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Lokalt och litet är visionen

zzNiklas Östman på Gårds Smak har sett sitt företag växa kraftigt de senaste åren. Men resan är inte
ännu över för företaget. Stora planer är i görningen och man hoppas kunna utbilda sin kundkrets kring
matvaror. Sidan 10

VATTEN. Ny teknik ska ge Vöråborna bättre
dricksvatten. Vattnet ska bli betydligt renare
än med andra metoder. Sidan 14

SOCIALEN. Det finns många olika stöd för
barnfamiljer att få i kommunen. Socialkansliet vill avdramatisera sitt arbete. Sidan 5

KLÄDER. Fareed Al-Magasees donerar två
dopklänningar. Han hoppas att de ska komma till stor nytta. Sidan 13
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Vörå • Vöyri

Kommunalvalet Kuntavaalit
närmar sig
lähestyvät
zzKommunalvalet står för dörren och vi får
åter igen välja vem vi vill ge vår röst åt för de
kommande fyra åren.
Den gångna mandattiden har präglats
av balansering av kommunens ekonomi
och strategiskt valda investeringar inför
framtiden. Arbetet fortsatte också under det
senaste året, trots att året överskuggades av
pandemin. Ännu finns det dock mycket att
göra och som ger de förtroendevalda utmaningar under den kommande mandattiden.
Välfärdsområdet förverkligas 1.1.2022
och om regeringens planer och tidtabeller förverkligas övergår verksamheten till
sote-landskapet 2023 eller något senare. Att
verksamheten inom kommunens social- och
hälsovård överförs till Österbottens välfärdsområde är redan klart. Men det finns en hel
del utvecklings- och intressebevakning kvar
under de kommande åren när verksamheten ska hitta sina former inom ett gränslöst
Österbotten. Där har vi från Vörå kommuns
sida behovet av stark intressebevakning
för att bibehålla så många verksamhetsställen och arbetsplatser som möjligt kvar i
kommunen och vara med i utvecklingen av
närservicen till kommuninvånarna.
Det finns en hel del aktualiserade planer
på vindkraft i kommunen, helt i linje med
regeringens program gällande utbyggnad
av förnybara energiformer i landet. Inom
vindkraften kommer de nya förtroendevalda
att få ta ställning till många planer under
den kommande mandattiden. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv önskar jag
att så många som möjligt av planerna kan
förverkligas. Det skulle ge kommunen en
klart starkare ekonomisk bas att möta upp
mot de önskemål som ställs på kommunen
gällande underhåll av fastigheter och vägar,
behovet av närservice, stödjande av fritidsverksamheter och föreningar, det förebyggande hälsoarbetet, satsningar i skolor och
dagvård m.m.
Flera motioner till fullmäktige har efterlyst
långsiktigare planering, speciellt inom bildningssektorn, markplaneringen och kommunens fastigheter, så att resurserna bättre
kan allokeras och att de satsningar som görs
är i rätt tid och i rätt ordning. Den kommunstrategi som nya fullmäktige ska arbeta fram
och godkänna fastställs i allmänhet för fyra
år åt gången, dvs. fullmäktiges mandattid.
Det behövs en politisk vilja att göra längre
planer, för det binder delvis upp följande
fullmäktige.
Ett tema som kommer att bli allt mer
aktuellt under kommande mandattid är
hållbar utveckling. Regeringen har det i sitt
regeringsprogram och det är nu ett väsent-

”

Arbetet med hållbar utveckling berör alla sektorer inom
kommunen och verksamheter i
samhället och vi bör eftersträva
att göra det på ett sätt som
passar i vår kommun.

zzKuntavaalit lymyävät nurkan takana ja
pian on taas aika valita, kenelle tahdomme
antaa äänemme seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Kulunutta toimikautta ovat leimanneet
kunnan talouden tasapainottaminen ja
strategisesti valitut tulevaisuuden investoinnit. Työskentely näiden parissa on jatkunut
myös kuluneena vuonna sitä varjostaneesta
pandemiasta huolimatta. Vielä on kuitenkin
paljon tehtävää ja haasteita, joita luottamushenkilöt saavat kohdata tulevalla toimikaudella.
Hyvinvointialue aloittaa toimintansa
1.1.2022 lukien, ja jos hallituksen suunnitelmat pysyvät aikataulussa, siirtyy toiminta
sote-maakunnalle vuonna 2023 tai jonkin
verran myöhemmin. Jo nyt on varmaa, että
kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminta
ligt tema i uppbyggnaden av samhället efter
siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
pandemin. Det innebär också att
Tuleville vuosille jää kuitenkin runsaasti
kommuner och företag allt mera
kehittämis- ja edunvalvontatyötä toimåste kunna redovisa för
minnan etsiessä muotojaan rajattomalhur vi arbetar för en hållbar
la Pohjanmaalla. Siinä kohtaa Vöyrin
utveckling samt kunna mäta
kunnalla on tarvetta vahvalle eduneffekterna i form av olika
valvonnalle, jotta saamme säilytettyä
klimatindex. Arbetet med
mahdollisimman paljon toimipaikhållbar utveckling berör
koja ja työpaikkoja kunnassa ja olla
alla sektorer inom kommumukana kehittämässä kuntalaisten
nen och verksamheter i
lähipalveluita.
samhället och vi bör
Kunnassa on meneileftersträva att göra
lään useita tuulivoidet på ett sätt som
mahankkeita, mikä
passar i vår komon täysin linjassa halmun. Företagens
lituksen uudistuvan
och kommunens
energian tuottaverksamhet ska
misen tavoitteiden
gynnas av detta
kanssa. Tulevalla
arbete, inte förtoimikaudella uusvåras.
det luottamusSom framhenkilöt saavat
går finns det
ottaa kantaa
både stora och
moniin tuulivoismå frågor för
mahankkeisiin.
kommande
Kuntataloudellisförtroendevalda
esta näkökulmasta
att engagera sig
toivon mahdoli och arbeta för.
lisimman monen
Kommunen
hankkeen toteutumåste vara
van. Niiden avulla
med i samhällskunnalle muodostuiutvecklingen
si selvästi vahvempi
för att hålla sig
perusta, jonka turvin
konkurrenskrafkunta voisi vastata
tig och attraktiv
sille esitettyihin toivför nuvarande och
omuksiin kiinteistöjen
kommande geneja teiden kunnossapitoa,
rationer och deras
lähipalveluiden tarvetta,
förväntningar.
tom holtti
vapaa-ajan toiminnan ja
Ha en bra vår – ut
kommundirektör, kunnanjohtaja
yhdistysten tukemista, ennaloch njut!

”

Työskentely kestävän kehityksen parissa koskee kaikkia
kunnan toimialoja ja kaikkea
yhteiskunnallista toimintaa.

taehkäisevää terveystyötä sekä koulujen ja
päivähoidon panostuksia ja muuta koskien.
Valtuustolle on tehty useita aloitteita,
joissa vaaditaan pitkän tähtäimen suunnittelua erityisesti sivistystoimialalla sekä
maankäytön ja kunnan kiinteistöjen käytön
suunnittelussa, jotta resursseja voitaisiin
kohdentaa paremmin ja panostuksia tehdä
oikea-aikaisesti ja oikeassa järjestyksessä.
Kuntastrategia, joka uuden valtuuston on
tarkoitus laatia ja hyväksyä, vahvistetaan
yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan eli valtuuston koko toimikaudeksi. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemiseksi tarvitaan
poliittista tahtoa, koska ne sitovat osittain
myös seuraavaa valtuustoa.
Tulevalla toimikaudella yksi entistä
ajankohtaisemmaksi nouseva teema on
kestävä kehitys. Kestävä kehitys sisältyy
hallitusohjelmaan ja on nyt keskeinen
teema yhteiskunnan pandemian jälkeisessä
rakentamisessa. Se tarkoittaa myös, että
kuntien ja yritysten on yhä suuremmissa
määrin pystyttävä todistamaan, miten ne
edistävät kestävää kehitystä, sekä pystyttävä
mittaamaan vaikutuksia erilaisten ilmastoindeksien avulla. Työskentely kestävän
kehityksen parissa koskee kaikkia kunnan
toimialoja ja kaikkea yhteiskunnallista
toimintaa. Meidän on pyrittävä työskentelemään sen parissa meidän kunnallemme
sopivalla tavalla. Sen tulee edistää yritysten
ja kuntien toimintaa, ei vaikeuttaa sitä.
Niin kuin näette, tulevat luottamushenkilöt tulevat kohtaamaan ja työstämään
sekä suuria että pieniä kysymyksiä. Kunnan on osallistuttava yhteiskunnalliseen
kehitykseen pysyäkseen elinvoimaisena ja
houkuttelevana nykyisille ja tuleville sukupolville ja heidän odotuksilleen.
Hyvää kevättä ja nautinnollisia kevätsäitä!

Information om coronavaccinering

zzAlla som är 60 år eller äldre
kan boka tid till vaccinering
via webbtidsbokningen https://telecura.korsholm.fi eller tfn 06 385 2220 (vardagar
kl. 8-15)
Tider sätts in i webbtidsbokningen med 1–2 veckors
mellanrum.
Vaccinering av riskgrupper. Om du hör till grupp 1
eller 2 kan du ringa och boka
tid/sätta dig i kö för vaccinering eller boka tid via webb-

KBL

tidsbokningen.
OBS! Har du tidigare reagerat kraftigt på vaccin eller
läkemedel, ska du ringa för
att boka tid.
Vaccinet väljs enligt THL:s
anvisningar. Enligt THL är
det tryggt att ge vaccin av typen Astra Zeneca till personer över 65 år.

