnader.
isäntäkunta, ja jos se päättää lähteä
Fördelarna med välfärdsområmukaan hyvinvointialueeseen, myös
det är bl.a. en större möjlighet
Vöyrin perusterveydenhuolto siirtyy
till integrering av specialsjukkuntayhtymälle. Teoriassa perustervårdens, primärhälsovårdens
veydenhuolto voitaisiin palauttaa
och socialvårdens verksamhekuntaan, mutta käytännössä se on
ter, vilket kan om det görs bra
mahdotonta rekrytoinnin vuoksi ja
innebära kortare vårdtider,
myös, koska kunnan on kuuluttava
bättre koordinering så att
vähintään 20 000 asukkaan terman får vård på rätt nivå,
veydenhuoltoalueeseen.
bättre hantering av
Sosiaalihuollon
kundernas vårdupptilanne on hiukan
gifter. Dessutom
erilainen ja juuri soskulle konkurrensiaalihuollon siirto
sen om personal
on herättänyt eniminska, både melten keskustelua.
lan kommunerna
Sosiaalihuolto
och till sjukvårdsmuodostuu
distriktet, samtisosiaalitoimiston
digt som persotoiminnasta ja
nalresurseringen
koko vanhusblir flexiblare. En
tenhuollosta, siis
nationell socialsekä vanhusten
och hälsovårdspalveluasumisereform verkar
sta että kotihoiockså bli av 2023
dosta. Kunnat,
och här har vi en
jotka tavoittelevat
chans att utforma
täysimittaista hyhur vi kommuner
vinvointialuetta,
gemensamt vill
eivät ole halunneet
att vår serneuvotteluissa avvice ska se ut och
ata mahdollisuutta
struktureras innan
päättää yksittäisistä
den övertas av ett
toimintamuodoista.
landskap.
Ne ovat katsoneet,
Efter fullmäktiges
että perusterveydensammanträde 15.6.2020
huolto ja sosiaalihuolto
vet vi bättre var Vörå
muodostavat kokostår inför utvecklingen
TOM HOLTTI
naisuuden ja että kaikkien
av social- och hälsovik. kommundirektör, vs.kunnanjohtaja
kuntien on otettava kantaa
vården i Österbotten.

Kirjoittakaa!

Tapahtumien
järjestäjät
kesän aikana voivat lähettää
vinkin, niin voimme mainita
siitä Kommunbladetissa tai
ehkä kirjoittaa artikkelin.
Voitte kirjoittaa myös itse.
Lähettäkää mahdollisimman
pian osoitteeseen kommunbladet@vora.fi.
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”

Jos kunta päättää olla siirtämättä kaikkea toimintaa tai
haluaa tehdä siirtopäätöksensä
myöhemmin, sillä on kuitenkin
seurauksensa.”

kokonaisuuteen. Mutta se on pohjimmiltaan yksittäisten kuntien päätös – ne voivat
päättää, mitkä toiminnat ne haluavat siirtää
kuntayhtymälle.
Jos kunta päättää olla siirtämättä kaikkea
toimintaa tai haluaa tehdä siirtopäätöksensä
myöhemmin, sillä on kuitenkin seurauksensa. Vakavin niistä on, ettei kunta voi silloin
osallistua syksyllä 2020 hyvinvointialueen
lopulliseen valmisteluun. Tällaiset kunnat
voivat osallistua valmisteluun aikaisintaan
vuodenvaihteesta lähtien. Sillä voisi olla
Vöyrin osalta vakavia seurauksia, koska
kaikki Vaasan pohjoispuolella sijaitsevat
kunnat ovat päättäneet siirtää toiminnan
kuntayhtymälle. Kun hyvinvointialueen
valmistelu jatkuu syksyllä, palvelurakenne
ja sen toimipaikat kuuluvat suuriin ratkaistaviin asioihin. Jos emme päätä toiminnan
siirtämisestä nyt kesäkuussa, Vöyri ei olisi
mukana näissä neuvotteluissa.
Mikäli Vöyrin valtuusto päättää 15.6.2020
sosiaali- ja perusterveydenhuollon siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, noin 150 työntekijän työnantaja
muuttuisi 1.1.2022 ja hyvinvointialue sitoisi
noin 35 prosenttia kunnan talousarviosta.
Hyvinvointialueen haittana olisi kunnallispoliittisen vaikutusvallan supistuminen
eivätkä kunnat enää pystyisi ohjaamaan
yksityiskohtaisesti omaa toimintaansa,
esim. vanhustenhuoltoa. Pelkona on, että
emme enää pystyisi valvomaan toimintaa ja
sen kustannuksia samalla, kun meillä ei ole
valtiolta minkäänlaisia taloustakuita, vaan
kunnan maksavat itse kaikki kustannukset.
Hyvinvointialueen etuna ovat muun
muassa paremmat mahdollisuudet erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja
sosiaalihuollon toimintojen yhdistelemiseen, mikä voi hyvin toteutettuna lyhentää
hoitoaikoja, parantaa hoidon koordinointia
jotta hoitoa annetaan oikealla tasolla ja
edistää asiakkaiden hoitotietojen käsittelyä.
Lisäksi kilpailu henkilökunnasta vähenisi
sekä kuntien kesken että sairaanhoitopiirin
suuntaan samalla, kun henkilöstöresurssointi olisi joustavampaa. Valtakunnallinen
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
näyttäisi myös toteutuvan v. 2023, ja tässä
meillä on mahdollisuus yhdessä suunnitella,
millaisia palveluja me kunnat haluamme ja
miten ne pitäisi järjestää ennen kuin maakunta ottaa ne haltuunsa.
Valtuuston kokous on 15.6.2020, ja sen
jälkeen tiedämme tarkemmin, mikä on
Vöyrin kanta sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämiseen Pohjanmaalla.

Vårens studenter i Vörå
zzStudenter vid Vörå samgymnasium våren 2020
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Therese Norrgård startade eget företag. Vid Tessi´s fot och friskvård får man sätta sig ner och ta det lugnt.

Foto: Privat

Hon ville jobba hemifrån
och bestämma sina arbetstider
I september i fjol fick Oravais ett nytt företag med
fokus på fötter och att må
bra. Therese Norrgård
startade företaget då hon
studerade inom hälsovårdsbranschen med inriktning på fotvård. Även
kallat medicinsk fotvård i
folkmun.

– Jag smög igång företaget för
jag vill kunna ta emot kunder
och praktisera här hemma.
Jag tyckte praktikdagarna
var för få på YA. Nu då jag
är färdigt utbildad kör jag för
fullt, säger Norrgård.
På dagarna jobbar Norr-

gård som husmor på JeppoPensala Skola, men från
klockan 14 på vardagar är det
hennes nya verksamhet som
gäller.
Men vad innebär det att
vara medicinsk fotvårdare
då? Jo, Norrgård kommer att
få ta emot folk som har exempelvis diabetes eller reuma
för att lindra deras besvär. En
direkt betalningsförbindelse
är också en fördel med att
vara medicinsk fotvårdare.
Norrgård startade sitt eget
företag för att hon behövde
ett jobb som hon kan utföra
hemifrån. Hennes man arbetar som egenföretagare

också. Tillsammans har de
två barn som går i dagis och
förskola.
För övrigt har Norrgård alltid tyckt att det har varit intressant med fötter.
– Jag har alltid tyckt att det
varit så skönt med fotvård.
Det känns som att man går
på moln efter behandlingen. Det är fantastiskt, säger
Norrgård.
Förutom fotvård utför
även Norrgård kroppsvaxningar, allt förutom så kal�lad brasiliansk vaxning. För
att kunna behandla kroppen
på djupet har hon även inför-

skaffat en djupvågsmaskin. sprickorna efter en tid.
En maskin som behandlar
– Hälsprickor kan till och
ännu mera på djupet än tra- med bli inflammerade. Man
ditionell massage. Det är borde nog unna sig fotvård
skonsamt för kroppens inre 3–4 gånger per år, om man
lagar och når stora ytor.
har så kallade problemföt– Det används bland annat ter. Men de som smörjer sina
för tennisarmbåge, smärt- fötter regelbundet klarar sig
lindring, bindvävsmassage ganska långt på det.
och överlag för att få bukt
med nack- och ryggbesvär.
Alla sorters problemfötter
Man får upp sina spänningar. är välkomna till Tessi´s fot
När det kommer till egen och friskvård, tillägger Norrfotvård där hemma säger gård. Det är ingen skillnad
Norrgård att de flesta slarvar om det rör sig om förhårdnalite. Man har kanske fotsal- der eller svampinfektioner.
JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
van där hemma, men man För äldre personer kan det
borde smörja oftare. Om vara extra viktigt, eftersom
man inte gör det så uppstår det kan vara fysiskt tungt att
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Representant Nicklas Ingman
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nå ner till fötterna. Norrgård
gör inte så många hembesök
just nu på grund av de unga
barnen där hemma. Men det
är möjligt att hon kan klämma in ett hembesök eller två
i schemat.
– Boka två veckor på förhand om du vill ha ett hembesök.
Det finns även en annan
aktiv medicinsk fotvårdare
som är belägen i Vörå.
– Jag tror att jag är ett välkommet tillskott för Oravais.
Det här kör vi på och hittills
rullar det på bra, säger Norrgård.
Felix Rantschukoff
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Mikael Grahn är skogskundsansvarig vid UPM.

Foto: Felix Rantschukoff

Virkeshandeln löper på
Skogsindustrin löper på
som vanligt. Eller rättare
sagt, det kom bara en
liten svacka. Kartong och
speciellt toalettpapper
har haft en stor efterfrågan och mera miljömedvetna konsumenter
bidrar till att fibrer är den
heta gröten just nu.
Mikael Grahn, skogskundsansvarig i bland annat Vörå
vid UPM, säger att sågvaruhandeln har varit ett litet
frågetecken, men resten av
industrin har inte påverkats.
– Men vi är inte färdiga
med corona. Vi ser ju inte hur

det ser ut i höst. Men jag har
börjat se tecken på att det ser
bra ut. Maskinerna har fått
köra med full kapacitet och
får göra det ända till midsommar då sågarna tar semester,
säger Grahn.
Stockhuggningen fortsätter på nytt från mitten av juli.
Gallringar av skogen pågår
hela sommaren.
När det kommer till försäljningen av virke ser det
bra ut i Vörå.
– Vi har kört med full gas
egentligen. Det som var lite
problematiskt var att vi hade
en dålig vinter. Vi har stort
behov nu av sommardriv-

ningar, det vill säga avverkningar som går att utföra på
icke frusen mark. Det var
aldrig någon riktig kyla och
vi hade dåligt med tjäle i marken, säger Grahn.
Skogsägarna kan vara lugna som det ser ut nu, tillägger
Grahn. Just nu håller man
också mycket på med föryngringen av skogen på kalytor.
Vid UPM har man hand om
allt från planteringar och
markberedningar till röjningar av ungskog. Skogen
i Vörå har en bra fördelning
mellan äldre och ung skog.
– Vi ligger kanske lite efter
med röjningar av ungskog,

men vi är på god väg att få
skogarna i skick.
Precis som jordbrukarna
så hoppas Grahn på att det
skulle komma mera nederbörd till planteringarna. Det
har varit brist på regn i vår
och det börjar vara väldigt
torrt.
– Det är en fara för planteringarna att de torkar bort,
det är också farligt att köra
med skogsmaskin om det är
allt för torrt. Eftersom man
kör med larvband på maskinerna kan det uppstå gnistor
vid stenar och det kan ställa
till med en brand. Vi ska hop-

pas att det kommer nederbörd så det inte blir som ifjol
då det var förbjudet att markbereda, säger Grahn.
Rökiöbördiga
Joachim
Rex, jordbrukare och skogsvårdare, säger att han också
märkte en liten nedgång när
epidemin bröt ut, men att det
funnits jobb så det räcker.
Han arbetar tillsammans
med två andra inom skogsindustrin. De är en aktör som
arbetar tätt med Metsägroup,
UPM och skogsvårdsföreningen.
– Det är industrin som styr
vart vi far, det har det varit
jämnt. Jag har hållit på sedan

barnsben och haft det som
sidoarbete sedan jag började
med jordbruket vid millennieskiftet, säger Rex.
Det finns allt färre skogsägare som själva tar hand
om sin skog. Trenden som
den ser ut nu är att man anlitar någon annan att ta hand
om den. Det rör sig om ett så
kallat urbant skogsägande,
tror Rex.
– Först och främst så bor
man kanske inte på samma
ort som man äger skogen.
Man flyttar bort från hemorten och har således inte samma kontakt till den.
Inom skogsindustrin finns
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Finlandia Cleaning Services
Mellan hägg o syren är sommaren som allra bäst.
Har du tid att njuta av alla dofter? Vi sköter om din
storstädning o fönstertvätt o er Trädgård...
O ni får vandra på naturstigar o dra in doften av
hägg o liljekonvalj för att sen komma hem till ett
rent hus både inne o ute
Kontakta Finlandia Cleaning Services 050-587 5306

FCS

050-5875306
Vasa

#städtjänst #styrka #motcancer

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

d

certifiera

normalt trots allt
det mycket arbete att utföra.
Rex säger att allt större distrikt behöver deras hjälp.
I motsats till Sverige, där
skogsindustrin byggs upp
till en stor del av utländsk
arbetskraft, så är det ännu
många finländare som arbetar inom branschen.
En till trend som Rex
märkt är att fiber är eftertraktat.
Förpackningsmaterial
görs i allt större utsträckning
av träfiber och företag väljer
bort plasten.
– Därför ser jag det här
som en stabil bransch även i
framtiden, säger Rex.
Felix Rantschukoff

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

www.a-byggahlback.fi 050-331 3383
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

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

Joachim Rex har varit skogsvårdare i många år.

Foto: Privat

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!
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Stödpengarna till förmån
för regionens företag
zzVasaregionens Utveckling
Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts
flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills
hjälpt över 470 olika företag
med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.

egna kommunen, konstaterar han.
Vörå kommuns förvaltningsdirektör Markku Niskala önskar att ensamföretagare i Vörå blir aktivare och
skickar in sin ansökan.
– Endast knappa 20 ensamföretagare från Vörå har
ansökt om stöd. Så det finns
ännu gott om medel som staten beviljat.

Informerar l Tiedottaa

I VASEKs elektroniska system är handläggningen för
nästan 60 ensamföretagares
ansökning pausad då man
väntar på kompletteringar
eller bilagor av företagaren.
– Flera ensamföretagares
ansökningar väntar på utredning på att företagets omsättning sjunkit med 30 procent
för att uppfylla stödkraven.
Dessa ansökningar har vi
alltså ännu inte avslagit,
utan vi väntar att sökanden
ska lämna in färskare bokföringsrapporter som påvisar att omsättningen sjunkit,
preciserar Virkama.
23 ansökningar har avslagits. Oftast har orsaken varit
att företagaren inte är företagare i huvudsyssla, som stödkraven förutsätter.
Stöd för ensamföretagare
kan beviljas till kostnader
som uppstått 16.3.–31.8.2020
och sista ansökningsdagen är
30.9.2020.

– Närmare 140 företag har
fått hjälp av oss med att ansöka om coronafinansiering
som Business Finland eller
NTM-centralen beviljar. Vissa
företag är redan i utbetalningsskedet, så vi hjälper alltså företagare även då när det
är dags att rapportera om det
gjorda arbetet och kostnaderna för den som betalar stödet,
berättar vd Stefan Råback.
– Vi vill att regionens företag klarar sig ur coronakrisen
med så lindriga skador som
möjligt, därför lönar det sig att
följa vår kommunikation och
kontakta oss, ifall man är osäker på vilka alternativ det egna
företaget har i sin situation, påminner Råback.
VASEK tar även emot ansökningarna för stödet för
ensamföretagare för kommunerna i Vasaregionen och går

Vi vill att regionens företag klarar sig ur coronakrisen med så lindriga skador som möjligt, säger Stefan Råback. Foto: HSS Medias arkiv

igenom ansökningarna innan
de flyttas över för beslutsfattande till den kommun som företaget har som hemkommun
i FOD. På VASEK har man
redan handlagt nästan 350 ansökningar. Kommunerna har
beviljat ensamföretagarstödet
på 2 000 euro till 320 företag.
– Vi förväntade oss nog att
redan så här i startskedet få
betydligt mera ansökningar,
medger Tommi Virkama som

ansvarar för ensamföretagarstödprocessen på VASEK.
– Vi har reserverat tillräckligt med resurser för handläggning av ansökningarna och
noggrant ifyllda ansökningar
har vi handlagt på några dagar,
varefter de flyttats till kommunerna, fortsätter han.
Kommundirektör
Jenny
Malmsten är en av dem som
fattar beslut om ensamföretagarstödet i Malax.

– Beslutsfattande och utbetalning av stödet går också
smidigt, stödet finns på företagets konto vanligtvis inom
2–5 dagar från beslutet. Vi
hoppas att ensamföretagarna i vår kommun bekantar
sig med stödkriterierna och
skickar en elektronisk ansökan, eftersom pengarna med
säkerhet räcker till alla som
uppfyller villkoren, försäkrar
Malmsten.

Storkyros kommundirektör
Tero Kankaanpää håller med:
– Man kan fortfarande
ansöka om stödet efter sommaren, så i det avseendet är
det ingen brådska, men det
viktigaste är att man ansöker direkt när förutsättningarna uppfylls. Kommunerna
är tvungna att återlämna
pengarna som inte delats ut,
så vi ser gärna att de går till
förmån för företagarna i den

Tukirahat ovat tarkoitettu
seudun yritysten hyväksi
zzVaasanseudun
Kehitys
Oy VASEKin yritysneuvontapalveluita on käytetty
vilkkaasti parin viimeisen
kuukauden aikana. VASEKin yrityspalveluissa on tähän mennessä autettu yli 470
eri yritystä koronatilanteen
aiheuttamien ongelmien ja
kehittämistarpeiden kanssa.

muutamassa päivässä, jonka
jälkeen ne ovat siirtyneet
kuntiin, hän jatkaa.

Informerar l Tiedottaa
– Lähes 140 yritystä on
saanut meiltä apua Business
Finlandin tai ELY-keskuksen
myöntämän
koronarahoituksen hakemisessa. Joidenkin yritysten kanssa on edetty jo maksatusvaiheeseen,
eli autamme yrittäjiä myös
sitten, kun on aika raportoida tehty työ ja kustannukset
tuen maksajalle, toimitusjohtaja Stefan Råback kertoo.
– Haluamme, että seudun
yritykset selviävät koronakriisistä mahdollisimman vähin vaurioin, siksi kannattaa
seurata viestintäämme ja olla
meihin yhteydessä, jos on
epävarma siitä, mitä vaihtoehtoja oman yrityksen tilan-

Olemme varanneet riittävästi resursseja hakemusten käsittelyyn, Tommi Virkama sanoo.

teeseen on tarjolla, Råback
muistuttaa.
VASEK ottaa myös Vaasan
seudun kuntien puolesta
vastaan yksinyrittäjätukihakemukset ja käy hakemukset
läpi ennen kuin ne siirtyvät
yrityksen YTJ:n mukaiseen

kotikuntaan päätöksentekoa
varten. VASEKilla on jo käsitelty lähes 350 hakemusta.
Kunnat ovat myöntäneet 2
000 euron yksinyrittäjätuen
320 yritykselle.
– Odotimme kyllä saavamme jo tässä alkuvaiheessa
huomattavasti
enemmän

hakemuksia, yksinyrittäjätukiprosessista VASEKilla
vastaava Tommi Virkama
myöntää.
– Olemme
varanneet
riittävästi resursseja hakemusten käsittelyyn ja huolellisesti täytetyt hakemukset
olemme saaneet käsiteltyä

Maalahdessa yksinyrittäjätuesta päätöksiä tekee muun
muassa kunnanjohtaja Jenny
Malmsten.
– Myös päätöksenteko ja
tuen maksatus sujuvat ripeästi, tuki on yrityksen tilillä tavallisesti 2–5 päivän sisällä päätöksestä. Toivomme,
että kuntamme yksinyrittäjät
tutustuvat tuen kriteereihin
ja lähettävät sähköisen hakemuksen, sillä rahaa riittää
varmasti
kaikille
ehdot
täyttäville, Malmsten vakuuttaa.
Isonkyrön kunnanjohtaja
Tero Kankaanpää on samoilla linjoilla:
– Tukea voi hakea vielä
kesän jälkeenkin, joten siinä
mielessä kiirettä ei ole, mutta
tärkeintä on, että tukea hakee heti kun edellytykset
täyttyvät. Kunnat joutuvat
palauttamaan jakamatta jääneet rahat, joten mielellämme näemme, että ne menevät
oman kunnan yrittäjien hyödyksi, hän toteaa.
Vöyrin kunnan hallintojohtaja Markku Niskala

toivoo, että myös vöyriläiset
yksinyrittäjät
aktivoituvat
hakemaan tukea.
– Vain alle kaksikymmentä
yksinyrittäjää Vöyriltä on
hakenut tukea. Eli valtion
myöntämää määrärahaa on
vielä hyvin jäljellä.
VASEKin
sähköisessä
järjestelmässä lähes 60 yksinyrittäjän hakemuksen käsittely on kesken ja yrittäjältä
odotetaan lisäselvityksiä tai
puuttuvia liitteitä.
– Monen
yksinyrittäjän
hakemus odottaa selvitystä
siitä, että yrityksen liikevaihto on laskenut tukiehtojen mukaisesti vähintään
30 prosenttia. Näitä hakemuksia emme siis ole vielä
hylänneet, vaan ne odottavat
hakijalta tuoreempia kirjanpitoraportteja, jotka osoittavat liikevaihdon laskun,
Virkama tarkentaa.
23 hakijan hakemus on hylätty. Useimmiten hylkäyksen syynä on ollut se, ettei
yrittäjä ole tukiehtojen mukaisesti päätoiminen yrittäjä.
Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää 16.3.–31.8.2020
syntyneisiin kustannuksiin
ja avustuksen viimeinen
hakupäivä on 30.9.2020.
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Vörå runt i sommar
Man behöver inte åka
långt bort för att upptäcka att det finns
mycket intressant i våra
byar som man knappt
hört talas om.
Lär känna din kommun och
ta dig runt gärna med cykel
eller bil om sträckan blir för
lång. Läs om spännande sägner, historiska händelser eller uppskakande historier.
Se vackra platser, den
överraskande lösningen el-

ler hitta Vörås högsta punkt.
Till några av platserna behöver man gå en kortare bit. De
platser som saknar adress har
vägvisning med gula band.
+Vid varje utmärkt plats finns
en fråga och en infotext som
berättar något om platsen.
Svara på frågorna och
skicka in ditt svar senast den
20.8 till fritid@vora.fi eller till
Fritidskansliet, Öurvägen 31,
66800 Oravais. Det går också
att lämna tävlingsblanketten
till kommungården i Vörå.

Blankett och karta finns på
www.vora.fi/vorarunt.
Bland alla som deltar i tävlingen och besökt minst 15 av
platserna utlottas presentkort till restauranger.
Finns det förslag på platser
som kunde tas med nästa år
så går det bra att lämna in
förslag till fritid@vora.fi.
Sommarturen
”Vörå
runt”
••Österö, Stråkaviken.
••Brudsund fiskehamn, Brud-

Vasavägen 350.
••Ånäs stenbro, Oravais. Följ
Ånäsvägen (från Vasahållet)
eller Långtået-Ånäsvägen
(från Karlebyhållet).
••Kimo, Pandrus kåtan. Vägvisning från Fallbacktået. Krävs
en vandring på ca 200 m.
••Baggas, Hålldammen. Vägvisning från Baggasvägen. En
kort bit att vandra.
••Röukas fritidsområde, Keskisvägen 907
••Rejpelt, Rösslevägen 54
••Galgkullen, Rejpeltvägen 8.

sund 676.
••Tottesund, Nabben, Tottesund 598.
••Kärklax, Maxmo Andelsmejeri, Ölis 32
••Oxkangar, Gammel Ahlnäs
båthamn. Vik av från Österövägen till Ahlnäsvägen. Efter
ca 500 m sväng in på Gamla
hamnsvägen och följ vägen
till slut.
••Karvat, Kastminne. Följ Karvatvägen till slut. Vägvisning
sista biten.
••Wilhelm von Schwerins bro,

1
Västerö

Överjeppo

1. Stråkaviken, Österö
2. Brudsund fiskehamn
3. Nabben, Tottesund
Österby
4. Maxmo Andelsmejeri, Kärklax
5. Gammel Ahlnäs båthamn, Oxkangar
6. Kastminne, Karvat
7. Wilhelm von Schwerins bro
8. Ånäs stenbro
9. Pandrus kåtan, Kimo
10. Hålldammen, Baggas
11. Röukas fritidsområde
12. Lekhällorna
13. Vattenkvarn, Rejpelt
14. Galgkullen
15. Trollberget
16. Klockgraven, Kalapää
17. Stenristning, Brudhällorna
18. K V Åkerbloms minnessten, Lotlax
19. Herrholmen

Teugmo

8
Oxkangar

Särkimo

Oxkangar

2

Oravais

6

5

Oravais
Båskas

Karvat
Karvat

Kvimo

7
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Kaitsor
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19

Kimo
Kimo

Tottesund

Västerhankmo

Sommarturen
Jungar
genom Vörå
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Harjux

tsmo

Jeppo

Jussila

Monå

Österö

Maxmo

Kärklax

Palvis

Kovik

Bertby

Vallvik

Kuckus
Tuckor

LotlaxLotlax

18

8

Komossa
Komossa

17

4

10

KalapääRöukas

16

Lålax

Kuni

••Trollberget, Mäkipäävägen
215.
••Kalapää, Rökiövägen 967.
••Brudhällorna, stenristning.
Ca 5,5 km från Tuckor och 6,7
km från Kuckus.
••Lotlax, K V Åkerbloms minnessten, Lotlaxvägen 426
••Herrholmen, Bertby, Herrholmsvägen ca 3 km från
riksväg 8.
••Lekhällorna, Aknus, Vägvisning från Aknusvägen 295.
Obs! Se upp för lekande barn
och hundar.