Till riskgrupp 1 hör personer
som är 16–69 år och har:
l organtransplantation eller

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

stamcellstransplantation

l cancersjukdom under aktiv

behandling
störning i immunförsvaret
l svår kronisk njursjukdom
l svår kronisk lungsjukdom
l läkemedelsbehandlad typ2diabetes
l Downs syndrom
Nu kan även familjemedlemmar till personer med
kraftigt nedsatt immunförsvar boka tid för vaccinering.
l svår

Till riskgrupp 2 hör personer
som 18–69 år och har:
l astma som kräver kontinuerlig medicinering
l svår hjärtsjukdom, bland
annat hjärtsvikt (inte enbart
blodtryckssjukdom)
l neurologisk sjukdom eller
tillstånd som stör andningen,
bl.a.
andningsförlamning
och MS
l läkemedelsbehandling mot
autoimmun sjukdom som
försvagar immunförsvaret

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

l svår kronisk leversjukdom
l typ1-diabetes och binjure-

insufficiens

l sömnapné
l psykossjukdom
l sjuklig fetma (BMI över 40)

Mer information om riskgrupperna 1 och 2 finns på
THL:s webbplats thl.fi.
Den andra vaccindosen
ges 12 veckor efter den första
dosen.
Tillgången till vaccin styr
vaccineringstakten och där-

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

med även tidtabellen. Vi ber
därför kommuninvånarna
att ha tålamod och förståelse
för situationen.
Vi informerar via kommunens webbplats och Facebook samt vid behov via
tidningsannonser.
Vi påminner om att det
är viktigt att ännu följa
rekommendationerna att
använda munskydd, tvätta
händerna och hålla säkerhetsavstånd.

Nästa nummer utkommer
20.05.2021
Sista inlämningsdag för texter och bilder
05.05.2021
Sista inlämningsdag för köpta annonser
14.05.2021
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Arbetspoolen fortsätter nästan
som normalt trots pandemin
Arbetspoolens verksamhet fortsätter så normalt
som möjligt trots coronapandemin.

och uppgifterna meddelas av
kommunen till inkomstregistret i samband med löneutbetalningen.

Uppdrag utomhus fungerar
bra och vid arbeten inomhus rekommenderas att
man beaktar gällande coronarestriktioner det vill säga
tvätta händerna, hålla avstånd, använda munskydd
och handsprit.
Kontakt till Arbetspoolen
tas via telefon, 050-913 6151
vardagar under kontorstid
eller via formulär på kommunens webbplats, www.vora.fi/
uppdragsbestallning.
Nya ungdomar till arbetspoolen kan anmäla sig via
www.vora.fi/arbetspoolen/
blanketter.

Avgifter:
- För ungdomar u.17 år: 25
euro (ingår moms 24%)
- För ungdomar ö. 17 år: 31
euro (ingår lönebikostnader
+ moms 24 %)
Ett arbetsuppdrag är max
3 h. Det finns även möjlighet att boka regelbundna
uppdrag som t.ex. gräsklippning.
Förutom privatpersoner
kan även föreningar använda
Arbetspoolens ungdomar
Arbetstagarna:
- Skriver uppdragsavtal med
kommunen.
- Lämnar in skattekort.
- Får lönen utbetald från
kommunen den 15:e i månaden.
- Arbetstiden den samma
som tidigare d.v.s. max 3 h
och får ersättningen 20 euro.

Följande regler gäller för Arbetspoolen:
Arbetsgivaren:
Avgiften faktureras av Arbetspoolen en gång/månad
(ingen
kontantbetalning)

Gräsklippning kan ingå i arbetsuppgifterna i arbetspoolen. Foto: 4H

Työrinki jatkaa lähes normaaliin tapaan
Työrinki jatkaa toimintaansa mahdollisimman
normaalisti koronapandemiasta huolimatta.
Ulkotyöt toimivat hyvin ja
sisätiloissa tehtävissä töissä
suositellaan huomioimaan
voimassa olevat koronarajoitukset eli käsienpesua,

turvavälejä, kasvomaskeja ja
käsidesin käyttöä koskevat
suositukset. Työrinkiin voi
ottaa yhteyttä puhelimitse
numeroon 050-913 6151 arkisin virastotyöaikoina tai
kunnan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella https://
www.vora.fi/ko-kulttuurija-vapaa-aika/tyorinki/tyo-

tehtavantilaus/.
Uudet
työrinkiin
ilmoittautuvat nuoret voivat
ilmoittautua
osoitteessa
https://www.vora.fi/kokulttuuri-ja-vapaa-aika/tyorinki/lomakkeet/.
Työringissä ovat voimassa
seuraavat säännöt:

Työnantaja: Maksu laskutetaan työringiltä kerran
kuukaudessa (ei käteismaksua) ja kunta ilmoittaa tehdyt
työt tulorekisteriin (palkanmaksun yhteydessä).
Maksut:
Alle 17-vuotiaat nuoret: 25
euroa (sis. alv 24 %)

Yli 17-vuotiaat nuoret: 31
euroa (sis. henkilöstösivukulut + alv 24 %)
Työtehtävä saa kestää
enintään 3 tuntia. Myös
säännöllisesti tehtäviä töitä,
kuten ruohonleikkausta, on
mahdollista tilata.
Yksityishenkilöiden lisäksi myös yhdistykset voivat

käyttää työringin palveluita.
Työntekijät:
- Kirjoittavat työsopimuksen kunnan kanssa
- Toimittavat verokorttinsa
- Saavat palkan kunnalta
kuun 15. päivä
- Työaika sama kuin aiemmin eli enintään 3 tuntia ja
korvaus 20 euroa

Koronarokotukset jatkuvat nyt 60-vuotialle
zzKaikki 60-vuotiaat ja sitä
vanhemmat voivat varata
ajan
koronarokotukseen
nettiajanvarauksen kautta
https://telecura.korsholm.
fi tai puh. 06 385 2220 (arkisin klo 8-15)
Riskiryhmien rokotukset.
Jos kuulut ryhmään 1 tai 1
voit soittaa ja varata ajan
tai tehdä ajanvarauksen
nettivarauksen kautta.
HUOM.! Jos olet aiemmin saanut voimakkaan
allergisen reaktion rokot-

teesta tai lääkkeestä, varaa
aika puhelimitse.
Käytettävä rokote valitaan THL:n ohjeiden mukaisesti.
THL:n mukaan Astra Zenecan rokotteen antaminen
on turvallista yli 65-vuotiaille..
Ryhmä 1, 16–69-vuotiaat
joilla on:
• elinsiirto tai kantasolusiirto
• aktiivisessa hoidossa ole-

va syöpätauti
• vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
• vaikea krooninen munuaissairaus
• vaikea krooninen keuhkosairaus
• lääkehoitoinen tyypin 2
diabetes
• Downin oireyhtymä
Ryhmä 2, 16–69-vuotiaat
joilla on:
• jatkuvaa lääkitystä vaativa
astma

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

• uniapnea  
• psykoosisairaus
• sairaalloinen
lihavuus
(painoindeksi yli 40)

Rokotustahtia ja siten
myös aikataulua ohjaa
rokotteen
saatavuus.
Pyydämme
kuntalaisilta
kärsivällisyyttä ja ymmärrNyt voivat myös vaikeasti ystä.
immuunipuutteisten henTiedotamme
kunnan
kilöiden perheenjäsenet va- verkkosivuilla ja Faceboorata rokotusajan.
kissa sekä tarvittaessa lehTHL:n ohjeistus riskiryh- ti-ilmoituksella.
mistä löytyy THL:n verkkoMuistathan, on edelleen
sivuilla: thl.fi
tärkeää noudattaa suosiJÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
Toinen rokoteannos an- tuksia: käytä kasvomaskia,
netaan 12 viikon kuluttua muista käsienpesu ja pidä
ensimmäisestä annoksesta.
riittävät turvavälit.

HeLsings
MåLeri ab

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Erbjudande!
BC-6

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

SandbläString
& Måleriarbeten

från

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

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

& Måleriarbeten
konstruktioner

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

• vaikea
sydänsairaus,
muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan
pelkkä verenpainetauti)
• hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila,
esimerkiksi hengityshalvaus tai MS-tauti
• immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
• vaikea krooninen maksasairaus
• tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

MetallkonStruktioner iLar- FM
M Släpvagnar
älgar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
ebaStian
HelSing
vörå
SSEBASTIAN
HELSING,
VÖRÅ-N,YKARLEBY

- b

Vörå , Oravais,
Maxmo

www.byggakuten.fi

. .

breik.fi

4.900,breik.fi
+ montering

breik.fi
Representant Nicklas Ingman
044-3221 818
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Nya avgiftsfria guider för
alla parter i ägarskiften
Ett planerat ägarskifteprojekt, som förverkligas
av Vasaregionens Utvecklingsbolag Ab VASEK, Ab
Jakobstadsregionens
Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads
näringslivscentral, har
publicerat en serie med
fyra guider för alla parter
i ägarskiften.
Omfattande och lättlästa guider ger i en koncis och tydlig
form anvisningar för både
säljaren av verksamheten,
den som köper verksamheten, den person som överlåter företaget och den som tar
över familjeföretaget.

Informerar l Tiedottaa
– Företagets ägarskifte är
en lång process. De saker
du bör uppmärksamma är
lite annorlunda beroende
på vilken roll du spelar i
ägarskiftet. Därför är serien med fyra guider nu mer
omfattande och innehåller,
förutom ett omfattande infopaket, också olika minneslistor och anvisningar.
I ägar- och generationsskiften ser samma sak lite
annorlunda ut beroende på
från vilken synvinkel du tittar på den, påminner direk-

tör för företagstjänster Kjell
Nydahl från Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK.
Rådgivning
angående
ägar- och generationsskiften
har getts inom utvecklingsbolagens verksamhetsområden redan under en längre

tid. Förra året fick 170 olika
företag och företagare hjälp i
Vasaregionen. Den här guiden kommer att ge impulsen
för att reflektera över saker
och hjälper till att gå vidare
med konkreta minneslistor.
Det är också bäst att anlita

en expert redan i början av
processen.
De viktigaste sakerna för
säljaren och överlåtaren är
förberedelserna inför försäljning eller överlåtelse av
företaget, värderingen av

företaget och den mentala
aspekten av förändringen.
Köparen eller efterträdaren
för sin del bör fokusera på att
skapa en helhetsbild av företaget och förbereda sig för
avtalsförhandlingar.
Målet med ägarskiftes-

rådgivningen är att se till att
framgångsrika och livskraftiga företag fortsätter sin
verksamhet och att arbetsplatserna bevaras.
Ladda ner avgiftsfria guider via den här sidan www.
vasek.fi/foretagets-agarskifte

Uudet oppaat yrityksen
omistajanvaihdosten kaikille osapuolille
Informerar l Tiedottaa

ja selkeässä muodossa toimintaohjeet niin yrityksen
myyjälle, yritystä ostavalle,
yrityksestä luopuvalle kuin
perheyrityksen
jatkajalleVi
erbjuder:
Kattavat ja helppolukuiset
kin.
Städning av egnahemshus,
kontor samt
oppaat tarjoilevat tiiviissä och –slutstädningar.
Yrityksen
omistajan-