11

Lålax

15

Rökiö

Staversby

Koskeby

14
Rejpelt

eikars

12

Vörå
Vörå

Pettersbacka
Pettersbacka
5 km

13
Rejpelti

GRAFIK: KATI HIEKKANEN

Tutustu Vöyriin kesällä
Ei tarvitse lähteä kauas
huomatakseen, että
kylissämme on monia
kiinnostavia paikkoja,
joista on tuskin kuullut
puhuttavan.
Opi tuntemaan kuntasi.
Reissuun voit lähteä myös
pyörällä tai autolla, jos matka tuntuu liian pitkältä. Tutustu jännittäviin taruihin,
historiallisiin tapahtumiin ja
järkyttäviin tarinoihin.
Näe kauniita paikkoja, huomaa yllättäviä ratkaisuja tai

löydä Vöyrin korkein kohta.
Joillekin paikoille on osittain
kuljettava jalan.
Paikat, joilla ei ole osoitetta, on merkitty keltaisilla
nauhoilla. Jokaisella merkityllä paikalla on kysymys ja
paikasta jotain kertova tietolappunen.
Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastauksesi 20.8. mennessä
osoitteeseen fritid@vora.fi tai
vapaa-aikatoimisto, Öurintie
31, 66800 Oravainen.
Kilpailulomakkeen
voi
palauttaa myös Vöyrin kun-

nantalolle. Lomake ja kartta
löytyvät osoitteesta www.
vora.fi/vorarunt. Vähintään
15 paikassa käyneiden ja
kilpailuun
osallistuneiden
kesken arvotaan lahjakortteja ravintoloihin.
Paikkaehdotuksia
ensi
vuodelle voi lähettää meille
osoitteeseen fritid@vora.fi.
Tutustu Vöyriin -kesäkampanja
••Österö, Stråkaviken
••Brudsundin kalasatama,
Brudsund 676

••Tottesund, Nabben, Tottesund 598
••Kärklax, Maksamaan
Osuusmeijeri, Ölis 32
••Oxkangar, Gammel Åhlnäs
-venesatama. Käänny Österöntieltä Ahlnäsvägenille.
Noin 500 metrin päästä
käänny Vanhan Satamantielle ja jatka tien loppuun
saakka.
••Karvat, Kastminne. Jatka
Karvatintietä sen loppuun
saakka. Lopulla matkaa
tieviitoitus.
••Wilhelm von Schwerinin

silta, Vaasantie 350
••Ånäsin kivisilta, Oravainen.
Seuraa Ånasintietä (Vaasan suunnalta tullessa) tai
Långtået-Ånäsintietä (Kokkolan suunnalta tullessa).
••Kimo, Pandrusin kota.
Viitoitus Fallbacktåetilta.
Paikalle on kuljettava jalan
noin 200 metrin matka.
••Baggas, Pato. Viitoitus
Baggasintieltä. Lyhyt matka
kuljettava jalan.
••Röukaksen virkistysalue,
Keskisvägen 907
••Rekipelto, Rösslevägen 54

••Galgkullen, Rekipellontie 8
••Trollberget, Mäkipääntie
215
••Kalapää, Rökiöntie 967
••Brudhällorna, kalliomaalaus. Noin 5,5 km Tuckorista ja 6,7 km Kuckusista.
••Lotlax, K.V. Åkerblomin muistomerkki, Lotlaxintie 426
••Herrholmen, Bertby, Herrholmsvägen, noin 3 kilometrin päässä kasitieltä.
••Leikkikalliot, Aknus,
viitoitus Aknuksentieltä 295.
Humio! Leikkiviä lapsia ja
koiria.
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Denna bild är från Tactus bandläger vid Varppi förra hösten.

”Musiken hos var och
Musikskolan Tactus erbjuder alla som vill att lära sig ett nytt instrument. Det
är få instrument som inte finns bland lektionsutbudet. Men piano är just nu
starkt representerat. För 10–15 år sedan började man ha allt mera bandinstrument inom Tactus, något som Trygve Strömvall, verksamhetsledare,
trodde att skulle charma speciellt den yngre publiken.
– Jag tänkte nog att få se hur
länge vi har violinister och
pianister kvar efter det. Men
det har faktiskt visat sig att
balansen har hållits trots det,
säger Strömvall.
Tactus har elever från i
stort sett hela Vörå kommun.

Strömvall har genom åren
varit mycket imponerad av
den musikaliska drivkraften
hos Tactus elever. Dessutom
så uppnår eleverna en relativt hög nivå genom lektionerna.
– Mitt hjärta har alltid bul-

tat lite extra för Tactus. Därför skulle vi gärna få lite flera
elever, säger Strömvall.
Fördelen med Tactus är att
man som elev är garanterad
en utbildad lärare. Dessutom
får man i musikskolan myck-

et tid för lektionerna. Terminerna är lika långa som
grundskolans terminer och
själva lektionerna är längre
än genomsnittet. De är 30–
45 minuter långa och ordnas
35 gånger per år. Strömvall
hoppas att man kan nå ut

till nya potentiella elever på
nya sätt under de rådande
tiderna.
– Vi kan inte åka runt i
skolorna och berätta om oss
som förr. Men vi hoppas att
de som är intresserade hör
av sig.
Strömvall hoppas på att
det skulle vara flera som vill
spela så kallade bandinstrument. Mångfalden och bredden ger i sin tur möjlighet till
att sätta ihop orkestrar och
band i olika uppsättningar.
– På Korsholms musikinstitut (KMI) har vi kunnat
sätta ihop precis alla instrument. Sånt är roligt att få spe-

la tillsammans. Egentligen
har vi haft komplett representation av alla genrer med
både analoga och förstärkta
instrument tillsammans, säger Strömvall.
Vad har KMI att göra med
Tactus då? Jo, Korsholms
musikinstitut ansökte 2009
om permanenta statsandelar för den undervisning som
Tactus köper av Korsholm
och de har varit beviljade
sedan år 2010. Musikskolan
Tactus garantiförening rf som
det heter officiellt styrs av en
styrelse på sju ledamöter, varav en är verksamhetsledare
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Fem frågor till eleverna
1. Vilket instrument spelar
du och hur länge har du
spelat?
2. Varför valde du just det?
3. Vad är det bästa med att
musicera?
4. Vad är dina drömmar
inom musiken, vart siktar
du?
5. Vilket är ditt bästa minne
från Tactus tiden?
Elin Öst, 15 år, Maxmo
1. Jag har spelat piano i
cirka 8 år.
2. Då jag valde instrument
stod jag mellan piano och gitarr. Jag valde piano eftersom
det verkade som ett roligt instrument man kunde utvecklas med.
3. Jag gillar att kunna spela
musik jag själv gillar och lyssnar på. Att spela piano får
mig alltid på bättre humör
och det är roligt att se resultat
av något stycke man kämpat
med.
4. Jag siktar på att ta slutexamen inom piano i Tactus. Sedan vill jag fortsätta
att spela piano och möjligen
uppträda.
5. Mina bästa minnen är
från alla musikläger och
banddagar Tactus ordnat. Jag
har fått nya kompisar där och
lärt mig spela flera instrument i band.
Frank Dalkarl, 14 år, Vörå
1. Jag började med piano
och spelade det i 2 år . Sen
bytte jag till akustiskgitarr,
spelade det i ett år och efter
det blev det el-gitarr som jag
nu spelat i 4 år.
2. Jag valde piano för att
jag hade hört att den var bra
att starta med men jag bytte
till gitarr för det var mer min
grej. Och jag gjorde helt rätt
val!
3. Jag ville bara kunna spela nånting.
4. Att fortsätta i en musikskola och att sen jobba inom
musiken.
5. Vet inte riktigt men säkert något av alla musiklägren.
Hampus Berglund, 14 år,
Vörå
1. Jag spelar piano och har
spelat i sju år.

Fredrik Dalkarl.

Elin Öst.

Foto: Privat

Foto: Privat

2. Det fanns ett piano hemma så det passade bra. Min
storasyster spelade och jag
ville också lära mig.
3. Att spela med andra är
kul. Det är också roligt att
lära sig fina stycken.
4. Jag skulle vilja att vårt
band skulle bli känt och riktigt bra.
5. De skojiga höstlägren på
Varppi och vårkonserten på
Norrvalla.
Lotta Jakas, 16 år, Vörå
1. Jag spelar dragspel och
har gjort det sedan början av

Lotta Jakas.

Foto: Privat

Hampus Berglund.Foto: Privat

lågstadiet, alltså ca 9 år.
2. Jag valde dragspelet eftersom det verkade intressant och lät häftigt, samt eftersom ganska få spelar det.
Som yngre testade jag även
på piano men övergick sedan
till dragspelet eftersom jag
gillade det mera.
3. Det bästa med att musicera är framför allt att man
alltid kan utvecklas inom det.
Att spela är för mig även en
rolig sysselsättning på fritiden samt en bra metod för att
koppla av och komma ifrån
skolarbetet en stund.

4. Jag har för tillfället inga
större målsättningar eller
drömmar, förutom att få
avgångsbetyget från musikskolan för att utöka framtida
möjligheter inom spelningen.
5. Det bästa minnet från
Tactus tiden är nog i början
när allting var nytt och man
fick lära sig så mycket olika
saker. Något annat som jag
speciellt kommer ihåg är
den årliga ”toimintaviikko”
i Smedsby när man fått testa
på olika saker inom musiken
som variation från det egna
instrumentet.

Foto: Privat

en kan inte stängas ner”
”
zzTactus i ett nötskal:
••Musikutbildningen under
2018 har fungerat utgående
från det köpavtal Musikskolan Tactus garantiföreningen
har med Korsholms musikinstitut.
••Enligt musikskolans
verksamhetsprinciper ges
undervisning endast på
musikskolenivå eller fram till
och med grundnivå 3 såvida
inte styrelsen beviljar un-

dantagstillstånd för fortsatta
studier. I sådana fall ska
även särskilt överenskommas med Vörå kommun och
Korsholms musikinstitut,
eftersom kostnaderna för
institutelever inte räknas
in i musikskolans ordinarie
verksamhet och kräver skild
finansiering.
••Musikskolan Tactus garantiförening rf som det heter

officiellt styrs av en styrelse
på sju ledamöter, varav en
är verksamhetsledare från
KMI:s del och en är lärarrepresentant. De övriga är
föräldrar till eleverna.
••De senaste åren har
eleverna spelat bl.a. violin,
piano, el-gitarr, dragspel och
trummor (percussion) samt
fått undervisning i sång.

från KMI:s del och en är lärarrepresentant. De övriga är
föräldrar till eleverna.

– Därför går det också att
ta kontakt via Korsholms
musikinstitut via kansliet

ifall man är intresserad.
Förutom lektionerna ordnar alltså Tactus även kon-

En stor del av eleverna har gått mycket
framåt under distansundervisningen, det kan
bero på att de har haft mera tid till att öva.”

serter och varje höst ett musikläger. Där blandas musik
med social samvaro och gemenskap.
– Då har vi ordnat bandverksamhet för att de ska få
prova spela i band. Det har

varit uppskattat. De är något
de brukar prata om att de vill
gärna komma på.
Det är mycket som har stannat av under rådande coronatider. Men musiken är svår

att stoppa, tillägger Strömvall. Eleverna har kunnat
spela där hemma och Strömvall har varit positivt överraskad över hur bra det har gått.
– En stor del av eleverna
har gått mycket framåt under
distansundervisningen, det
kan bero på att de har haft
mera tid till att öva. Det här
är en styrka. Vem vet fastän
samhället öppnar upp mera
nu om det måste stängas ner
igen. Men musiken och spelandet stängs inte ner. Det
kan du utöva utan risk för
att smitta eller att bli smittad
själv, säger Strömvall.

Felix Rantschukoff
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Linda Malinen säger att många äldre tyvärr mår väldigt dåligt av ensamheten när de isolerat sig på grund av viruset. 

Foto: Jonny

Huggare Smeds

På Citec där Sjöberg arbetar jobbar de flesta hemifrån för tillfället.
platsen. Han tycker det fungerar bra att jobba hemifrån ”Resultate

Så här har vi klarat av co

Tack och lov är människan duktig på att anpassa sig snabbt. Annars skulle
det ha varit svårt att leva och verka när samhället sattes på sparlåga på grund
av coronaviruset. Så här har kommunens invånare klarat sig hittills.
I december tar Kina kontakt med världshälsoorganisationen WHO. Kineserna
har upptäckt ett nytt okänt
virus som verkar slå hårt på
en del av dem som smittats.
Några dagar senare publicerar WHO information om att
viruset är ett nytt virus som
tillhör coronavirusfamiljen.

Ungefär samtidigt konstateras viruset vara dödligt i
staden Wuhan i Kina. Staden
sätts i karantän. Men det är
redan för sent. Viruset har
spridit sig utanför staden och
landets gränser.
30 januari utlyser WHO internationellt nödläge. Dagen
innan rapporteras det första

fallet i Finland. I mitten av
mars meddelar Finlands regering att man tagit i bruk
beredskapslagen. På en kort
stund har vardagen förändrats. Kommunbladet har åkt
runt i Vörå kommun för att
diskutera med de som på ett
eller annat sätt berörs av den
nya vardagen. Det känns na-

turligt att börja med vården.
Nu har det gått nästan tre
månader sedan vardagen
förändrats. Vården och dess
personal har hunnit anpassa
sig. Men de första veckorna
var stressiga.
Vi träffar Linda Malinen, ansvarig närvårdare i Vörå- och

Maxmoområdet.
– När meddelandet kom
om corona blev det jättemycket att ta in. Mycket skulle förändras på en gång. Men
inom vården är vi är väldigt
bra på att ställa om snabbt, i
och med att ingen dag är den
andre lik, säger hon.
Handskar och munskydd
har blivit en återkommande
del av vårdarnas vardag och
städrutinerna har ändrats.
Möten hålls numera också
per videolänk.
– Inom vården är vi nog-

granna med hygienen för att
inte sprida smitta till våra klienter, säger Malinen.
De äldre är troligen den
grupp som påverkats mest
av den nya vardagen. Det är
inte så konstigt. Helt plötsligt kunde de äldre inte träffa
sina barn, barnbarn eller andra anhöriga.
För en del äldre är hemservicepersonalen en av de få
personer som den äldre träffar regelbundet. Den möjligheten finns fortfarande, men
alla vill inte ha hemservice-
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. Sjöberg har inte bestämt sig ännu när han återvänder till arbetset på jobbet har inte blivit sämre. ” 
Foto: Jonny Huggare Smeds

Elin Stenman säger att ungdomsrådet försöker hitta på alternativ till Vörådagarna som blev inställda på grund av corona. Foto: Jonny
Huggare Smeds

oronavåren i Vörå
personalen på besök.
– Vi har några klienter
som tycker att situationen är
obehaglig och önskar att vi
enbart har telefonkontakt,
eller att vi lämnar maten och
mediciner innanför dörren.
Men de flesta har velat att
vårdarna fortsätter som normalt, säger Malinen.
Tyvärr har man inom vården observerat att många
äldre börjat må psykiskt sämre av de rådande omständigheterna. Isolationen tär på
välmåendet.