Finlandia Cleaning Services
Vi erbjuder även mindre trädgårdsarbeten
som gräsklippning, lövblåsning m.m

vaihdos on pitkä prosessi.
Asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, ovat
hieman erilaisia riippuen
siitä, missä roolissa omistajanvaihdoksessa on. Siksi
olemme nyt laajentaneet
tietopakettiamme
entisestään ja lisänneet oppaaseen muun muassa erilaisia
muistilistoja ja toimintaohjeita. Sama asia näyttäytyy
hieman erilaisena riippuen
siitä, mistä näkökulmasta

Finlandia Cleaning Services

-Services
gservices

RING:
Christina 050-5875306
Christian 050-9186224

FB: Finlandia-Cleaning-Services
IG: @ Finlandiacleaningservices

Vi erbjuder även mindre trädgårdsarbeten
RING:
som gräsklippning, lövblåsning
m.m

<-- VASA -->

Kehitysyhtiöiden toimintaalueilla on tehty jo pitkään
omistajan- ja sukupolvenvaihdosneuvontaa.
Viime
vuonna Vaasan seudulla
apua sai yli 170 eri yritystä ja
yrittäjää.
Nämä oppaat herättelevät

VÖRÅ
GRANIT AB

Städning av egnahemshus,
kontor samt flytt- och
Vi erbjuder:
Städning avViegnahemshus,
kontorträdgårdssamt
slutstädningar.
erbjuder även mindre
och slutstädningar.
arbeten som gräsklippning,
lövblåsning m.m.

Christina 050-5875306
RING: Christian 050-9186224
Christina 050-587 5306
Christian 050-918 6224

sitä tarkastelee, omistajanvaihdosasiantuntija
Kjell
Nydahl Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKista muistuttaa.

- Allt inom jordbyggnads
- Muddring med pråmar
- Långbomsgrävare
- Transporter
- Personliftar
Klaus 0400-344 665 | Glenn 0400561 082 | Jonathan 050-401 2899
Seiplaxvägen 132, Oravais

Gravering, puts
o. förgyllning av
gravstenar samt
förmedling av nya
gravstenar.

Tel. 0500-362 109

pohtimaan asioita ja auttaa
eteenpäin
konkreettisten
muistilistojen avulla. Myös
asiantuntija-apuun on syytä
turvata jo heti prosessin alkuvaiheissa.
Myyjän ja luopujan kannalta tärkeimpiä asioita
ovat yrityksen myynti- tai
luovutuskuntoon valmistelu,
arvonmääritys ja muutoksen henkinen puoli. Ostajan
tai yritystoiminnan jatkajan
puolestaan on keskityttävä

muodostamaan kokonaiskuva yrityksestä ja valmistauduttava sopimusneuvotteluihin.
Omistajanvaihdosneuvonnan tavoitteena on varmistaa, että menestyvät ja
elinkelpoiset yritykset jatkavat toimintaansa ja työpaikat
säilyvät.
Lataa maksuttomat oppaat tämän sivun kautta
www.vasek.fi/onnistunutomistajanvaihdos

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

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

PongMoji / Shutterstock.com

Valmisteltu omistajanvaihdos -hanke, jota
toteuttavat Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK,
Oy Pietarsaaren seudun
Kehittämisyhtiö Concordia ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, on
julkaissut neljän oppaan
sarjan omistajanvaihdosten eri osapuolille.
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Många olika stöd för familjer
Det finns många olika
stödinsatser för familjer
som Vöråborna kan dra
nytta av om vardagen
blir för tung eller familjepusslet är svårt att sätta
ihop. Johanna Skarper,
vikarierande omsorgsdirektör, säger att hon och
hennes kollegor finns till
för att hjälpa.

– En gammal tro som tyvärr
lever kvar är att barnskyddet
kommer och tar barnet ifrån
dig ifall du inte sköter dig.
Det handlar absolut inte om
det. Barnskyddet finns till för
att familjen och barnen ska
ha det så bra som möjligt.
För det finns det många olika
stödformer, säger Skarper.
Socialkansliet jobbar med
fyra olika stödinsatser. En av
dem är stödpersoner. Det kan
röra sig om att familjen själv
kontaktar, men det kan också
vara dagvården, skolan, skolkuratorn eller skolläkaren
som tar kontakt. Om det rör
sig om ett lättare fall så sköts
det enligt socialvårdslagen.
En stödperson kan då exempelvis hjälpa barnet eller
ungdomen med att få en aktivare och mera innehållsrik
fritid. På det viset kan familjen få avlastning och hjälp av
stödpersonen.
Däremot om det rör sig om
en barnskyddsanmälan ses
familjen som klienter och inbegrips av barnskyddslagen.
I sådana fall kan man koppla
in en professionell stödperson eller ett företag som har
den tjänsten.
– Om det är en ungdom
ser vi alltid till att man får en
stödperson av samma könet.
En tonårspojke får en manlig
stödperson och en tonårsflicka får en kvinnlig stödperson. Det är vi strikt med och
det fungerar oftast bäst så,
säger Susanne Nygård, soci-

motstånd att ta emot hjälp i
det egna hemmet.
– De som behöver hjälpen
mest så drar sig undan och
det kan svårt att ta emot någon då, säger Sundberg.
Om någon förälder eller barn drabbas av en svår
sjukdom eller en kvinna går
igenom en graviditet eller förlossning så finns hemservice
för barnfamiljer också som en
tjänst för kommuninvånarna.
Då kan man göra en egen
beställning till hemserviceledaren. Den här tjänsten är till
skillnad från de tidigare nämnda tjänsterna avgiftsbelagd.
– Om kvinnan är gravid eller har barn från förut så kan
hon få stöd om hon inte kan ta
hand om alla, säger Skarper.

Anna-Katariina Sundberg, familjearbetare, Johanna Skarper, vikarierande omsorgsdirektör, och Susanne Nygård, socialarbetare inom barnskydd och familjeservice vill finnas som stöd för kommuninvånarna. Foto: Felix Rantschukoff

alarbetare inom barnskydd
och familjeservice.
En professionell stödperson innebär också att socialkansliet kan pricka in mera
träffar och längre träffar med
klienten. Det här är för att
barnskyddet ska kunna ha en
insyn i ungdomens liv.
En stödperson kan också
hjälpa till med att skjutsa ett
barn eller en ungdom till en
psykologisk poliklinik.
–Det kan vara så att föräldrarna inte har tillgång till en
bil eller har ett körkort. Det
är långt till Vasa, det rör sig
ändå om 50 kilometer, säger
Nygård.
En annan stödform som finns
är stödfamiljer. Det händer
sig att familjer kontaktar socialkansliet då och då eftersom de känner sig trötta och
slitna. De kan behöva avlast-

ning med ett eller flera barn.
Då kan det vara bra att ett
barn eller en ungdom kan
få stöd av en familj som de
kan åka till för en stund. På
samma sätt som med stödpersoner innebär det olika
lagar som berör hanteringen
av fallet beroende på hur allvarligt det är.
Den här formen av stöd
kan vara till stor nytta för
familjer. Men stödfamiljer växer inte på träd i Vörå
kommun.
– De är inte så lätta att få
tag på, därför söker vi efter
nya familjer som kan ställa
upp. Vi har några redan, men
det skulle behövas mera, säger Nygård.
För att bli en stödfamilj
krävs det att man har ett ordnat familjeliv, lämpligt sinnelag och att socialkansliet får
göra ett besök för att godkän-

na familjen. Det är viktigt med
en öppen och bra kontakt
med stödfamiljerna. Därför
för man rapport på vad man
har gjort med familjen.
– De gör ett väldigt bra arbete de här familjerna, säger
Nygård.
En orsak till att man haft
svårigheter med att hitta stödfamiljer kan vara att folk drar
sig lite för att anmäla sitt intresse. Men det kan också bero
på att man upplever att man
har så fullt upp redan. Det är
lättare att vara stödfamilj åt ett
yngre barn, tillägger Nygård.
En stödperson kan vara lika
värdefull för en tonåring som
en stödfamilj är för ett barn.
En annan direkt form som
socialkansliet bistår med
är familjearbetet, där är det
Anna-Katariina Sundberg,
familjearbetare, som hjälper
till. Efterfrågan på familjear-

betet har ökat och man har
många förfrågningar i dagens
läge. En trolig orsak till det
här är att kommuninvånarna
har blivit mera medvetna om
tjänsten.
I praktiken innebär familjearbetet att Sundberg kan
ge avlastning till en familj
genom att ta ut ett barn till
någon aktivitet eller hjälpa
till där hemma med vardagssysslor. Det planeras helt enligt familjens egna specifika
behov. Det går inte att applicera samma stödtjänster på
alla familjer.
När det rör sig om mindre
fall så brukar familjen själva
ta kontakt och be om hjälp.
Däremot om socialkansliet
får nys om ett behov hos en
familj så kan det komma in
via en barnskyddsanmälan.
Då kan det finnas ett visst

För att avdramatisera socialkansliets verksamhet är de i
ständig kontakt med hälsovårdspersonal, daghem, skolor, kuratorer och skolpsykologer. Men hur ska man göra
då om man vill anmäla sitt
intresse som stödperson eller
stödfamilj?
Det är bara att ta kontakt
helt enkelt, säger Nygård.
– En familj eller en person
kan också föreslå en specifik
stödperson- eller familj. Men
då ska vi förstås träffa den eller de för att godkänna dem.
Men det har hänt sig och
fungerat bra, säger Nygård.
Förutom Nygård, Sundberg och Skarper är även Daniela Julin socialhandledare
samt Eivor Back socialarbetare på kansliet.
– Jag är inte direkt kopplad
i klientarbetet, men vi är ett
bra team som arbetar här. Vi
arbetar mycket i par, både för
klienternas och vår egen del.
Vörå är en ganska liten kommun, så om någon upplevs
vara för bekant för en själv så
byter vi vem som är i kontakt,
säger Skarper.
Felix Rantschukoff

Monenlaista tukea perheille
zzVöyriläisillä on käytössään
monia erilaisia tukitoimia,
jos arki käy liian raskaaksi
tai perhe-elämän palapeliä
on vaikea saada koottua. Vs.
peruspalvelujohtaja Johanna
Skarper sanoo olevansa kollegoineen nimenomaan auttamassa perheitä.
– Valitettavasti
edelleen
elää vanha uskomus, että lastensuojelu vie sinulta lapsen,
jos et hoida asioitasi kunnolla. Siitä ei suinkaan ole kyse.
Lastensuojelu on sitä varten,
että perhe ja lapset voisivat
mahdollisimman hyvin. Siihen on monia erilaisia tukimuotoja, Skarper kertoo.
Sosiaalitoimistossa
on
tarjolla neljä erilaista tukitoimenpidettä. Yksi niistä on
tukihenkilöt. Perhe saattaa
ottaa itse yhteyttä sosiaalitoimistoon, mutta yhteydenotto
voi tulla myös päivähoidosta,
koulusta, koulukuraattorilta
tai koululääkäriltä. Jos on
kyse helpommasta asiasta, se
hoidetaan sosiaalihuoltolain
pohjalta. Tukihenkilö voi tuolloin esimerkiksi auttaa las-

ta tai nuorta samaan vapaaaikaan enemmän toimintaa
ja sisältöä. Tukihenkilö voi
näin auttaa ja keventää perheen arkea.
Asiaan voidaan lastensuojelussa kytkeä myös ammatillinen tukihenkilö.
– Jos kyseessä on nuori,
pidämme aina huolen siitä,
että tukihenkilö on samaa
sukupuolta.
Teini-ikäinen
poika saa miestukihenkilön
ja teini-ikäinen tyttö naistukihenkilön. Pidämme tästä
tiukasti kiinni, ja se toimii
useimmiten parhaiten näin,
sanoo lastensuojelun ja perhepalvelujen sosiaalityöntekijä Susanne Nygård.
Ammatillinen tukihenkilö
tarkoittaa myös, että sosiaalitoimisto voi järjestää enemmän ja pidempiä tapaamisia
nuoren kanssa. Näin lastensuojelu pysyy selvillä nuoren
elämän tapahtumista.
Tukihenkilö voi myös auttaa kuljettamaan lasta tai nuorta eri paikkoihin.
– Voi olla, ettei vanhemmilla ole autoa tai ajokorttia,
Nygård sanoo.

Tukiperheet ovat toinen
tukimuoto. Perheet ottavat
toisinaan yhteyttä sosiaalitoimistoon, kun ne tuntevat
olevansa väsyneitä ja lopussa. Ne voivat tarvita apua
yhden tai useamman lapsen
hoidossa.
Silloin voi olla hyvä, että
lapsi tai nuori voi lähteä
hetkeksi tukiperheen luokse. Samoin kuin tukihenkilöidenkin kohdalla, eri lait
säätelevät kunkin tapauksen
käsittelyä sen mukaan, miten
vakavasta asiasta on kyse.
Tästä tukimuodosta voi
olla perheille suurta apua.
– Tukiperheitä ei ole kovin
helppo löytää, ja siksi haemmekin nyt uusia tukiperheitä.
Meillä on jo muutamia, mutta lisää tarvittaisiin, Nygård
kertoo.
Tukiperheeksi
ryhtymiseen vaaditaan, että oma
perhe-elämä on kunnossa,
perheenjäsenillä on tehtävään sopiva mielenlaatu ja
että sosiaalityöntekijä vierailee perheen luona arvioidakseen tilannetta. On tärkeää,
että yhteys tukiperheeseen

on avoin ja hyvä. Siksi pidetään kirjaa siitä, mitä perheen
kanssa on tehty.
– Nämä perheet tekevät
todella hyvää työtä, Nygård
sanoo.
Yhtenä syynä vaikeuksiin
tukiperheiden löytämisessä
voi olla se, että ihmiset arastelevat eivätkä kovin rohkeasti ilmoita olevansa kiinnostuneita asiasta. Mutta se
voi johtua myös siitä, että
arki tuntuu jo entuudestaan
kovin kiireistä. Pienen lapsen tukiperheenä toimiminen on helpompaa, Nygård
lisää. Tukihenkilö voi olla
nuorelle yhtä arvokas kuin
tukiperhe pienelle lapselle.
Lisäksi
sosiaalitoimisto
tarjoaa suorana tukimuotona
perhetyötä, jossa perhetyöntekijä Anna-Katariina Sundberg toimii perheen apuna.
Perhetyön kysyntä on kasvanut, ja siitä tulee nykyään
paljon kyselyjä. Luultavasti
syynä on se, että kuntalaiset
ovat nykyään tietoisempia
tästä palvelusta.
Käytännössä perhetyö tar-

koittaa, että Sundberg voi
keventää perheen arkea viemällä lapsen ulos johonkin
aktiviteettiin tai auttamalla
kotona arkiaskareissa. Tämä
suunnitellaan täysin perheen
omien tarpeiden mukaan.
Samoja tukipalveluja ei voi
soveltaa kaikkiin perheisiin.
Kevyemmissä tapauksissa
perhe ottaa yleensä itse yhteyttä ja pyytää apua. Jos sosiaalitoimisto sitä vastoin saa
tiedon perheessä olevasta
tuentarpeesta, se voi tulla
lastensuojeluilmoituksen
kautta. Silloin perheessä voidaan vastustaa tuen vastaanottamista omaan kotiin.
– Apua eniten tarvitsevat
vetäytyvät, ja silloin voi olla
vaikea ottaa vastaan ketään,
Sundberg sanoo.
Jos vanhempi tai lapsi sairastuu vakavasti tai perheen
äiti on raskaana tai synnyttänyt, kuntalaisille on tarjolla
myös lapsiperheiden kotipalvelua. Sitä voi tilata kotihoidonohjaajalta. Tämä palvelu
on maksullinen, toisin kuin
aiemmin mainitut palvelut.

Sosiaalitoimisto on jatkuvasti yhteydessä terveydenhuoltoon,
päiväkoteihin,
kouluihin,
kuraattoreihin
ja koulupsykologeihin tuodakseen toimintaansa tutummaksi. Mutta mitä pitää
tehdä, jos haluaa ilmoittaa
olevansa kiinnostunut tukihenkilönä tai tukiperheenä
toimimisesta? Ei muuta kuin
ottaa vain yhteyttä, Nygård
sanoo.
– Perhe tai henkilö voivat
myös esittää jotakuta tiettyä
tukihenkilöä tai -perhettä.
Mutta silloin meidän täytyy
tietenkin tavata hänet tai
heidät ensin, jotta voimme
hyväksyä tukitoiminnan, Nygård sanoo.
Nygårdin, Sundbergin ja
Skarperin lisäksi sosiaalitoimistossa työskentelevät myös
sosiaaliohjaaja Daniela Julin
sekä johtava sosiaalityöntekijä Eivor Back.
– En tee suoraan asiakastyötä, mutta meillä on täällä
hyvä tiimi. Työskentelemme
paljon pareittain, sekä asiakkaiden että oman etumme
vuoksi, Skarper sanoo.

6

torsdag 22 april 2021

Bröderna Kullas säljer enbart
sådant som de själva vill ha
Toolhouse är ett ungt företag som säljer verktyg
och maskiner för verkstäder och hobbybruk.
Kenneth och Anders
Kullas, bröder, hade lekt
med tanken i många år
att börja sälja verktyg
och maskiner via en
webbshop.
Det har nämligen inte alltid
varit lätt att hitta rätta maskinerna och av bra kvalitet.
Sagt och gjort tog man tag i
saken sommaren år 2020 och
samma år på hösten hade
webbshoppen Toolhouse.fi
sett dagens ljus.
Bröderna har båda arbetat
med maskiner och motorer
under sitt arbetsliv. De tog
över deras fars och farbrors
företag inom samma bransch
och i dagens läge arbetar Anders som bilmekaniker och
Kenneth som maskinförare.
– Man kan säga att vi har
det i blodet, säger Kenneth.
Det som bröderna Kullas fokuserar sin försäljning på mest
är billyftar, däckmaskiner, pelarborrmaskiner och tillbehör
till dessa. De importerar sina
maskiner direkt från Polen och
vill undvika så många mellanhänder som möjligt.
– Vi ska utvidga med mera
men håller oss till det här
först och provar på vad som
går. Vi vill inte ta in så mycket
av något som inte säljs, säger
Kenneth.
– Det här blir kärnverksamheten som vi sedan bygger på, säger Anders.
Företaget har marknadsfört
sig själva mest via internet
och där har man hittat kunder från hela landet. Nyligen
sålde de en maskin till Outokumpu samt en annan till
söder om Björneborg. Trots
att bröderna till en början
kanske trodde att Österbotten skulle bli deras största
marknad så har det visat sig

Kenneth och Anders Kullas har grundat det nya företaget Toolhouse förra sommaren.

Däckmaskiner och tillbehör hör till Toolhouse sortiment.

vara större efterfrågan på andra håll i landet.
– Över en tredjedel av våra
kunder har vi i Karelen. Det

kom som en överraskning,
det har till och med varit flera
kunder där än i Österbotten,
säger Kenneth.

– Nog säljer vi i Österbotten
också, då har de flesta velat
komma och se på maskinerna
innan de hämtar dem. Men
största delen säljer vi nog via
webbshoppen, säger Anders.
Än så länge så är Toolhouse en verksamhet som bröderna har som sidoverksamhet till deras vanliga arbeten.
Men de medger att en stor
del av deras fritid går åt till
att upprätthålla Toolhouse.
En del tror att en webbshop
sköter sig själv, men det är
mycket arbete bakom det,
påpekar Kenneth.
– Men det är nog riktigt kul
också, säger Anders.