– Många känner sig väldigt ensamma. Vi försöker
hjälpa så gott vi kan. Vi har
bland annat rehabiliteringspersonal som aktiverar dem
som mår dåligt av att vara
ensamma. Jag tror att många
inte förstått att man som äldre nog kan gå ut och gå och
träffa andra människor bara
man håller ett säkert avstånd.
Österbotten har drabbats
mindre än till exempel Södra
Finland. Men i medierna har
det talats om en ny våg till
hösten.

Är vården i Vörå förberedda för en ny coronavåg?
– Vi har ett coronateam
i Vörå. Teamet sätts igång
om vi börjar få positiva fall
i kommunen. Vi har mera
information och är bättre
förberedda för att ta emot en
andra våg.
Tror du att coronatiden
kan medföra något positivt
inom äldre vården?
– Ja, det skulle nog vara
användningen av läsplattor.
Vi har hjälpt våra äldre på
Kastusgården att ha video-

samtal med sina anhöriga.

Vi lämnar Kastusgården och
beger oss mot Kaitsor och
hem till Tony Sjöberg som är
en av alla de som under kort
varsel fick ställa om sin jobbvardag när coronaviruset
drog in över världen.
Blev du överraskad när
regeringen kom med uppmaningen att alla i mån av möjlighet ska jobba hemifrån?
– Nej. Det kom nog inte
som en överraskning. En
del av oss hade redan hun-

nit börja jobba hemifrån då.
Jag själv jobbade hemifrån
på eget initiativ eftersom jag
hade förkylningssymtom, säger Sjöberg som jobbar som
maskiningenjör på Citec i
Vasa.
Nu jobbar majoriteten av
Citecs anställda hemifrån.
Det är inget tvång från företagets sida utan det har varit
upp till var och en att avgöra
hur de vill göra.
– De flesta har nog valt att
jobba hemma sedan mitten
av mars, men en del har så-

dana arbetsuppgifter att det
inte går att jobba hemifrån.
Hur tycker du det gått hittills?
– I början var det besvärligare i och med att skolorna
också stängde och hela familjen skulle vara hemma.
Jag och min fru, som plötsligt
skulle jobba hemifrån, hade
inget eget skrivbord. Vi flyttade in i min dotters rum och
har turats om att använda
skrivbordet så vi kunde få
arbetsro.

Fortsätter på nästa sida 3
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Det blev ingen studentexamensfest för Elin Stenman på grund av corona. Hon tycker det är viktigt att man visar respekt och gör sitt bästa för att minska smittspridningen.

Människan är bra på att
anpassa sig. Nu med några
månaders jobb hemifrån i bagaget tycker Sjöberg att det
fungerar bra.
– Resultatet på jobbet har
inte blivit sämre. Personligen upplever jag att jag får
mera gjort då jag jobbar
hemma. Sen tycker jag också det är fint att kunna ta en
paus och tillbringa pausen
med mina barn. Man märker att de är väldigt intres-

serade av vad man gör.
– Min 6-åriga son brukar
till och med leka att han jobbar hemifrån på en dator han
byggt av trä. Barnen har varit duktiga med att låta mig
jobba ifred.
Men att jobba hemifrån
kan vara ensamt, speciellt
om man har en aktiv och social arbetsgemenskap. Citecs
anställda har löst det genom
att ha regelbundna kaffepauser per videolänk.

– Vi håller kontakten då vi
dricker kaffe. Vi pratar inte
bara om jobbet utan också
om alldagliga saker.
Företaget där Sjöberg jobbar, har än så länge ingen
uttalad tidtabell för när de
anställda ska återvända till
kontoren. De anställda får
avgöra själv hur de gör. Sjöberg har ännu inte tagit något
beslut.
– Jag funderar på att fara
tillbaka i mitten av juni eller

efter semestern. Jag har ännu
inte bestämt mig.
Tror du att du kommer
jobba hemifrån mera när
det här är över?
– Det tror jag i och med att
man slipper att pendla. Överlag tror jag det kommer bli
vanligare nu då så många fått
pröva på hur det fungerar.
Vi säger hejdå till Sjöberg
och beger oss till Solrosen i
Oravais. Elin Stenman har

precis avslutat sitt arbetspass. När vi träffas är det
bara några få dagar kvar till
studentdimissionen. Men det
blev ingen vanlig dimission
i år på grund av corona. Publik är inte välkommen och
studenterna håller avstånden
till varandra. Visst, det känns
inte roligt, men man får göra
det bästa av situationen, säger Stenman.
– Sista studentskrivningen var i slutet av mars, så

Foto: Jonny Huggare Smeds

jag hann få färdigt allt innan
skolorna stängdes. Det skulle ha varit roligt att kunna
ha studentfest och äta med
sina medstuderande på
Strampen i Vasa, men nu går
det inte.
Stenman jobbar på det effektiverade serviceboendet
Solrosen i Oravais. I respekt
för de äldre bedömer hon att
det är bäst att skjuta fram studentfesten.
– Man måste ta hänsyn
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Tony Sjöberg tror att det kommer bli vanligare att jobba hemifrån i framtiden. 

Foto: Jonny Huggare Smeds

När meddelandet kom om corona blev det jättemycket att ta
in, säger Linda Malinen.
Foto: Jonny Huggare Smeds

”

Vi har överlevt just och just och det är tack
vare vår fantastiska personal och våra trogna
kunder. Vi är tacksamma för alla som velat
visa sitt stöd och hämtat mat från oss.”

och göra det bästa man kan
för att minska smittospridningen.
Studenfest blir det senare
i framtiden, då läget normaliserats. Något datum är inte
spikat.
Vad händer efter studenten?
– Jag har sökt studieplats
på Novia, till tradenomlinjen,
röntgenskötare, barnmorska
och sjukskötare. Inträdesprovet skrivs på distans.

Stenman är ordförande i
ungdomsrådet i Vörå kommun.
I och med att Vörådagarna
ställdes in försöker rådet
vara uppfinningsrika. De försöker hitta något som de kan
erbjuda kommuninvånarna
istället.
– Vi har inte beslutat om
något ännu, men vi har diskuterat möjligheten att ordna någon typ av fiske- eller
idrottstävling. Vi ska ha möte

Kaffikåppin har erbjudit take-away så länge de inte kunnat ta emot matgäster. Men från och med första juni har de tagit emot
matgäster igen, men enbart ett begränsat antal åt gången. ”Jag hoppas folk har förståelse för det, säger ägaren Fredrik Renfält.

Foto: Privat

så snabbt vi bara hinner, säger Stenman.
Turist- och restaurangbranschen är de branscher som
drabbats hårdast av corona
och nedstängningen. Den
första juni fick restaurangerna tillstånd att öppna igen.
Kaffikåppin i Vörå hälsar
matgäster välkomna in till
caféet igen.
– Vi har sålt take-away
under tiden som vi inte kun-

nat ta emot matgäster. Det
har varit en tuff tid, även om
det gått ganska snabbt, nu
då man tittar tillbaka. Vi har
haft betydligt mindre försäljning än normala fall och vi
har tyvärr tvingats permittera personal, säger Kaffikåppins ägare Fredrik Renfält.
Det har inte varit någon
enkel resa. Renfält är tacksam för alla som ställt upp.
– Vi har överlevt just och
just och det är tack vare vår

fantastiska personal och våra
trogna kunder. Vi är tacksamma för alla som velat visa
sitt stöd och hämtat mat från
oss.
Att restaurangerna och caféerna tvingades stänga kom
inte som en chock för Renfält. Han hade på känn vart
det var på väg. Redan innan
regeringen kom med sina
rekommendationer började
man i restaurangen jobba
mer aktivt än någonsin för att

förhindra smittspridningar.
Det kommer caféet att fortsätta med.
– Vi håller nu öppet för de
som vill äta i caféet, men vi
kan inte ta emot lika många
matgäster samtidigt som normalt. Det hoppas jag folk har
förståelse för. Vi hoppas att
folk strömmar till och äter
på restaurangen eller hämtar
take-away också i fortsättningen.
Jonny Huggare Smeds
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Under liten

himmel

AV PETER SNICKARS
REGI ANNIKA ÅMAN

15.7 kl 19
gmail.com NYPREMIÄR
följ förest planeras under juli
med reservation för ändringar
0 • OBS! Inga efteranmälningar
MER INFO/ netticket.fi,
BOKNING: 0600 399 499

1000cc, semipro, topfuel oravaisteater.fi

ACING

klass 20,
Semipro 20dagspress
€
ANMÄLNINGAR:

snowdragtiming@gmail.com
24.2. tapahtumat,
senast
KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
wdragry,
evenemang
Nabben
öppet

kl. 12.00

Klasser:t.o.m.
Stock 600cc, 800cc
ja 1000cc, semipro, topfuel fre-sö och
midsommar

en lör 25.2. kl. 11-19

AGRACING
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g 25.2 kl. 12.00
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€ klass + extraklass
20, Semipro 20 €varje dag
midsommar

kl. 12 och framåt

tapahtumat, evenemang
MERAwww.nabben.fi
INFO: facebook: snowdragry,
| info@nabben.fi
| 040-510
7536
ANMÄLNINGAR:

DRAGRACING
Restaurangen öppen lörLördag
25.2.25.2
kl. kl.11-19
12.00

ANMÄLNINGAR:

snowdragtiming@gmail.com
TÄVLING
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel

Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €

snowdragtiming@gmail.com
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel

Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €
MERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang
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Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant www.nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant

n.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant
abben.restaurant

Eläinlääkäri
Veterinär

Verksamhetsledare Chatarina Doktar som ser framemot en fin 4H-sommar. Chatarina har återvänt från föräldraledigheten från
och med juni. foto: Nora backlund

4H-verksamhet för barn
och unga under sommaren

Anne Niemi 0400-166 325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI/VÖRÅ
www.anneniemi.fi

ÖPPET:
vard. 9–18

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

050-554 9171

zzVårens
coronapandemi
har också präglat 4H verksamheten i Vörå, istället för
sedvanliga byklubbar flyttade 4H verksamheten hem.
I och med att regeringen
gradvis har lättat på restriktionerna har sommarverksamheten också kommit
igång. Sommarklubbar, dagsläger och mindre evenemang
arrangeras från och med juni
för att erbjuda barn trevlig
sysselsättning under sommarlovet.
Under fjolåret inleddes ett
samarbete på Rasmusbacken
i Vörå. Gårdsområdet är på
många sätt utmärkt för lägerverksamhet. På Rasmusbacken får lägerdeltagarna
mångsidigt pröva på olika
praktiska aktiviteter, det
finns djur på backen vars
skötsel man får vara delaktig
i, i odlingslanden får barnen
följa med grödornas väg från
frö till planta och slutligen
skörd, och kojbyggen i skogsdungen ger utrymme för kreativitet.
Avstånden är långa i kommunen, men det vill vi inte
att ska hindra våra medlemmar från att ta del av den
verksamhet vi skapar på

zzSommaren med 4H:
••Dagsläger på Rasmusbacken 22–26.6. mellan kl. 9–15
••För 7–12 åringar, gratis
busstransport till lägret från
Maxmo skärgård, Maxmo
och Oravais
••Matskolan 3-6.8.2020, mellan kl. 9–15
••För 8–12 åringar
••Anmälan sker via www.
matskolan.fi

••Säckinsamlingsplatserna
inom Vörå finns vid
••Oravais kompost, Kimovägen 301, 66810 Kimo
••Lotlaxvägen 795, 66600
Vörå
••Detaljerna kring säckinsamlingen och packningsanvisningar hittas på fs4h.fi/
sackinsamling.