Foto: Felix Rantschukoff

Det som är viktigast för
bröderna Kullas är att deras kunder är nöjda och får
maskiner och verktyg av bra
kvalitet till ett hyfsat pris. De
försöker att kunna tillgodose
olika sorters kunders behov.
De har något för hobbymeckaren ända upp till däckverkstäder.
Det har inte varit utan sina
utmaningar att starta företaget. En del guppar på vägen
har det funnits i och med att
pandemin har gjort importen svår stundvis. När maskinerna en gång anlänt till
Toolhouse är det sedan upp

till kunden att ordna frakten
av maskinerna.
Bröderna Kullas har stora
planer för företaget, som de
inte vill avslöja ännu. Men
de vill i grund och botten att
det ska vara en smidig upplevelse för kunderna. De vill
finnas som stöd och ge råd åt
kunderna ifall de har frågor.
Och om det mot förmodan
uppstår strul ska det tas hand
om.
– Om det är något som faller under garantin så ska det
lösas snabbt. Viktigaste är att
det fungerar, säger Kenneth.
TExt & Foto:
Felix Rantschukoff

Kullaksen veljekset myyvät vain
sellaista mitä haluaisivat itsekin
zzToolhouse on nuori yritys, joka myy työkaluja ja
koneita korjaamoille ja harrastuskäyttöön.
Veljekset
Kenneth ja Anders Kullas
leikittelivät monta vuotta
ajatuksella alkaa myydä työkaluja ja koneita verkkokaupan välityksellä.
Aina ei nimittäin ole helppoa löytää oikeita koneita,
jotka olisivat vielä hyvälaatuisia. Sanottu ja tehty veljekset ryhtyivät toimeen vuonna
2020 ja saman vuoden syksynä verkkokauppa Toolhouse.
fi näki päivänvalon.
Veljekset ovat työskennelleet koneiden ja moottoreiden parissa koko työuransa.
He alkoivat pyörittää isänsä

ja setänsä yritystä, joka toimi
samalla alalla, ja nykyään
Anders työskentelee automekaanikkona ja Kenneth
koneenkäyttäjänä.
– Voisi sanoa, että tämä
on meillä verissä, Kenneth
sanoo.
Kullaksen veljesten myynti
keskittyy eniten autonostureihin, renkaanasennuskoneisiin,
pylväsporakoneisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin. Veljekset hankkivat
koneita suoraan Puolasta, ja
he haluavat välttää välikäsiä
niin paljon kuin mahdollista.
– Aiomme laajentaa vielä,
mutta pysyttäydymme nyt
ensin tässä ja kokeilemme,
mikä myy. Emme tahdo

hankkia paljon sellaista tavaraa, joka ei myy, Kenneth
sanoo.
– Tästä tulee ydintoimintaamme, jonka päälle sitten
rakennamme, Anders sanoo.
Yritys on markkinoinut itseään lähinnä internetissä ja
sieltä on löytynyt asiakkaita
kaikkialta Suomesta. Hiljattain koneita on myyty muun
muassa Outokumpuun ja
Porin lähistölle. Vaikka veljekset aluksi ehkä luulivatkin Pohjanmaasta tulevan
heidän suurin markkina-alueensa, on kysyntä osoittautunut suuremmaksi muualla
maassa.
– Yli kolmasosa asiakkaistamme tulee Karjalasta.Se oli

yllätys, meillä on ollut siellä
jopa enemmän asiakkaita
kuin Pohjanmaalla, Kenneth
sanoo.On meillä asiakkaita
Pohjanmaallakin. He haluavat yleensä tulla katsomaan
koneita ennen kuin ostavat ne. Pääosin myyntimme
tapahtuu kuitenkin verkkokaupan välityksellä, Anders sanoo.
Ainakin toistaiseksi Toolhouse on veljeksille sivutoimintaa, jota he harjoittavat
päivätöidensä ohessa.
He myöntävät kuitenkin,
että heidän vapaa-aikansa
kuluu paljolti Toolhousen
ylläpitämiseen. Jotkut luulevat, että verkkokauppa
hoitaa itse itsensä, mutta

se vaatii paljon taustatyötä,
Kenneth huomauttaa.
– Mutta on se myös tosi kivaa, Anders sanoo.
Tärkeintä Kullaksen veljeksille on, että heidän asiakkaansa ovat tyytyväisiä ja
saavat hyvälaatuisia koneita
ja työkaluja kohtuuhintaan.
Veljekset pyrkivät vastaamaan monen erilaisen asiakkaan tarpeisiin. Heillä on
tarjontaa aina harrastelijamekaanikoista rengaskorjaamoille.
Yrityksen perustamisessa
on myös ollut omat haasteensa. Matkalle on osunut
töyssyjä, kun pandemia hetkittäin vaikeutti maahantuontia. Koneiden saavuttua

Toolhouseen on asiakkaan
vastuulla järjestää koneiden
toimitus.
Kullaksen veljeksillä on
yrityksen suhteen suuria
suunnitelmia, joita he eivät
vielä halua paljastaa. Pohjimmiltaan he kuitenkin
tahtovat tarjota sujuvan kokemuksen asiakkaille. He
haluavat olla asiakkaiden
tukena ja antaa neuvoja, jos
asiakkailla on jotain kysyttävää. Ja jos vastoin odotuksia
jotain mutkia tulisi matkaan,
tulevat ne hoidetuksi.
– Jos kyse on takuunalaisesta viasta, on vika hoidettava nopeasti. Tärkeintä on,
että homma toimii, Kenneth
sanoo.
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Vera bjuder på ryska blinier
Vera Ståhlberg är inte
rädd för nya utmaningar.
Med ett brinnande intresse för att lära sig nya
saker, en längtan efter
att kunna styra sin egen
arbetstid och med en stor
kärlek för landet och för
matlagning kände hon
att tiden för att starta en
egen matkiosk var inne.

Vera Ståhlberg är ursprungligen hemma från Sankt Petersburg i Ryssland men kom
till Finland för 27 år sedan.
Att hitta arbete i Finland och
särskilt i Svenskfinland har
varit svårt för henne. Dels för
språket eftersom hon bara
pratar finska och inte svenska. Dels har det varit utmanande att hitta ett arbete som
hon fått att gå ihop med familjelivet.
– Vi har lite utmaningar
med skolskjutsen här på landet. På morgonen hamnar
jag att skjutsa våra pojkar två
gånger på olika tider till bussen för att sedan hämta dem
igen vid tretiden från bussen. Därför har jag mest haft
deltidsjobb inom olika branscher, bland annat har jag arbetat på pizzeria, säger hon.
Hon har en stor bonusfamilj hemma i Vörå. Makens
två yngsta söner och hennes egna son bor fortfarande
hemma. Ståhlberg säger att
hon är van att laga mycket
mat hemma och att det väckt
intresset för att tillreda rysk
husmanskost till liv.
När Ståhlberg var ung och
bodde i Sankt Petersburg arbetade hennes mamma vid
en stor hotellrestaurang. Hon
kommer ihåg att hon tyckte
restaurangens mat var så
vackert dekorerad och att hon
själv ville bli kock efter grundskolan. Den idén gillade inte
hennes mamma, som ansåg
att arbetet som kock var för
slitsamt. Därför blev hon närvårdare och socionom istället.
Men nu, trettiofem år senare, får Vera Ståhlberg förverkliga sin barndomsdröm.
I mars 2021 öppnade hon
Veeruskan Blinikioski i
Vörå. Den första söndagen
hon höll matkiosken öppen
kom över 40 personer. Mat-

Vera Ståhlberg utanför sin färdigt renoverade matkiosk.

foto: privat

Vera Ståhlberg dekorerar alltid maten omsorgsfullt. foto: privat

kiosken finns vid familjen
Ståhlbergs egna gård. I anslutning till matkiosken finns
också bondgårdsdjur så som
en flickkalv, får, höns, katter
och hundar.
Djuren hör ihop med Veeruskan Blinikioski. Hon vill
nämligen inte bara erbjuda sina
kunder lokalproducerad rysk
husmanskost, hon vill också
erbjuda dem en äkta upplevelse
av livet på landet. När vädret
blir bättre och sommaren kommer emot får djuren flytta ut.

Visionen är att kunderna ska få
njuta av djuren under tiden de
väntar på maten.
Matkiosken håller öppet
varje söndag, från kl 12 till kl
18. Till Veeruskan Bliinikioski är det lätt att hitta. Den
ligger endast fem kilometer
från Vörå centrum, vid Långforsvägen 98. Längs med vägen har hon också lagt upp
en skylt. I kiosken säljs bland
annat ryska blinier som innehåller laxrom, smetana och

gräslök, Veras egna blinier,
kyckling blinier samt barnblinier med sylt. Även soppa
serveras vid matkiosken,
även om soppan varierar lite
beroende på säsong.
– Det är viktigt för mig att
omsorgsfullt tillreda äkta
rysk husmanskost på färska
och lokalproducerade råvaror. Att maten är vackert
dekorerad är också viktigt
tycker jag, säger hon.
Men hur hon kom sig för att
öppna en matkiosk hemma,

ute på landet, är en helt egen
historia. Ifjol råkade Ståhlberg
komma över en gammal och
sliten blomkiosk som skänktes bort via Facebook gruppen
Roskalava. Hon slog till, reserverade kiosken och fixade
med frakt. Själva kiosken var
gratis men frakten kostade en
slant, det var nämligen ingen
lätt blomkiosk.
– Blomkiosken var otroligt
ful och gammal. Det fick bli
en totalrenovering. Vi lade
in ny el, lade till lavuar, spis,

kylskåp och mikrovågsugn
med mera, säger Ståhlberg.
Hon fixade det mesta själv
med lite hjälp av familjen.
Därför tog det också länge
innan matkiosken var klar.
Under tiden som ståhlberg
renoverade kiosken hann hon
också utveckla konceptet och
planera inför öppningen.
Ännu är inte hela konceptet helt klart. Bland annat vill
hon ta fram glutenfria blinier
och utveckla maten samt
rusta upp ett par gamla cyklar. Tanken med cyklarna är
att man ska kunna cykla runt
i omgivningen efter maten.
Upplevelsen av landet och av
djuren är en viktig del av hela
konceptet för Ståhlberg.
Till sommaren kommer öppethållningstiderna att ändras. Vera Ståhlberg hoppas
på att kunna hålla öppet flera
dagar i veckan. För att kunna
hålla öppet alla dagar i veckan
skulle hon behöva hjälp av en
till person. Ännu har hon inte
möjlighet att anställa någon
men tar gärna emot en praktikant som vill lära sig mer om
rysk husmanskost.

Veeruska tarjoaa venäläistä kotiruokaa
zVera
z
Ståhlberg ei pelkää uusia haasteita. Palava into uuden oppimiseen, halu pystyä
säätelemään omaa työaikaa ja
rakkaus maaseutua ja ruoanlaittoa kohtaan saivat Ståhlbergin perustamaan oman ruokakioskin; nyt oli oikea aika.
Vera Ståhlberg on kotoisin
Pietarista Venäjältä mutta saapui Suomeen 27 vuotta sitten.
Hänen on ollut vaikea löytää
työtä Suomesta ja etenkin ruotsinkielisiltä alueilta – osin
kielen vuoksi, sillä hän puhuu
vain suomea eikä ruotsia. On
myös ollut haastavaa löytää
työtä, joka käy yksiin perheelämän kanssa.
– Koulukyydit ovat vähän
hankalia täällä maalla. Joudun
aamuisin viemään kaksi poikaa kahteen eri aikaan linjaautolle ja sitten taas hakemaan
heidät bussilta kolmen aikoi-

hin. Olen sen vuoksi tehnyt lähinnä osa-aikatöitä eri aloilla,
muun muassa pizzeriassa,
Ståhlberg kertoo.
Vera Ståhlbergillä on iso
bonusperhe kotona Vöyrillä.
Puolison kaksi nuorinta poikaa ja Ståhlbergin oma poika
asuvat edelleen kotona. Vera
sanoo, että hän on tottunut
tekemään paljon ruokaa
kotona, ja se on herättänyt
uudelleen kiinnostuksen venäläiseen kotiruokaan. Kun
Vera asui nuorena tyttönä
Pietarissa, hänen äitinsä työskenteli suuren hotellin
ravintolassa. Vera muistaa,
kuinka hänestä ravintolaruoka oli laitettu esille tosi kauniisti, ja hän halusi kokiksi
peruskoulun jälkeen. Äiti
ei pitänyt ajatuksesta, sillä
hänestä kokin työ oli liian
kuluttavaa. Niinpä Verasta

tuli sen sijaan lähihoitaja
ja sosionomi, Mutta nyt 35
vuotta myöhemmin hän pääsee toteuttamaan lapsuuden
unelmansa.
Vera Ståhlberg avasi maaliskuussa 2021 Veeruskan
Blinikioskin Vöyrillä. Heti
ensimmäisenä sunnuntaina
kioskilla kävi yli 40 asiakasta.
Ruokakioski on Ståhlbergin
perheen omalla tilalla. Kioskin
yhteydessä on maatilan eläimiä, esim. vasikka, lampaita,
kanoja, kissoja ja koiria. Eläimet kuuluvat Veeruskan Blinikioskin ideaan. Hän haluaa
nimittäin tarjota asiakkailleen
valmistamansa venäläisen kotiruoan lisäksi myös näkymän
aitoon maalaiselämään. Kun
sää vähitellen tästä paranee
ja kesä saapuu, eläimet saavat
siirtyä ulos. Visiona on, että
asiakkaat voivat nauttia eläin-

ten seurasta sillä aikaa, kun he
odottavat ruokaansa.
Ruokakioski on avoinna
aina sunnuntaisin, klo 12–18.
Veeruskan Blinikioskille on
helppo löytää. Se on vain
viiden kilometrin päässä Vöyrin keskustasta, osoitteessa
Långforsvägen 98. Tien varrella on myös opastekyltti.
Kioskissa myydään muun
muassa venäläisiä blinejä,
joihin tulee lohenmätiä, smetanaa ja ruohosipulia; Veran
oman reseptin blinejä, kanablinejä ja lastenblinejä hillon
kera. Kioskissa on tarjolla
myös keittoa, joka vaihtelee
sesongin mukaan.
– Minulle on tärkeää valmistaa aitoa venäläistä kotiruokaa
huolella ja tuoreista paikallisista raaka-aineista. Myös
ruoan kaunis esillepano on
minusta tärkeää, Vera sanoo.

Mutta kuinka hän päätyi
avaamaan ruokakioskin kotonaan, maaseudulla, se onkin aivan oma tarinansa. Hän
sattui viime vuonna huomaamaan Facebookin Roskalavaryhmässä vanhan ja kuluneen
kukkakioskin, jonka omistaja
halusi lahjoittaa pois. Vera tarttui heti tarjoukseen, varasi
kioskin ja järjesti kuljetuksen.
Kioski oli ilmainen mutta kuljetus maksoi aika lailla, kukkakioski ei nimittäin ollut kovin
kevyt.
– Kukkakioski oli uskomattoman ruma ja vanha. Se vaati
täyden remontin. Uusimme
sähköt, lisäsimme uuden pesualtaan, hellan, jääkaapin, mikroaaltouunin ja muuta, Vera
kertoo.
Hän hoiti suurimman osan
itse perheen avulla. Siksi ruokakioskin valmistuminen kesti

jonkin aikaa. Vera ehti kuitenkin kioskia remontoidessaan
kehittää ja suunnitella konseptia. Ei konsepti silti ole vielä
täysin valmis. Vera haluaa
muun muassa kehittää gluteenittomia blinejä ja ruokaa
sekä kunnostaa pari vanhaa
pyörää. Ajatuksena on, että
ympäristössä voisi pyöräillä
ruokailun jälkeen. Maaseudun
ja eläinten kokeminen on Veralle tärkeä osa konseptia.
Aukioloajat
muuttuvat
kesäksi. Vera toivoo voivansa
pitää kioskia auki useampina
päivinä viikossa. Jotta hän
voisi pitää kioskin auki kaikkina viikonpäivinä, tarvitaan
toinenkin henkilö. Hän ei
vielä pysty palkkaamaan ketään mutta ottaa mielellään
harjoittelijan, joka haluaa oppia valmistamaan venäläistä
kotiruokaa.
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Projekt som vill synliggöra
skolans mångsidighet
Hur ser skolvardagen
ut? Hur kan jag påverka?
Dessa frågor materialiseras i projektet Hållbar
kommunikation genom
en omfattande film- och
poddserie som synliggör
skolans arbete.
Detta ska föra vårdnadshavare och beslutsfattare närmare skolan och få dem mera
delaktiga i barnens vardag.
Utöver detta utbildas kommunikationsmentorer och
modeller utvecklas för att
arbeta med välbefinnande i
skolan. Vörå kommun är en
av de 13 medverkande kommunerna i projektet.
Poddserien bygger på möten med representanter från
hela fältet – elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och
specialister. Även namn som
kocken Michael Björklund,
projektforskare i psykologi
Kristina Alanko och samhälls- och hälsokommunikatör Luu Dieu Thuy medverkar.
– Vi hoppas att filmen och
poddserien ska visa på skolan i dag på ett sätt som vanligt inte synliggörs sådär typiskt, säger Eva Åstrand, utbildningsplanerare på CLL.
– Några teman i podden
är skolframgång, frånvaro
och välbefinnande. Jag tror
poddens främsta styrka är att
höra olika röster – att man
kan se på skolan på olika
sätt. Inte är det ju så att vi lever i olika världar – vi vill ju
alla barnens bästa. Men små
skillnader finns alltid och det
är alltid bra att känna till skolans verklighet, säger Jenny
Teir, utbildningsplanerare på
CLL.
Genom dessa möten hoppas
projektet Hållbar Kommunikation att göra alla parter
mer delaktiga i barnens vardag. Och barnen mera delaktiga i den. En ökad förståelse
kan också konkretisera vad
skolan egentligen jobbar
med, på en vardaglig nivå.
– Läroplanen kan ofta
innehålla abstrakta begrepp
som inte betyder så mycket
för den oinsatte. Därför ska
detta hjälpa till att konkretisera innehållet, och på så
vis skapa en rättvis opinionsbildning, säger Åstrand.
Projektet kunde på så vis
illustreras i en fyrstegsmodell:
1. Sprida information genom pod och film. 2. Skapa
opinion bland vårdnadshavare och beslutsfattare. 3.
Gynna en friare kommunikationskultur. 4. Öka delaktigheten och välbefinnandet.
Det är allmänt känt att vi har
en bra skola i Finland. Däremot visar enkäter som THL:s
Hälsa i skolan (2019) på att
välbefinnandet gått ned, och
Åstrand vill därför att man
jobbar mer på detta.
– Välbefinnande är mer
aktuellt än någonsin och vi

Jenny Teir till vänster som ansvarar för delmålet kring podden och Eva Åstrand till höger som koordinerar projektet som helhet.

zzHållbar kommunikation
Målgrupp:
••Beslutsfattare, media,
vårdnadshavare, rektorer,
undervisande- och elevvårdspersonal samt elever
inom grundläggande utbildning.
Projektteamet består av:
••Kiti Lindén, Evelina Lindahl,

Ulrica Taylor, Jenny Teir och
Eva Åstrand
••Styrgruppen för projektet
består förutom av projektteamet, av fortbildningschef
Camilla Forsberg samt
bildningsdirektörerna Carola
Holm-Palonen och Denice
Vesterback

vet inte ännu i vilken omfattning pandemin kommer att
påverka barnen och de unga
och hur detta tar sig i uttryck
i skolmiljön. Det vi säkert
kommer att behöva är tydliga
strukturer och ett målmedvetet arbete för att säkerställa
att rätt insatser görs. I ett av
poddavsnitten kommer det
fram att problemen ofta blivit allvarligare än för 10-15
år sen. Svårigheterna är mer
mångfacetterade idag än tidigare, säger Åstrand.
– Det är en så stor del av
livet, mår man inte bra så
orkar man inte med skolan.
Mår inte familjen bra så mår
inte eleven bra. Därför behövs dialogen och kontakten. Det är en helhetssyn på
individen, tillägger Teir.
Den traditionella formen
av kontakt mellan vårdnadshavare och skolan sker
i form av föräldramöten, vid
aktivitetskvällar och skolavslutningar.
– Den här typen av samlingar passar inte alla, det
kommer fram i ett av podd-

avsnitten. Det bör finnas
andra
lågtröskelalterantiv
där man kan föra en dialog.
Föräldrarna är viktiga för
skolan, säger Teir.
Utöver dessa finns också
digitala kanaler som Wilma
för att följa upp barnets skolgång.
– Skolan använder kanske Wilma som en kanal för
kommunikation, men det är
ju kanske inte kommunikation, oftare information. Så
att hitta andra sätt än Wilma,
så stöder ju både lärare, föräldrar och barn, säger Teir.
– Jag tänker att, vem engagerar sig i barnets skolgång
om inte vi vuxna, vårdnadshavarna tillsammans med
skolan. Skolan är en stor del
av barnens vardag och de
formas också av det de upplever i det sammanhanget.
Det är alltid nyttigt att reflektera över dessa frågor, säger
Åstrand.
Borde
vårdnadshavare
alltså sätta mer tid på barnen?
– Det handlar mer om hur

man interagerar än att lägga
till nåt ”extra”. Att man visar intresse för och pratar
om skolgången. Hur var det
i skolan i dag, vad gjorde du
på rasten, fanns det något i
skoldagen som kändes extra
roligt eller intressant? Och i
sin tur att hitta naturliga sätt
att kommunicera med skolan, säger Åstrand.
Projektets roll blir då att
väcka tankar och utvecklingsmöjligheter för nya
kommunikationssätt, eller
på sikt kunde man kalla det
en ny kommunikationskultur för skola, vårdnadshavare
och beslutsfattare. Satsningarna görs med medel från
Utbildningsstyrelsen (UBS).
– UBS gör inte en sådan
här utlysning om det inte
finns behov av det – att visa
på vad skolan gör i dag. Så
det är ett konkret behov av
att satsa på kommunikation
kring skolan som helhet, säger Åstrand.
Skolan är en stor del av
barnens vardag – känn till
och engagera dig i de frågor som berör dem. Källa:
Bigstock
En av projektets målsättningar är att sprida positiva
och konstruktiva berättelser
kring skolans verksamhet.
Borde skolan få en bättre
image?
– Kan en image bli för
bra? Det handlar mer om
att sprida goda exempel ur
skolans vardag och ett slags