Rasmusbacken. Vi har därför
inför dagslägret sista veckan i
juni satt in en linje som under
varje lägerdag går tur retur
från Maxmo skärgård, via
Maxmo och Oravais till Rasmusbacken.
Med gratis busstransport
till lägret hoppas vi kunna
underlätta familjernas vardag.
Matlagning hör till de populäraste aktiviteterna i vår
verksamhet så inte förvånansvärt att Matskolan längs
med åren blivit så populär
som den idag är. I Matskolan
handlar det om matglädje i
dagarna fyra detta genom att
tillsammans få tillreda varierande maträtter, ta del av
matens väg från jord till bord
och bjuda föräldrar på egen-

tillverkad middag.
Den mångsidiga verksamheten på backen har gjort
det möjligt för oss att erbjuda
ungdomar sommarjobb för
såväl gårdsskötseln som lägerverksamheten.
Årligen samlar 4H föreningen gödsel- och utsädessäck
för återvinning. Säckarna
tas emot på våra insamlingsplatser i Kimo och Palvis.
Jordbrukarnas positiva inställning till säckinsamlingen
Rejäl handling garanterar att
mer än varannan gödsel- och
utsädessäck återvänder som
råvara till plastindustrin eller
till annan trygg återvinning.
Den insamlade mängden
överstiger
målsättningen
på 16 procent som är inta-

get i statsrådets beslut om
förpackningar och förpackningsavfall – i fjol togs cirka
70 procent av säckmaterialet
tillvara.
Till insamlingen mottas
Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor, Hankkijas
fodersäckar och Hankkijas,
Lantmännen Agros, Lantmännen Feeds, Raisioagros,
Peltosiemens och Tilasiemens utsädesstorsäckar.
Vi vill också uppmana
våra 4H-medlemmar att sysselsätta sig genom att samla
säckar, ta modigt kontakt
med jordbrukare och erbjud
packa och föra säckar till insamlingen. Föreningen betalar ut ett arvode till 4H-medlemmar per insamlad säck.
I all verksamhet beaktas
rådande
samlingsrestriktioner, fysiskt avstånd samt
hygienregler. Vi följer också
kontinuerligt med de rekommendationer och instruktioner som gäller fritidsverksamhet för barn och unga
och anpassar verksamheten
enligt dem.
Läs mera om sommarens
4H-verksamhet i Vörå på
voranejden.fs4h.fi/sommarverksamhet.
Nora Backlund
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”Stämningen är god mellan
ledamöterna i fullmäktige”

”

Beslutsfattarna
För en utomstående person
kan det vara svårt att hänga
med i politiken, vare sig det
gäller internationell-, riks- eller
lokalpolitik. Kommunbladet
lanserar nu en återkommande
artikelserie där tidningen lyfter
fram kommunens beslutsfattare
från olika nämnder, vem är de?
Hur påverkar de din vardag? Hur
hanterar man svåra beslut? Och
hur gör man om man själv vill
aktivera sig i politiken?

I förra numret intervjuade
Kommunbladet Fanny Hästbacka som är medlem i tekniska nämnden i Vörå. I det
här numret är det Johanna
Skarpers tur att få dela med
sig av sina erfarenheter av
att sitta som viceordförande
i kommunens fullmäktige
och vara medlem i svenska
sektionen för nämnden för
utbildning och småbarnspedagogik.
– Jag är inne på min första
period i fullmäktige. Jag blev
invald i fullmäktige år 2017.
Skarper är också ordförande för SFP lokalavdelning i Maxmo. Det kändes
naturligt att ställa upp i förra
kommunvalet när förfrågan
kom.
– Jag funderade inte så
mycket på det innan jag tackade ja. Visst, det kändes lite
skrämmande att ställa upp i
valet. Man visste ju inte om

Johanna Skarper säger att vem som helst kan ställa upp, så länge man har ett intresse av att
vara med som beslutfattare.
Foto: Privat

man hade understöd, säger
hon.
Det gick vägen för Skarper,

som jobbar som socialarbetare inom psykiatrin vid Vasa
centralsjukhus. Hon säger

att hon inte hade all kunskap
om hur arbetet i fullmäktige
fungerar när hon ställde upp.

Jag tycker att
man inte behöver
ha all kunskap
om hur det kommunala och politiken fungerar då
man ställer upp i
val första gången.
Man lär sig alltid
något nytt.”

Den har hon fått under vägen.
– Klart att jag, som ung
kvinna som blev invald första
gången var lite nervös om jag
skulle tas på allvar i början.
Men jag känner att jag är en
del av gänget nu. Jag har lärt
mig längs vägen hur det fungerar i lokalpolitiken. Jag är en
person som inte är rädd för
att fråga saker.
Hon fortsätter:
– Jag tycker att man inte
behöver ha all kunskap om
hur det kommunala och politiken fungerar då man ställer
upp i val första gången. Man
lär sig alltid något nytt. Det
gäller också dem som varit
med i många år.

Hon beskriver stämningen
mellan kommunens ledamöter som god. Det är klart, alla
har inte samma åsikter om
saker och ting. Men det är en
del av politiken.
– I fullmäktige får alla
komma med sin åsikt, och
man blir inte utskälld för att
man tycker annorlunda än
andra. säger Skarper.
Vem tycker du ska ställa
upp i valet, behöver man
vara en viss person?
– Vem som helst kan ställa
upp, så länge man har ett intresse av att vara med som
beslutfattare. Man behöver
inte vara en viss person för
att vara med. Alla behövs.
Men vi brukar säga att man
inte ska bli politiker för att bli
omtyckt. Det kommer beslut
som inte är så omtyckta. Man
måste kunna ta det och komma ihåg att det också kommer bra beslut. Man arbetar
gemensamt för att kommuninvånarna ska ha det bra.
Skarper skulle gärna se att
flera yngre personer skulle
engagera sig i lokalpolitiken.
De äldre har lång och bred
erfarenhet, som värderas
högt, men någon ska också ta
över den dagen de slutar.
– Som ny fullmäktigeledamot har man en annat tankesätt och andra idéer som
överlag tas emot bra hos
kommunens fullmäktigeledamöter.
Jonny Huggare Smeds

Charlotta Frantz vann novelltävlingen
Charlotta Frantz vann
novelltävlingen som Vörå
kommunbibliotek ordnade under tiden biblioteket hade stängt på grund
av coronasituationen.
Biblioteket fick in 15 bidrag
och skribenterna representerade flera åldersgrupper.
Bibliotekspersonalen utsåg
vinnaren utan att veta vem
som skrivit bidragen.
Charlotta Frantz är bosatt i Maxmo. Hon älskar att
skriva och har ständigt något
skrivprojekt på gång. Hon är
gift och har tre barn. Till vardags jobbar hon som jurist i
skogsbranschen. Charlotta
premieras med en vinstsumma på 100 euro för sitt vinnarbidrag, grattis!
Bland alla deltagare lottade vi ut två böcker av lokala
författare. Charlotta Stolpe
får Glasvaggan av Henna
Johansdotter och Maj-Len
Tennilä får Nattmusik för
dagsländor av Eva-Stina
Byggmästar.
Tack till alla som lämnade
in novellbidrag. Det finns
goda skribenter i nejden och
kanske vi ordnar flera tävlingar!

En enda vän av Charlotta Frantz
Hjulsparken rullar långsamt
över den spruckna beläggningen. I korgen på styret ligger kassen från mataffären.
En burk mjölk, havregryn, en
bit kött och en påse karameller. Såna där hårda som man
kan tugga endast om man har
tänderna kvar. Hon suger på
dem numera, långsamt, tills
de smält ihop till en klump
så liten att hon kan svälja
den. Då tar hon en till. När
man var yngre tänkte man på
tandhälsa, att ha ett vackert
leende, men någonstans på
vägen kommer man till en
punkt när man inte bryr sig
länge. När njutningen att få
suga på en söt karamell är
större än betydelsen av ett
vackert leende. Hon har ändå
inte så mycket att le åt längre.
Hå, hå, äntligen hemma.
Det blir tyngre för varje gång.
Kroppen säger ifrån, tycker
nog att den börjar ha gjort
sitt. Men det är enda gången
hon kommer ut, och att fortsätta röra på sig är viktigt,
säger doktorn. Och Sixten
måste ju ha mat. Han kommer och möter henne när

hon rullat sparken intill trappen till huset som varit hennes hem i snart 85 år. Han
jamar högljutt och stryker sig
mot hennes trötta ben, buffar
med huvudet så att hon nästan tappar balansen.
”Såja gubben, ta det lugnt.
Inte klorna, jag vill inte ha
några revor i strumpbyxorna”.
Mödosamt tar hon sig
uppför trappen, tre, fyra, fem
steg och öppnar dörren. Hon
brydde sig inte om att låsa,
hit kommer ingen ändå.
”Såja gubben, här ska du
få se vad jag köpte åt dig. En
liten rå köttbit, kan du tro.
Tänkte att vi kunde dela, men
om du är hungrig får du alltihop. Jag äter min gröt jag”.
Hon delar köttbiten i bitar, små så att inte Sixten ska
sätta i halsen, och serverar
honom tillsammans med en
skvätt mjölk. Så hon älskar
honom, kattskrället. Han är ju
inte en människa förstås och
ibland hugger den där namnlösa längtan till i hjärtat, men
hon slår bort tankarna innan
de hinner övermanna henne.

Nej, det var inte för henne. Familj, vänner. Det är hon och
Sixten och värre kunde det
vara. Han lägger sig i hennes
knä på kvällarna, värmer hennes värkande ben och spinner
så gott. Måtte hon bara få gå
före Sixten, hon står inte ut
med tanken att leva utan honom. Men det förstås, vem
ska då ta hand om honom
om hon ger upp andan före?
Att han skulle bli en förvildad
strykarkatt som kanske fryser
ihjäl nästa vinter, nej, det är en
outhärdlig tanke.
Hon suckar. Kastar en
blick genom fönstret, på vägen utanför passerar en familj. Den lilla flickan snubblar och ramlar, mamman
lyfter upp henne, kramar och
tröstar. Det där hugget igen, i
hjärttrakten.
”Men jag har ju dig”, säger
hon till Sixten, lyfter upp honom när han ätit klart och
slickat bort bloddropparna
som fastnat kring munnen.
”Jag har ju dig”, säger hon och
trycker ansiktet mot hans
päls, som suger upp tårarna
från hennes fårade kinder.
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Vörågymnasister på vift i östra Finland
zzMed lärarna Katja och Mikael i spetsen, åkte jag och
några andra iväg tidigt en
morgon i februari med skolbilen för att besöka Nilsiän
lukio. Vi hade tidigare under
året fått kontakt med dem
genom att vi skickat brev till
varandra där vi kort berättat
om oss själva.
När vi väl kom fram till
Nilsiä, fick vi genast ett varmt
välkomnande av både lärare
och elever. Vi gick till ett av

deras klassrum, där vi fick
sitta blandat med elever från
Vörå och Nilsiä. Jag tror vi
alla var ganska spända och
nervösa.
Liksom, vi satt mittemot
någon vi aldrig hade träffat,
och som grädden på moset,
talade ett språk som vi inte
var lika vana vid. Det blev en
utmaning, men vi hade kul
och spelade olika spel och
skrattade med varandra.

Under eftermiddagen gick
vi till ett mysigt café en bit
bort från deras skola.
Där satt vi tillsammans
och diskuterade och fortsatte spela alla möjliga spel,
medan vi på samma gång
satt och drack varm kakao
och höll oss undan kylan
som stod utanför dörren
(bokstavligen!). Kvällen avslutades på bästa sätt efter
en lång dag, på Nilsiäs pizzeria.

Trötta och glada åkte vi
till stugan där vi skulle övernatta. Stugan var perfekt, en
mysig stuga med ett härligt
litet loft där vi flesta sov den
natten.
Även om vi var trötta den
kvällen, stannade vi upp med
Katja för att prata om allt
mellan himmel och jord. Mikael ville utforska Nilsiä-spåren, så han tog sig en skidtur
på kvällskvisten.
På morgonen nästa dag

var det dags att packa väskorna och bege sig till slalombacken i Tahko. Några av
oss hade bestämt att vi skulle
pröva på att åka snowboard
med våra finska vänner som
instruktörer.
Efter många fall och blåmärken, började vi greppa
hur man åkte. Det var riktigt kul, även om vissa av oss
åkte framlänges med brädan,
medan andra åkte ner för

backen med baken före. Önskar att vi hade fått mera tid i
backen med dem, men vi alla
var glada och nöjda att styra
kosan mot Vörå igen.
Vi får hoppas att denna
pandemi börjar ge med
sig snart, så kanske vi kan
träffa dem igen i höst. Då
skall vi visa dem det bästa
av Vörå!

Text: Elin Källberg
Foto: Katja Grannas,
Pekka Taskinen

Vauhdikkaat koulupäivät Nilsiässä
zzAikaisesta
herätyksestä
huolimatta, olimme kaikki
innoissamme. Matka meni
hyvin ja kun pääsimme perille, minua ainakin jännitti
hieman, mutta ihan turhaan.
Meidän ystäväkoulumme

Nilsiän lukio oli täynnä
ihania ihmisiä, ja uusia kavereitakin löytyi.
Pääsimme
seuraamaan
heidän koulupäiväänsä ja
osallistumaan oppitunneil-

lekin. Koulupäivän päätyttyä
menimme yhdessä vanhaan,
idylliseen Postitaloon, jossa
vietimme iltapäivän pelaillen.
Seuraavana päivänä oli
vauhdikasta menoa Tahkon

mäissä lasketellen, jopa mustat rinteet tuli testattua.
Osa meistä pääsi nilsiäläisten opastuksella tutustumaan lumilautailun saloihin. Aika kuluu nopeasti
kun on hauskaa, ja pian

olikin jo aika lähteä kotiin
ja sanoa heipat uusille kavereille. Kotimatka sujui
rattoisasti, musiikin ja laulun täyttämänä.

istoja ja ehjät luut, onneksi.
Oli todella hienoa päästä
mukaan tälle reissulle, tutustua uusiin ihmisiin ja pitää
hauskaa yhdessä!