”hur-kan-jag-göra” i olika
lägen. Samt visa på hur verksamheten är uppbyggd idag,
säger Teir.
Projektet
samarbetar
med HSS-media som också
skriver artiklar i ämnet. Materialet puffas också ut till
skolorna så att de kan spelas
på föräldramöten, så blir de
också tillgängliga på Wilma
och på nätet.
– Det behövs en stor spridning för att väcka tankar och
skapa förändring. Utöver det
finns också material man kan
jobba med i anslutning till filmens teman, säger Åstrand.
Vi har alla en uppfattning av
hur skolan ser ut. Men oberoende om du är vårdnadshavare eller beslutsfattare
tror Teir att vi kan gynnas av
att mötas.
– Alla har någon uppfattning om hur skolan ser ut.
Men som beslutsfattare eller
vårdnadshavare är du inte
ute på fältet dagligen, därför
kan det vara bra att skapa en
gemensam uppfattning för
verkligheten, säger Teir.
Gällande framtiden hoppas Åstrand och Teir att utvecklingsprojektet ska skapa
ringar på vattnet, och lägga
grunden för fortsatt arbete.
– De involverade skolorna
har varit mycket engagerade.
Likaså har vi fått mycket bra
respons på poddavsnitten
och lärarna har använt sig
av dem tex. som diskussionsunderlag på personalmöten.

Förändring tar tid men ett
utvecklingsprojekt vore bortkastat om det inte ledde till
någonting mer. Med denna
spridning och mottagning
är vi mycket hoppfulla kring
vårt arbete, säger Åstrand.
Podden lanserades den
12 januari på Soundcloud.
Poddserien har publicerat
sju avsnitt. Spridningen har
gjorts bland annat genom
HSS-medias kanaler, de
medverkande kommunernas
some-kanaler, Wilma och
CLL:s kanaler. Podden finns
också på Spotify.
I samarbete med medverkande skolor utvecklas också
modeller för föräldrasamverkan. Skolor ges också möjlighet att i samarbete med Hem
och skola utbilda kommunikationsmentorer för att främja familjevänliga modeller för
kommunikation. Utgående
från barnens och ungas önskemål/behov, och Hälsa i
skolan resultaten, utvecklas
verksamhetsmodeller som
stöder deras och familjernas
välbefinnande.
Projektet arbetar med Österbotten som målgrupp och
är ett samarbetsprojekt mellan 13 kommuner.
Finansieras av Utbildningsstyrelsen
Här kan du lyssna på
poddavsnitten:
https://
soundcloud.com/cllfortbildning/sets/vaerldens-baestaskola
Stefan Westergård
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Ordförande Camilla S E Nyman t.v. och verksamhetsledare Camilla Nyman t.h. får sig ofta ett gott skratt av missförstånd som kan uppstå av att de har samma namn.

Musikskolan firar jubileum
Under Oravais Musikskolas 40 – års jubileum har
föreningens ordförande
Camilla S E Nyman och
föreningens verksamhetsledare Camilla
Nyman siktet inställt på
barnens bästa och på musikskolans framtid.

Oravais Musikskola är en
självständig förening som
ordnar musikundervisning
på grundnivå samt förberedande musikundervisning i
Oravais.
Musikskolan riktar sig till
barn och ungdomar från sex
års ålder uppåt. Vid musikskolan får barn och unga lektioner av lärare i bland annat
sång, violin, cello, trumpet,
trummor, piano, gitarr och
dans.
Musikskolan ordnar även
vanligtvis musiklekis för
barn i fem till sex års ålder
vid daghemmet i centrum.
Det omtyckta musiklekiset
har varit på paus på grund
av pandemin men förhoppningsvis får föreningen dra
igång musiklekiset igen till
nästa termin.
Oravais Musikskola är en
annorlunda förening eftersom de inte på förhand har
riktlinjer för vilka instrument
de erbjuder undervisning i.
Att barnen själva ska få pröva
sig fram och hitta ett eget in-

haft paus under mars månad.
I övrigt har de kunnat fortsätta med verksamheten som
vanligt.
– Min målsättning som
föreningens ordförande har
varit att så länge det bara
är möjligt ska vi bedriva vår
verksamhet. Det här ska inte
få bli den där pandemigenerationen med barn som hoppar av hobby efter hobby och
kanske aldrig kommer igång
igen. Därför har det varit min
och också styrelsens målsättning att hålla igång verksamheten, säger Camilla S E Nyman.

Camilla Nyman sitter vid musikskolans kansli
och tar fortlöpande emot ansökningar inför
nästa termin.

strument är viktigt. Vill barnet spela ett udda instrument
kan det vara utmanande att
hitta en lämplig lärare.
Däremot försöker föreningen alltid göra sitt bästa
och för det mesta lyckas de
hitta lämpliga lärare.
– Som förälder med en son
som ville bli elev tyckte jag att
skolan var ganska anonym,

Camilla S E Nyman ser ljust på musikskolans
framtid.

man visste inte så mycket
om den. Det blev därför en
positiv överraskning när
jag ringde hit första gången.
Jag frågade vilka instrument
föreningen erbjuder och fick
höra att det här är enskild
undervisning. Du frågar av
ditt barn vad hen vill spela
och så söker vi lärare. Då
tänkte jag att wow finns det

här i Oravais, säger Camilla
S E Nyman.
Att förra året var tufft, det
är inget som varken Camilla
S E Nyman eller Camilla Nyman låter sig påverkas nämnvärt av när det kommer till
musikskolan.
Den årliga vårkonserten
har de blivit tvungna att ställa
in och så har dansgrupperna

Jubileumsåret till ära planerar Oravais Musikskola att
ordna bland annat en musikalresa för barnen, en julkonsert med såväl musikanter som föreningens dansgrupper, ett uppträdande på
första maj för dansgrupperna
samt en konsert av musikanterna som sänds via lokala
Oravais TV.
För Oravais Musikskola är
det inte enbart 40-årsjubiléet
som de vill uppmärksamma.
Genom att ordna evenemang och konserter som
musikskolans elever deltar
i uppmärksammar de också
barnen.
– Undervisningen är individuell. Du går in ensam
med din lärare och har musikundervisning och träffar

inte de andra eleverna. Därför är konserterna och de
gemensamma evenemangen
så viktiga, säger Camilla S E
Nyman.
Under våren hålls också intagningar inför nästa termin.
Verksamhetsledare Camilla
Nyman ser gärna att man tar
kontakt under maj månad.
Däremot lönar det sig alltid
att höra med musikskolan
ändå även om man är sent
ute.
– Vi tar också emot elever
från andra kommuner om
det finns lediga tider och lediga platser, säger Camilla
Nyman.
För att få en plats måste
man som elev göra ett inträdestest. I inträdestestet deltar två musiklärare som gör
en objektiv bedömning på
elevens taktsinne och musiköra.
På basen av detta sätts
eleverna i prioritetsordning.
Hamnar man som elev på en
reservplats får man erhålla
plats genast när någon plats
blir ledig. Såväl Camilla S E
Nyman som Camilla Nyman
anser att Oravais Musikskola
ger en bra grund för barn och
unga att stå på oavsett om de
vill arbeta med musik i framtiden eller musicera för eget
nöje.
Text & foto:
elin borgmästars
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Niklas Östman på Gårds Smak i företagets förvaringslokaler i Vörå.

Gårds Smak säljer lokalprodu
Det började med en vision om att skapa en plattform för lokala jordbrukare att nå ut till konsumenter. Nu fyra år
senare har Gårds Smak levererat lokalproducerat och ekologiskt till kunder i Österbotten. Det ser inte ut som att
kundbasen är mättad, tvärtom.
Företaget grundades i november år 2017. Året efter
ökade försäljningen med
över 100 procent, året efter
ökade försäljningen med
över 50 procent och ifjol med
närmare 70 procent.
Niklas Östman, som tillsammans med sina bröder

Jonas och Filip driver företaget, säger att kundbeteendet
har ändrat. När de började så
levererade de matvaror 2–3
gånger i veckan.
Leveransdagarna ökade år
2018 och 2019 till fyra dagar
i veckan. Men då koncentrerade sig leveranserna till tors-

dagar och fredagar. I dagens
läge är det en strid ström av
leveranser. En möjlig orsak
till det här är att pandemin
har ändrat på folkets köpvanor.
Eftersom många arbetat
hemifrån och dels kanske
undvikit rusningstid så har

veckoslutshandlandet spritts
ut över veckan.
– Det är verkligen en stor
skillnad. På en tisdag kunde
vi ha 20 kunder förr, men
nu kan det röra sig kring 5060 kunder. Att det är jämnt
flöde är bra rent ekonomiskt
också. Vi har en extra bil nu

och om det är mycket kunder
någon dag så anlitar vi ett
transportföretag. Som värst
under coronan hade vi sju
bilar i farten. Problemet var
att alla kylbilar i nejden var
upptagna, så det var svårt att
hitta dem, säger Niklas Östman.