Retkestämme jäi hyviä mu-

Johanna Tikkala
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Sagopicknickar på Rasmusbacken
zDe
z
populära sagopicknickarna på Rasmusbacken ordnas
denna sommar igen på torsdagar i juni och juli kl.10, med
start från 11.6. Gratis inträde.
Egen picknickkorg med!
Med tanke på myndigheternas rekommendationer
berättar Musmamman sagorna utomhus vid Arvidsgården denna sommar. Efter
sagan får var och en själv
gå runt på området, besöka
trollskogen, titta in i Muminhuset och äta sin picknick.
Sagorna som berättas:
••11.6 Petter och hans fyra
getter
••18.6 Guldlock
••25.6 Tre bockar bruse
••2.7 Greta Gris flyttar in
••9.7 Musmamman och trollet Trulls
••16.7 Gullefjun på äventyr

Stranddetaljplan
för Komossaträsket
Vörå kommun inleder uppgörande av stranddetaljplan för Komossaträsket.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter
på beredningen av planärendet senast 3.8.2020.
Programmet för deltagande och bedömning finns
på kommunens webbplats:
www.vora.fi/komossa

Musmamman berättar sagorna utomhus vid Arvidsgården denna sommar.

kan du läsa om i årets upplaga som jubiléet till ära har
fått färgbilder.
Boken finns till försäljning vid Vörå hemslöjd, Vörå
handarbetsaffär, Vörå foto,
Skärgårdens handelskompani, Olivias café, Kvevlax
Sparbank i Maxmo samt vid
alla bibliotek.
Det finns även möjlighet
att få boken postad om man
kontaktar
fritidskansliet,
tfn 050-9135161 eller fritid@
vora.fi.

Paintball för unga
i början av juli
zzDet blir paintball den 1.7.
kl. 16–18 vid Vörå skidcentrum för ungdomar uppe på
slalombacken.
Åk upp till slalombacken
via Maggmossen. Förhandsanmälning senast 30.6. Avgift
10 euro, ingår utrustning och
200 skott. Barn under 12 år
endast i föräldrars sällskap.
Kontaktperson: Kim Kattil,
tfn 050-307 6984. Arr. JKCmarketing och Vörå fritid
zzPaintball-tapahtuma järjestetään 1.7. klo 16–18 Vöyrin
hiihtokeskuksen laskettelurinteessä nuorille.
Käynti
laskettelurintee-

zzFörsamlingen

Döpta
••Smeds Liam Johannes, född
18.03.2020
Döda
••Yrjas, Lars Gustav, avled
20.04.2020, 70 år
••Öst Frans Peter, avled
30.04.2020, 81 år
••Holm Lars Evald, avled
04.05.2020, 85 år
••Knuts Doris Sofia, avled
05.05.2020, 94 år
••Rosenberg Karola Ingeborg,
avled 06.05.2020, 61 år
••Bergman Alf Erik, avled
16.05.2020, 86 år
••Brors Hjördis Elise, avled
20.05.2020, 90 år
••Henriksson Karl-Erik, avled
20.05.2020, 62 år

Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 11.6-3.8.2020 på kommunens webbplats: www.vora.fi/brandholmen

••23.7 Den fula ankungen
••30.7 Rödluvan och vargen

I Rågens och Fjärdarnas
Rike 40-års jubilerar
zzTrots att inte Vörådagarna
blir av i år har vi åtminstone
en tradition som består. Fyrtionde boken om vår kommun kommer ut som vanligt
den 29.6.
I år kan du bl.a. läsa om ett
dramatisk öde vid Pudimo,
Vörå ungdomsorkester, ”triifåutapannon” och ”kallsåväl”, hur man gör affärer i Japan från sitt köksbord i Vörå
eller hur man får ett berg
uppkallat efter sig!
Det här och mycket mera

Utvidgning och ändring av
Brändholmens stranddetaljplan samt ändring av
Braxrevets stranddetaljplan, Maxmo

seen Maggmossenin kautta.
Ennakkoilmoittautuminen
30.6. mennessä. Maksu 10
euroa (sis. varustuksen ja
200 kuulaa). Alle 12-vuotiaat
lapset vanhempien seurassa.
Yhteyshenkilö: Kim Kattil,
puh. 050-307 6984. Järj. JKCmarketing ja Vöyrin vapaaaikatoimisto.

Stranddetaljplan för Västra
Ikerholmen och ändring av
Skaget benämnda strandplan
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 12.3.2020
godkänt stranddetaljplanen för Västra Ikerholmen
och ändring av Skaget benämnda strandplan.
Beslutet har vunnit laga kraft och planen har trätt
i kraft.

Hylkenpaj stranddetaljplan
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 12.3.2020
godkänt Hylkenpaj stranddetaljplan.
Beslutet har vunnit laga kraft och planen har trätt
i kraft.
Vörå 11.6.2020
Utvecklings- och
www.vora.fi
planläggningssektionen

Västra Ikerholmenin rantaasemakaava ja Skagetin
rantakaavan muutos
Vöyrin kunnanvaltuusto on kokouksessaan
12.3.2020 hyväksynyt Västra Ikerholmenin
ranta-asemakaavan ja Skagetin rantakaavan
muutoksen.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava on tullut
voima

Hylkenpajn ranta-asemakaava
Vöyrin kunnanvaltuusto on kokouksessaan
12.3.2020 hyväksynyt Hylkenpajn ranta-asemakaavan.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava on tullut
voimaan.
Vöyrillä 11.6.2020
www.voyri.fi
Kehitys- ja kaavoitusjaosto

Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklingsoch planläggningssektionen, Vöråvägen 18,
66600 Vörå och lämnas in senast 3.8.2020.

Ändring och utvidgning av
detaljplan för Fjärdsändan
Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 11.6-3.8.2020 på kommunens webbplats: www.vora.fi/fjardsandan
Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklingsoch planläggningssektionen, Vöråvägen 18,
66600 Vörå och lämnas in senast 3.8.2020.
Handlingarna finns också till påseende vid Vörå
huvudbibliotek, Härmävägen 8
Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Markku
Niskala, (06) 382 1240 eller 050-552 8051.
Vörå 11.6.2020
Utvecklings- och
planläggningssektionen

www.vora.fi

Komossaträsketin
ranta-asemakaava
Vöyrin kunta käynnistää Komossaträsketin ranta-asemakaavan laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään 3.8.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävänä kunnan kotisivuilla:
www.vora.fi/komossa

Brändholmenin rantaasemakaavan laajennus ja
muutos sekä Braxrevetin
ranta-asemakaavan
muutos, Maksamaa
Kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais
är stängda under tiden 6–26.7.2020

Ehdotus on yleisesti nähtävillä 11.6.-3.8.2020
kunnan kotisivuilla: www.vora.fi/brandholmen

Akuta ärenden:
Äldreomsorgen telefontid kl. 9–10 ....................................................tfn (06) 382 1421
Sociala ärenden telefontid kl. 9–10 6.7-10.7 ..................................tfn (06) 382 1407
13.7-24.7 ..................................tfn (06) 382 1401
Utanför tjänstetiden socialjouren i Österbotten................................tfn (06) 325 2347
Krissituationer gällande vattenärenden ....................................... tfn +358 50 593 1942
Krissituationer gällande fastigheter .......................................... tfn +358 50 592 1510
Disponent .................................................................................. tfn +358 50 599 0450
Avbytarhjälp .............................................................................. tfn +358 50 562 5709

Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin
kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 6660
Vöyri ja on jätettävä 3.8.2020 mennessä.

Vöyrin kunnantalo ja Oravaisten hallintotalo
pidetään suljettuina 6.–26.7.2020

www.vora.fi

Kiireelliset asiat:
Vanhustenhuolto puhelinaika klo 9–10 ..........................................puh. (06) 382 1421
Sosiaaliasiat puhelinaika klo 9-10 6.7.-10.7. ................................puh. (06) 382 1407
13.7.-24.7. .................................puh. (06) 382 1401
Virka-ajan ulkopuolella Pohjanmaan sosiaalipäivystys .................puh. (06) 325 2347
Vesiasioiden kriisitilanteet ...................................................... puh. +358 50 593 1942
Kiinteistöja koskevat kriisitilanteet ......................................... puh. +358 50 592 1510
Isännöitsijä ............................................................................. puh. +358 50 599 0450
Lomitusapu ............................................................................ puh. +358 50 562 5709
www.voyri.fi

Asemakaavan muutos ja
laajennus, Fjärdsändan
Ehdotus on yleisesti nähtävillä 11.6.-3.8.2020
kunnan kotisivuilla: www.vora.fi/fjardsandan
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin
kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600
Vöyri ja on jätettävä 3.8.2020 mennessä.
Asiakirjat ovat myös nähtävillä Vöyrin pääkirjastossa, Härmäntie 8
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Niskala,
(06) 382 1240 eller 050-552 8051.
Vöyrillä 11.6.2020
Kehitys- ja kaavoitusjaosto

www.voyri.fi
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 19 juni. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 4, 6 och 11.

Simskola i Hällnäs
zzJunior Life Saver är en an
nan form av simskola där
vi kommer att fokusera på
livräddning i vatten och på
land.
I vattnet kommer vi att
öva på bland annat transport
med och utan hjälpmedel,
dyka, livräddningshopp, liv
räddningssim och klädsim.
På land kommer vi att träna
på hjärt- och lungräddning
(HLR),
problemlösning,
strandsäkerhet, första hjäl
pen samt diskussioner om
allt vad som gäller livrädd
ning och säkerhet vid vatten.
Både på land och i vattnet
kommer vi att leka.
Till skillnad från en vanlig
simskola finns det tre olika

nivåer av livräddningsmär
ken som simeleverna kan ta.
Simskolan riktar sig främst
till duktiga simmare som
vill ha nya utmaningar. Väl
kommen med på Folkhälsan
i Vörås första Junior Life Sa
ver simskola!
Ansvarig simlärare: Simon
Solvin, 0451383454
Simlärare: Wilma Eklund,
0442803829.
Junior Life Saver simskola
2020, 3.8.2020-7.8.2020
Arrangör:
Folkhälsan
i Vörå
Tidpunkt: kl. 10–14?
Plats: Hällnäs simstrand
Förhandskunskaper: Sim
kunnighetsmärket eller Ta
langmärket.

Vardagshjälpen
Behöver du själv eller en närstående
hjälp i vardagssysslorna?
Vardagshjälpen
riktar sig till personer över 65 år,
vuxna långtidssjuka och den som
drabbats av plötsliga
funktionsnedsättningar.
Utbildade frivilliga finns här för dig!
De kan hjälpa till t.ex. vid butiksbesök, vid utevistelse,
som följeslagare vid läkarbesök, med att ge råd om
olika tekniska apparater eller bara finnas där att
diskutera med. Tanken är att hitta glädjen i att göra saker
tillsammans! Hjälpen är gratis.
Kontakta koordinator Marina Sippus
på Österbottens Föreningar för mer information.
Tfn 044-974 7427/ 040-733 3430 eller
marina.sippus@pohy.fi

Adriana Norrgård fyller snart sex år.

Femåriga Adriana gillar att rita
I det senaste numret av
Kommunbladet var det
Adriana Norrgård som
vann priset!
Det var Adrianas kompis
Barbro, som är Adrianas
mamma Therese’ arbetsgiva

re som lämnat in blanketten.
Adriana som är 5 år, dock
snart 6 år, blev glatt överras
kad av nyheten. Hon tycker
om att öva på bokstäver efter
som hon snart ska börja i för
skolan. Förutom det tycker
hon om att leka och att rita.

– Jag tycker om att rita
saker och mig själv, säger
Adriana.
I matväg är det ärtsoppa
och makaronilåda som gäl
ler.
– Med ketchup på!
Adriana har en lillebror på

3 år som heter Damian och
föräldrarna heter Therese
och Edris. För presentkortet
Adriana får i pris hoppas hon
få sina favoritblommor.
– Solrosor och vita blom
mor!
Felix Rantschukoff

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

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

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

040-502 6022
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Nu blåser vi av för halvlek
zzKära läsare. Hoppas ni funnit
läsglädje bland numrets artiklar. Vi
går mot soligare dagar. Juni är en
brytningspunkt för kalenderåret.
Man kan säga att vi kommit genom
halvlek. Och vilken första period
det varit.
Året började med hårda klimatlarm, som övergick till rädsla för
ett krig när USA sköt den iranska
generalen Qassem Soleimani. Efter
det spred sig corona och samhällen över hela världen stängde ner,
börserna rasade och oljepriset sjönk
som en sten. I skrivande stund pågår stora protester runt om hela

USA mot polisbrutalitet mot amerikanska svarta medborgare. Protesterna utlöstes efter att amerikanen
George Floyd dödades under ett
polisingripande. I flera större städer
har det ordnats stödprotester, bland
annat i Helsingfors och Stockholm.
Vi kan dessutom krydda hela med
året med flera uttalande av den
amerikanska presidenten, som fått
många utomstående att tappa hakan.
2020 har varit en nagelbitarmatch
hittills. De ungdomar som sitter
på skolbänken och läser historia i
framtiden kommer att avsky 2020

eftersom ”det är ju omöjligt att
komma ihåg allt som hände”.
Innan matchen fortsätter in i nästa halvlek är vi alla värda en paus
så vi hinner dra andan och orkar
fortsätta spela matchen.
Jag önskar er alla en skön
och relativt händelselös semester och
sommarlov. Vi behöver alla vila efter
första halvlek.
Jonny Huggare Smeds

Vörås häftigaste pikéskjorta nu till salu
zzFör ett tag sedan beslöt
Vörå golf att stöda de människor som jobbar inom
branscher där coronan kan
vara nära.
Det gäller bland annat
sjukvård, åldringsvård och
hemvård. Men även andra
branscher eller privatpesoner kan komma i fråga berättar Torolf Höglund från Vörå
golf.
– Vi vill lyfta fram dessa
”vardagshjältar” som dagligen tar hand om människor i
behov av hjälp, berättar Höglund vidare.
Vörå golf har beslutat att
dela ut 10 procent av så kal�lade greenfeeavgifter, det vill
säga när utomstående spelare kommer och spelar till
Vörå.
Dessutom har Vörå golf
börjat sälja pikéskjortor med
texten: Jag stöder Vörås vardagshjältar.
För varje såld pikéskjorta
ges 10 euro till kampanjen.
– Finlands golfförbund har
även uppmärksammat Vörå
golfs kampanj och tycker
att idén är strålande i dessa

coronatider, berättar Torolf
Höglund.
Vörå golf utmanar dessutom andra klubbar att deltaga
i motsvarande kampanjer
och stöda sina vardagshjältar
på sina hemorter.
I slutet av juli kommer
Vörås vardagshjältar att utses. Golfklubben tar gärna
emot tips på vem som borde
uppmärksammas.
Pikéskjortorna säljs bland
annat via Vörå golfs medlemmar och kan beställas via epost: info@voragolf.fi. Priset
är 35 euro och pikeskjortan
håller hög klass.
Christoffer Wiik

Vi vill lyfta fram dessa ”vardagshjältar” som dagligen
tar hand om människor i
behov av hjälp, säger Torolf
Höglund från Vörå golf.

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner,
även röd och svart granit.

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR
Öurvägen 17, Oravais. Tfn 0500 722 688
Må-fre 10-15. E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.fi

Stefan Grannas • 050 517 8496 • stefan.grannas@gmail.com

VÖRÅ APOTEK
VÖRÅ APOTEK
VÖYRIN APTEEKKI
VÖYRIN APTEEKKI
Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Öppet i juni, juli och augusti
Vöråvägenja
5 Vöyrintie
5
Vöråvägen
5 Vöyrintie 5
Auki kesä-, heinäelokuussa
(06) 384 3800
(06) 384 3800
må-fre/ma-pe 9-17, lö/la 9-13
www.voraapotek.fi
www.voraapotek.fi

Vöråvägen 5 Vöyrintie ✆ (06) 384 3800 • www.voraapotek.fi

vöråapotek
apotek
vöyrin
apteekki
vörå
vöyrin
apteekki

vörå apotek vöyrin apteekki

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

Behöver du en bokförare?
Du får hjälp med bokföring, moms- och löneuträkning,
fakturering, bolagsbildning m.m.

Ring Camilla 040-592 6446 eller maila oravaisfs@gmail.com
eller kom in till Skolvägen 20 C i Oravais

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Pålitlig bokföringsbyrå som hjälper Er med allt inom bokföring
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.
Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe någon timme per vecka eller per månad. Vi hämtar även
bokföringsmaterial från kunden inom Vasa-Jakobstads-nejden.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.
Telefon 040-5926446 eller e-post oravaisfs@gmail.com

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

Välkommen in
och bekanta dig
med vår
sommarkollektion!

KOMMUNBLADET
torsdagen den 11 juni 2020
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●

Vill du börja spara?
Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Vörå I Vöyri

I Vörå med omnejd
hjälper Kim Kattil
dig med dina

Midsommar 19–21.6 har vi stängt.
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

S K!

10–21
S-market Vörå | Vöyri
Arkisin 7–21 Vardagar
Lauantaisin 7–21 Lördagar
Sunnuntaisin 10–21 Söndagar

LOKALA
LOKALA
GRABBAR!
GRABBAR!

RING KIM!

Tipsa Kommunbladet

044 770 3469

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

Kannala
STOCKLADA

vesivek.fi

990.-

Cello Malta
SOFFGRUPP

699.-

Norrvalla öppet kvällar och helger endast
mot förhandsbeställning på minst 10 pers.

Elsas kök – lunch kl. 11.00–13.30 må–fre
Hemleverans av lunch fortsätter
fram till 26.6.

HEM

ÖPPET SOMMAR SÖNDAGAR
AVOINNA KESÄSUNNUNTAISIN

Öppet kl. 8.00–16.00 må–fre
• Info/reception
• Elsas Café
• Minigolf
• Gym

Camping & Hotell Norrvalla
Öppet kl. 8.00–16.00 måndag–fredag.
Efter kl. 16 och helger ring 044 788 3771.

ÄKT
A IN

ränn- och
takärenden!

Tillsammans för det som är viktigt

Norrvalla
1.6–2.8.2020

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

Årgång 35

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

VIMPLAR och
FLAGGSTÄNGER
till midsommar

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

AKKUTRIMMER
Bosch universal
Grasscut 18-260
2x2.0

GASGRILL
Cello
Classic 3i

139.-

VÖYRI / VÖRÅ

LÄMNA
AVTRYCK

199.-

Valtti
TRÄOLJA
EC 9L

K-Lantbrukscentralen Vörå

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

VINHA
Vit
11,7 L

95,ULTRA
CLASSIC
Vit 11,7 L

99,50
IMPREGNERAT
VIRKE
INKOMMIT

8290

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

VALTTI
Träolja
9L

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

75,-

BELINDA
TRÄDGÅRDSJORD
50 L

RIIHI
RÖDFÄRG
10 L

ELLER

45,J Ä R N – R AU TA

10,- /4 sk
MUSTA
MULTA
45 L

3,- /st

/4 sk
KULLA 13,50
3,70 /st
Oravais, tfn 357 5800

ELLER

Tjyrkblaadi
Sommaren / Kesä 2020

En hälsning från Vörå församling • Vöyrin seurakunnan tervehdys

HäNdELSEKALENdEr • Tapahtumakalenteri
JUNI • Kesäkuu

Fr 10.7

Fr 7.8

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka

11.00 Högmässa med konfirmation i Oravais
kyrka ; I Klemets, K Streng
12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
H Boije, M Klemets, E Nygård
14.00 Konfirmationsmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, E Nygård

Sö 12.7 – Apostladagen

Sö 9.8 – Tionde söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, M Malmsten-Ahlsved
med vänner

12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, E Nygård, K Streng
14.00 Friluftsgudstjänst på Vinlax friluftsområde ; I Klemets, K Streng. Ta med egen
kaffetermos, egen stol samt grillkorv !
Vid regn i Vinlaxstugan

On 17.6

On 15.7

12.00 Midsommarsoppa utanför Vörå
församlingshem – läs mer på sidan intill
19.00 Aftonmusik i Maxmo kyrka ;
Niels Burgmann ( orgel )

19.00 Aftonmusik vid Vörå prostgård ;
Våra vackraste sommarpsalmer
Vid regn i kyrkan

Sö 14.6 – Andra söndagen efter pingst

On 12.8

19.00 Aftonmusik i Oravais kyrka ;
Mariam Junolainen ( harpa ) och Pontus
Grans ( kontrabas )

Fr 17.7
Fr 19.6

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka
– läs mer på sidan intill
Lö 20.6 – Midsommardagen

11.00 Konfirmationsmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
Sö 21.6 – Tredje söndagen efter pingst

10.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
H Boije, Simon Jern, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
Simon Jern, S Erikson, M Klemets

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka
Sö 19.7 – Sjunde söndagen efter pingst

12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
S Jern, M Klemets, E Nygård.
15.00 Friluftsgudstjänst med pilgrimsvandring
vid Kimo bruk ; H Boije, S Jern, M Klemets
Ta med egen kaffetermos !
Vid regn inomhus

To 13.8

18.00 Kesäkirkko Kimon Ruukilla ;
I Klemets, K Streng. Ota kahvisi mukaan
Sateen sattuessa Einarin kahvilassa
SUOMEKSI

Fr 14.8

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka.
Sö 16.8 – Elfte söndagen efter pingst

19.00 Aftonmusik i Vörå kyrka ; Lutherkvintetten

12.00 Familjedag på Kyrkstrand
– läs mer på sidan intill
19.00 Aftonmusik i Oravais kyrka ;
Ingmar Heikius och Rolf Hjort ( sång ),
M Klemets ( piano )

12.00 Gudstjänst inför skolstarten TV
i Vörå kyrka ; S Erikson, E Nygård.
10.00 Familjemässa inför skolstarten Oravais
kyrka ; I Klemets, K Streng
18.00 Gudstjänst inför skolstarten i Maxmo
kyrka ; H Boije, E Nygård

Fr 26.6

To 23.7

On 19.8

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka

13.30 Pilgrimsvandring på Västeröleden
– läs mer på sidan intill

19.00 Aftonmusik i Oravais kyrka ;
Margaretha Nordqvist, Emilia Kullbäck
och Kevin Nordqvist med band

On 24.6

On 22.7

Sö 28.6 – Fjärde söndagen efter pingst

12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, S Jern, K Streng
15.00 Sånggudstjänst på bryggan
vid Maxmo kyrka; S Jern, K Streng
Ta med egen stol

JULI • Heinäkuu
On 1.7

19.00 Aftonmusik i Maxmo kyrka ;
Erica Nygård ( flöjt och orgel )

Fr 24.7

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka
Sö 26.7 – Kristi förklarings dag

10.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
S Jern, I Klemets, M Klemets.
12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Jern, I Klemets , M Klemets
18.00 Lovsångsmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, S Jern, M Klemets
Fr 31.7

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka

To 2.7

19.00 Önskesångskväll i Koskeby bönehus ;
Gerbykvartetten

AugusTi • Elokuu

Fr 3.7

Sö 2.8 – Nionde söndagen efter pingst

20.30 Aftonbön i Vörå kyrka

10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
I Klemets, S Jern, E Nygård
14.00 Jumalanpalvelus Kirkkorannassa;
S Jern, E Nygård

Sö 23.8 – Tolfte söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, H Boije, K Streng
Sö 30.8 – Trettonde söndagen efter pingst

12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, M Klemets, K Streng
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng

SEpTEMbEr • Syyskuu
Sö 6.9 – Fjortonde söndagen efter pingst

Sö 5.7 – Femte söndagen efter pingst

12.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; TV
S Jern, S Erikson, E Nygård
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ;
S Erikson, E Nygård
19.00 Iltakirkko Murron rukoushuoneessa ;
S Jern, M Klemets
SUOMEKSI

On 8.7

19.00 Aftonmusik på bryggan vid Maxmo kyrka ;
Frank Isaksson och Sebastian Sundqvist
Ta med egen stol

10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
12.00 Högmässa i Vörå kyrka ; TV
S Erikson, H Boije, M Klemets
Må 7.9

10.00 Dagklubbsstart för 3-åringar i Vörå

SUOMEKSI

Ti 8.9
On 5.8

19.00 Aftonmusik i Vörå kyrka ; Kristoffer
Streng, Sonja Biskop, Stefan Jansson
19.00 Missionsfest i Keskis bönehus ;
I Klemets, Niklas Lindvik
Info om missionsarbetet i Etiopien

9.00 Dagklubbsstart för 4–5-åringar i Oravais
13.00 Dagklubbsstart för 4–5-åringar i Vörå
TV -märkningen betyder att att gudstjänsten
sänds via nätet samt i Wör-TV och ÅrvasTV.

inga Vörådagar
Det blir inga Vörådagar detta år. Vörå kyrka är
öppen 29.6–3.7 kl. 12–16 för den som vill göra
ett besök, stanna upp för en stilla stund eller ett
samtal.

Familjedag på Kyrkstrand
Familjedag ordnas på Kyrkstrand ( Bredviksvägen
153, Palvis ) onsdagen den 22 juli kl. 12–16. Simning, korvgrillning, lekar, sångstund och bibelbit.
Ta med egen matsäck och picknickfilt !

Konst- och friluftsläger
Konst- och friluftsläger för skolbarn på Kyrkstrand ordnas den 4–6 augusti. Lägret är ett dagläger och hålls kl. 10–17. Pris : 50 €, syskonrabatt
50 %. Anmäl senast 31.7 till Catarina Lindgren
( tfn 050 349 2840 ).

pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring på Västeröleden torsdagen den
23 juli. Samling vid Equity parkeringen kl. 13.30.
Ta med egen matsäck !

Vörå församlings Mathjälp
Matutdelning ordnas :
• på måndagar och torsdagar kl. 9.30 vid Vörå
frikyrka, Gun-Britt ( tfn 050 350 7227 ), Annika ( tfn 040 072 9597 ).
• på onsdagar kl. 9.30 vid Maxmo församlingshem, Ann-Sofi ( tfn 050 356 5025 ).
• på torsdagar kl. 9.30 vid Oravais församlingscenter, Heidi ( tfn 044 350 5960 ).
Nya kunder – vänligen kontakta diakonissan på
din ort !
Vöyrin seurakunnan ruoka-apu
Ruokajakelu :
• maanataisin ja torstaisin klo 9.30 Vörå frikyrkanin pihalla, Gun-Britt ( puh 050 350 7227 ),
Annika ( puh 040 072 9597 ).
• keskiviikkoisin klo 9.30 Maksamaan seurakuntatalon rapulla, Ann-Sofi ( puh 050 356
5025 ).
• torstaisin klo 9.30 Oravaisten seurakuntakeskuksessa, Heidi ( puh 044 350 5960 ).
Uutena asiakkaana – ota yhteys paikkasi diakonissaan !

ännu finns det plats i dagklubbarna !
Dagklubbarna startar vecka 37.
I Vörå har vi en 3-årsgrupp som träffas måndagar och onsdagar kl. 10–13 samt en
4–5-årsgrupp som träffas tisdagar och torsdagar
kl. 13–16.
I Oravais har vi en blandad grupp som träffas
tisdagar och torsdagar kl. 9–12. Ännu finns det
platser kvar i våra dagklubbar ! Har du frågar ta
kontakt med barnledare Cathrine Sundfors ( tfn
044 350 5961 ). Anmälningar skickas per e-post till
dagklubbenforsamlingen@gmail.com.
Fredagskvällar med tideböner
Stilla dig en stund inför Guds ansikte. Under
aftonbönerna använder vi oss av så kallade tideböner, som är gamla böner ur kyrkans skattkammare. Det finns också plats att be för det som du
har på hjärtat. Kontakta pastor Samuel för mer
information. Från 19.6 till 14.8 är kyrkan öppen
på fredagskvällar kl. 20–21.
Inga konfirmandträffar denna sommar
Hör du till den årskull av konfirmander som
skulle ha firat 50-, 60- eller 70-årsjubileum i Vörå,
Oravais eller Maxmo ? Tyvärr ordnas inte träffarna nu p. g. a. rådande begränsningar och med
hänsyn till de berörda. Träffarna flyttas fram till
sommaren 2021.

Samtalsgrupp för sörjande
En samtalsgrupp för sörjande startar vecka 30
med diakonissorna Annika Nuuja och Ann-Sofi
Bäck. Anmäl dig till Annika ( tfn 040 072 9597 )
under tiden 6–13.7. Tidpunkt och plats väljs i
samråd med dem som anmäler sig.
Aftonmusik sommaren 2020
Vi har en lång, oavbruten tradition med att hålla
Aftonmusik i Oravais kapell, på onsdagar kl. 19.
P. g. a. det rådande läget i vårt samhälle har vi
beslutat hålla tillfällena med Aftonmusik i våra
tre kyrkor, eller deras närhet. Där har vi bättre
möjlighet att hålla behörigt avstånd till varandra.
Som brukligt vill vi också erbjuda en musikalisk och stilmässig bredd. Vi börjar med en orgelkonsert i Maxmo och avslutar med vacker sång
med band i Oravais. Däremellan hittar vi t.ex
sång vid bryggan i Maxmo och allsång utanför
Vörå Prostgård ( vid dåligt väder i kyrkan ).
Som kuriositet kommer vi även att få höra
harpa tillsammans med kontrabas, i Oravais, i
augusti.
Vid tillfällen uppbärs kollekt, alternativt säljes
programblad. Varmt välkomna !
Sommarpark i Vörå och Oravais
Sommarparken vid Vörå församlingshems
lekpark och vid Oravais församlingscenters
lekpark är öppen för barn med vuxen varje tisdag
kl. 10–11 hela sommaren. Vi har en liten andakt
och sångstund kl. 11. Efter det kan man ha egen
picknick.
Midsommarsoppa för missionen !
Kom och köp köttsoppa till förmån för missionen
utanför Vörå församlingshem onsdagen den 17
juni kl. 12–13. En liter soppa kostar 10 euro. Soppan säljs så länge den räcker. Ta med eget kärl.
Välkomna !

Vörå församling, bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå • Kanslitelefon : 06 384 4300 • I brådskande ärenden : 050 350 5970
Vi finns även på Facebook och Instagram • www.voraforsamling.fi
Vöyrin seurakunta, bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vöyri • Kanslia puhelin : 06 384 4300 • I brådskande ärenden : 050 350 5970
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa • www.voraforsamling.fi

Kirkkoherran tervehdys
KyrKOHErdENS HäLSNINg

bästa församlingsmedlem. Vi har haft en annorlunda vår där våra

gemensamma aktiviteter blivit indragna och vi har fått fira gudstjänst
över nätet och i Wör-TV och ÅrvasTV. Vi har fått mycket positiv respons och kommer att fortsätta sända våra gudstjänster över nätet, och
i samarbete med När-TV. Församlingen tar över mer av det tekniska
vartefter, och under den tiden sänder vi gudstjänsterna endast från Vörå
kyrka. I höst breddar vi vårt kunnande också till de andra kyrkorna.
Från och med juni kan vi igen fira gudstjänst tillsammans, upp till
femhundra personer där säkerhetsavstånd kan garanteras. Fullt så stora
är inte våra kyrkor men då vi ser på tidigare statistik så ryms vi bra
under en vanlig söndag. Vi håller varannan bänk tom och håller även i
övrigt avstånd.
Från mitten av juni börjar vi hålla gudstjänster också i Oravais och
Maxmo, regelbundet som friluftsgudstjänster.
Under sommaren startar vi försiktigt upp några andra aktiviteter,
framför allt den populära aftonmusiken som vi i sommar håller enbart
i kyrkorna eftersom de är stora nog med tanke på säkerheten. Vi håller
också aftonbön i Vörå kyrka på fredagskvällar.
På hemsidan finns kontaktuppgifter till alla medarbetare och i
allmänna ärenden når man församlingen enklast via epost vora@evl.fi
Kansliet kan man ringa måndag till torsdag ( i juli endast måndag och
torsdag ) kl. 10–13 på telefon 06 384 4300.
Vi välkomnar alla till gudstjänster och andra aktiviteter och vi alla
hänsyn till varandra genom att följa de rekommendationer om säkerhet
och försiktighet som myndigheterna ger.
”Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd
inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din
förbarmare” ( Jes 54 : 10 ).

Arvoisa seurakuntamme jäsen. Meillä on takanamme erilainen kevät, jolloin yhtei-

set tilaisuudet on jouduttu peruuttamaan ja sensijaan olemme saaneet seurata etänä
jumalanpalveluksia verkon välityksellä ja paikallis-tv-kanavilla.
Seurakunta tulee jatkossa vastaamaan enemmän teknisestä puolesta ja sinä
aikana lähetetään jumalanpalveluksia ainoastaan Vöyrin kirkosta. Syksyllä laajennamme osaamistamme myös muihin kirkkoihin alueellamme.
Kesäkuusta alkaen voimme jälleen viettää jumalanpalveluksia yhdessä. 500:aan
henkilöön asti, jolloin turvaväli voidaan taata. Täyteen kirkkomme eivät silloinkaan
tule ja aiempien tilastojen mukaan tulemme hyvin mahtumaan tavallisena sunnuntaina kirkkoon. Täytetään joka toinen penkkirivi ja pidetään muutoinkin turvallista
väliä toisiimme.
Kesäkuun aikana alkavat jumalanpalvelukset myös Oravaisissa ja Maksamaalla,
säännöllisesti sekä ulkoilmajumalanpalveluksia.
Ke sällä käynnistämme varovasti muuta toimintaa. Suositut iltamusiikkikonsertit järjestetään ainoastaan kirkossa, jotka ovat turvallisuusnäkökulmasta tarkastellen
riittävän väljiä. Tervetuloa myös perjantai-iltaisin Vöyrin kirkkoon iltarukoukseen.
Kotisivuiltamme löyvävät kaikkien työntekijöittemme yhteystiedot ja yleisissä
asioissa helpoiten tavoittaa seurakunnan sähköpostilla vora@evl.fi. Kanslian puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 10-13 ( heinäkuussa maanantaina ja torstaina )
puh. 06 384 4300.
Olette kaikki tervetulleita jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin. Ottakaamme huomioon toisemme ja toimitaan viranomaisten antaminen turvallisuus
suositusten mukaisesti ja varovaisuutta noudattaen.
”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rauhanliittoni sinuun
ei horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi” ( Jes 54 : 10 ).
HANS bOIJE, kirkkoherra

ANdAKT

Hartaus

HANS bOIJE, kyrkoherde

Kanske du har haft en ovanligt jobbig vår ? Världen har förändrats, och
även om en del av förändringarna kanske har varit bra, så är det mycket
som är tungt.
Också Gud är ledsen för alla som lider och har det besvärligt just
nu. För dem som förlorat jobbet, för den som överhopats av arbete och
för dem som är ensamma. För att inte tala om alla som förlorat liv och
hälsa på grund av Coronaviruset.
När man läser Bibeln så är en av Guds främsta egenskaper att han
har medlidande med sitt folk. Det står bland annat så här : ”Vi har inte
en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan
en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd” ( Hebr 4 : 15 ). Gud
är alltså inte långt borta från oss – utan riktigt nära.
Jesus grät också flera gånger under sitt liv. För Jerusalem, för sin svåra
uppgift och när hans vän Lasarus hade dött, som det står om i Johannesevangeliet 11 : 35. Han såg sina medmänniskors svåra situationer och
grät tillsammans med dem. Ibland lindrar det sorgen att få dela den –
att få dela den med Gud.
Också denna vår har Jesus gråtit. Han har gråtit med dig som har
haft det svårt. Du behöver inte låtsas vara någon annan än du är för
honom. Du får vara glad eller ledsen inför Jesus när du ber. Han lyssnar.
Kanske blir vi snart glada igen ? Kanske har den här våren några goda
följder då allt kommer omkring ? Kanske uppskattar vi de små glädjeämnena i livet lite mer ? Och då vi är glada, gläder sig Gud med oss.
Om det är något den här våren har visat oss är det hur lite vi vet om
framtiden. Allt kan ändra över en natt. Gråt och skratt följer alla genom
livet. Och oberoende av var vi just nu finns, vad vi just nu känner, så har
Gud medlidande och delar våra känslor med oss.
Så nära oss är Gud att han ser allt i vårt liv, det som är bra, men
också alla våra misslyckanden. Han gråter också över det i vårt liv som
blir fel – det som Bibeln kallar synd, som Gud kallar oss bort ifrån.
Livet blir aldrig som det är tänkt att vara utan att vi vänder oss till Jesus,
för att be om förlåtelse och ny kraft.
Och fastän du gråter nu, så ska du veta att det kommer en dag då
Gud torkar alla tårar. De tårar vi gråtit över synden i vårt liv, de tårar
vi gråtit för all nöd i världen. Han har ju besegrat synden, döden och
ondskan i världen då han dog på korset och sedan uppstod.
I Uppenbarelseboken står det : ”Och han ska torka alla tårar från
deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt
och ingen plåga, för det som förr var är borta” ( Upp 21 : 4 ).
Gud välsigne dig !
SAMUEL ErIKSON, t.f. kaplan

Ehkä tuntuu siltä, että sinulla on ollut harvinaisen hankala kevät ? Maailma on
muuttunut, ja vaikka osa muutoksista on ehkä ollut hyviä, niin paljon on myös sellaista, mikä on ollut raskasta.
Myös Jumala tuntee surua kaikkien kärsivien puolesta, joilla on vaikeata juuri
nyt. Työttömäksi joutuneen, työtaakan alle sortuvan ja yksinäisten ihmisten puolesta – puhumattakaan niistä, joiden elämän tai terveyden koronavirus on vienyt.
Raamattua lukiessa näkee, että Jumalan keskeisiä ominaisuuksia on hänen
kykynsä tuntea myötätuntoa omiansa kohtaan. Raamatusta voimme lukea vaikka
tämän: Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan ;
hän vain ei langennut syntiin ( Hep 4 : 15 ). Jumala ei siis ole kaukana meistä, vaan
todella lähellä.
Jeesus itki useaan otteeseen elämänsä aikana. Jerusalemin puolesta, raskaan
tehtävänsä puolesta ja myös silloin kun hänen ystävänsä Lasarus oli kuollut, kuten
luemme Johanneksen evankeliumista 11 : 35. Jeesus näki lähimmäistensä vaikeat
elämäntilanteet ja itki yhdessä heidän kanssaan. Joskus suru tuntuu pienemmältä,
kun saa jakaa sen.
Myös tänä keväänä Jeesus on itkenyt. Hän on itkenyt sinun kanssasi, jolla on
ollut vaikeaa. Meidän ei tarvitse yrittää olla hänen edessään mitään muuta kuin
sitä, mitä olemme. Saa olla iloissaan tai suruissaan Jeesuksen edessä silloin kun
rukoilee. Hän kuuntelee.
Ehkä meillä on aihetta iloon piankin ? Ehkä tämä kevät tuo muassaan myös
jotain hyvää, kunhan näemme loppusuoran ? Ehkä osaamme arvostaa vähän
enemmän elämän pieniä ilonaiheita ? Ja kun olemme iloissamme, iloitsee Jumala
kanssamme.
Tämä kevät on opettanut meille kädestä pitäen, kuinka vähän tiedämme tulevaisuudesta. Kaikki voi muuttua yhdessä yössä. Itku ja nauru ovat seuranamme läpi
elämän. Ja riippumatta siitä, mikä on tilanteemme tai mitä tunnemme, niin Jumala
tuntee myötätuntoa meitä kohtaan ja ymmärtää tunteemme.
Jumala on niin lähellä meitä, että hän näkee kaiken elämässämme – sen mikä
on hyvää, mutta myös kaikki epäonnistumisemme. Jumala suree sitä, mikä elämässämme menee väärin, mitä Raamattu kutsuu synniksi. Siitä Jumala tahtoo kutsua
meidät eroon. Elämästä ei koskaan tule sellaista kuin se on tarkoitettu olemaan,
ellemme käänny Jeesuksen puoleen pyytäen anteeksiantamusta ja uutta voimaa.
Ja vaikka itkisimme nyt, niin tiedämme sen päivän olevan tulossa, jolloin Jumala
kuivaa kaikki kyyneleet. Ne kyyneleet, joita olemme itkeneet synnin tähden ja ne
kyyneleet, joita olemme itkeneet maailmassa olevan hädän tähden. Jumala on voittanut synnin, kuoleman ja maailman pahuuden kuollessaan ristillä ja ylösnoustessaan.
Ilmestyskirjasta luemme : ”Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut” ( Ilm 21 : 4 ).
SAMUEL ErIKSON, v.p. kappalainen