Utmaningen med leveranserna är att de olika produkterna ska förvaras i olika
temperaturer. Därför så ser
man till på Gårds Smak att
exempelvis fryst kött förvaras i en låda, medan bröd förvaras i en annan. Varje låda
rengörs noga mellan varje
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Gårds Smak kasvaa
niin että natisee
Aluksi oli visio – alustan
luominen paikallisille viljelijöille, jotta he tavoittaisivat kuluttajat. Nyt
neljä vuotta myöhemmin
Gårds Smak toimittaa
lähi- ja luomuruokaa
pohjalaisasiakkaille.

Asiakaspohjassa ei näytä tulevan raja vastaan, päinvastoin. Yritys perustettiin marraskuussa 2017. Vuotta myöhemmin myynti oli kasvanut
yli 100 prosenttia, seuraavana vuonna yli 50 prosenttia
ja viime vuonna liki 70 prosenttia. Niklas Östman hoitaa yritystä yhdessä veljiensä,
Jonaksen ja Filipin, kanssa
ja kertoo asiakaskäyttäytymisen muuttuneen. Kun
he aloittivat, he toimittivat
asiakkaille ruokatavaroita
2–3 kertaa viikossa. Toimituspäivät lisääntyivät v. 2018
ja 2019 neljään päivään viikossa.
Mutta silloin toimitukset
keskittyivät torstaihin ja perjantaihin. Nyt toimituksia
tehdään jatkuvana virtana.
Yhtenä mahdollisena syynä
tähän on se, että koronapandemia on muuttanut ihmisten ostotottumuksia. Koska
monet tekevät etätyötä kotoa
käsin ja ovat ehkä välttäneet
kauppojen ruuhka-aikoja,
viikonlopun ostosten tekeminen on siirtynyt ostosten
tekoon kaikkina viikonpäivinä.
– Ero on todella suuri.
Meillä saattoi ennen olla tiistaina 20 asiakasta, mutta nyt
asiakkaita voi olla 50–60. Tasainen asiakasvirta on hyvä
myös puhtaasti talouden
kannalta. Meillä on nyt yksi
lisäauto, ja jos jotain päivänä
on paljon asiakkaita, käytämme apuna kuljetusyritystä. Pahimmillaan koronan
aikana meillä oli seitsemän
autoa liikenteessä. Ongelmana oli, että seudun kaikki
kylmäautot olivat varattuna,
joten niitä oli vaikea löytää,
Niklas Östman sanoo.
Toimitusten haasteena on
se, että eri tuotteet on säilytettävä eri lämpötiloissa. Siksi Gårds Smakissa pidetään
huolta siitä, että esimerkiksi

pakastettu liha säilytetään
yhdessä laatikossa mutta
leipä toisessa. Joka laatikko
puhdistetaan huolellisesti jokaisen toimituksen jälkeen,
sillä hygienia on yhtiölle tärkeää ja nykytilanteessa entistäkin tärkeämpää.
Sen lisäksi että Gårds Smakin asiakkaat saavat lähellä
tuotettua ruokaa, yrityksen
perusajatuksena oli tarjota
pientuottajille alusta, jossa
he voivat myydä tuotteitaan.
Nykytilanteessa, kuten Östman asian toteaa, tuottajan
on oltava joko suuri tai sitten
tuottajaa ei ole kartalla.
Jos joku haluaa esimerkiksi rakentaa meijerin,
ongelmana ei ole se, miten
saada aikaan suuria volyymeja – päinvastoin, oikealla
investoinnilla voi tuottaa
paljon. Sen sijaan kohtalonkysymyksenä on, miten tuote
saadaan kuluttajille.
– Nykyään periaatteessa
kaksi toimijaa määrää, ottavatko ne tuotteen valikoimaan vai eivät. Sitten ei silti
tiedä, päätyykö tuote hyllyn
keskivaiheille vai korkealle
katonrajaan tai aivan alas
lattianrajaan. Gårds Smak
voi toimia kanavana ja mahdollisuutena. Olemme parhaillaan rakentamassa uutta
järjestelmää, jotta voimme
ottaa lisää tuottajia. Järjestelmän taustalla on monenlaista käsittelyä, jota asiakas ei
näe. Automatiikka helpottaa
sitä tulevaisuudessa.
Gårds Smakin visiona on
toimia kanavana, jonka
kautta kaikki voivat myydä
tuotteitaan. Jos ajatellaan
taas maitotilallista, hänen
täytyy pystyä tehostamaan
meijeriketjua ilman kovin
suuria koneita.
Ei tarvita pastörointilaitetta, joka käsittelee 10000
litraa maitoa tunnissa. Pienempienkin
tuottajien
täytyy pystyä saamaa tuotteitaan markkinoille. Mutta
jotta tämä onnistuisi, Gårds
Smakin täytyy vielä kasvaa
ja vakiinnuttaa toimintansa.
Mutta suunnitelma on tämä.
Gårds Smakilla on toki
nykyäänkin tuotteita vakiintuneemmilta toimijoilta, joi-

den myynti on jo tasaista. Pienemmät toimijat ovat soitelleet, mutta heillä ei ole ollut
valmiita tuotteita. Esimerkiksi yksi vöyriläistuottaja oli
ottanut yhteyttä Östmaniin
ja kysynyt, voisiko hän saada
lehmän teurastettua Gårds
Smakin kautta. Tätä Gårds
Smak ei valitettavasti pysty
tarjoamaan – vielä – mutta
sen pitäisi olla mahdollista
tulevaisuudessa,
Östman
sanoo.
– Meillä ei tätä ole, mutta
tällainen ketju pitäisi olla.
Haluaisimme
omakustannushinnan, jossa tuottaja saa
omansa ja me otamme siitä
osuuden. Se on unelmana.
Östman haluaa nähdä tuottajia, jotka pystyvät erikoistumaan omiin tuotteisiinsa.
Lisäksi hän haluaa tarjota
asiakkaille suuremman valikoiman. Mieluiten hän
näkisi pienempiä mutta useampia tiloja ja toimijoita. Ne
voisivat muodostaa erilaisia
keskittymiä, jotka sitten toimittaisivat omalle paikkakunnalleen lähiruokaa. Pienimuotoinen, Gårds Smakiin yhdistetty järjestelmä.
Jos useampia pientuottajia astuisi esiin, asiakkaatkin
voisivat saada lisää tietoa ruoastaan. Monet ajattelevat,
että sisäfilee kuin sisäfilee,
mutta nautoja on monta eri
rotua. Samoin sikoja. Jos tuottaja saisi apua jalostukseen
ja pakkaukseen, hän voisi
kertoa ja neuvoa asiakkaille
enemmän ruoastaan. Gårds
Smakin kautta he saisivat
näkyvyyttä.
– Voit toimia itse koko tuotantolinjalla tai käyttää muiden tuottajien apua, uskon,
että tämä on tulevaisuutta.
Jos tuottaja haluaa enemmän hintaa tuotteista, hänen täytyy tehdä enemmän.
Nykytilanne johtuu osin
hintapaineesta, kilpailusta ja
siitä että isossa konsernissa
tuotteista on päättämässä
niin paljon väkeä. Viljelijältä
lähtee sinne paljon voitosta.
Monet kysyvät, olenko minä
suuria toimijoita vastaan. En
ole. Uskon, että molempia
tarvitaan täydentämään toisiaan, Östman sanoo.

ucerat och växer så det knakar
leverans, för hygienen är viktig för företaget och är ännu
viktigare i dagens läge.
Förutom att Gårds Smaks
kunder får lokalproducerade
varor så är grundtanken med
företaget att ge mindre producenter en plattform för att
sälja sina produkter. I dagens
läge, som Östman beskriver
det, så måste en producent
antingen vara stor eller så
finns producenten inte på
kartan.
Om någon exempelvis vill
bygga ett mejeri är inte problemet hur man kan skapa

stora volymer, tvärtom så
kan man med rätt investering
producera mycket. Den stora
frågan är sedan hur man ska
få ut produkten till konsumenterna.
–I dagens läge är det i
princip två aktörer på mark-

”

naden som bestämmer om
produkten tas in i butikernas
produktsortiment eller inte.
Sedan vet man inte om produkten placeras mitt i hyllan
eller högst upp eller lägst ner.
Gårds Smak ska vara en kanal och möjlighet. Vi håller

I dagens läge är det i princip två aktörer som
bestämmer om man tar in en produkt eller
inte. Sedan vet man inte om produkten placeras mitt i hyllan eller högst upp eller lägst
ner.”

som bäst på att bygga upp ett
nytt system för att kunna ta
emot mera producenter. Det
är mycket hantering bakom
allt som inte kunden ser. Automatiken kommer att underlätta det.
Gårds Smaks vision är att de
ska vara en kanal som alla
kan sälja via. Om man tänker
på en mjölkbonde igen så ska
hen kunna effektivera kedjan
i mejeriet och inte behöva så
stora maskiner.
Det ska inte behövas
en pastör som producerar

10 000 liter mjölk i timmen.
Även mindre producenter
ska kunna få sina produkter
ut på marknaden. Men för att
det här ska lyckas så måste
Gårds Smak växa ännu och
stabiliseras. Men det är planen.
Visst har Gårds Smak även
i dagens läge produkter från
mera etablerade aktörer som
redan har en stadig försäljning. Mindre aktörer har
ringt, men har inte haft några
färdiga produkter.
Exempelvis hade en producent i kommunen hört av

sig till Östman och frågat om
hen kunde slakta en ko via
Gårds Smak. Det är tyvärr
inte något som Gårds Smak
erbjuder – ännu – men det är
så det borde vara, säger Östman.
– Vi har inte så, men det
borde finnas en sådan kedja.
Vi skulle vilja ha ett självkostnadspris där producenten får det den vill ha och vi
tar en andel av det. Det är
drömmen.

Artikeln fortsätter
på nästa sida uu
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Gårds Smak har över 260 produkter i sitt sortiment i dagens läge.

Gårds Smak...
Östman vill se producenter
som kan specialisera sig på
sina egna produkter och att
det skulle finnas ett större
utbud till kunderna. Hellre
ser han mindre jordbruk och
entreprenörer och att de är
flera.
Dessa kunde bilda olika
kluster som sedan förser orten med lokalproducerad
mat. Ett småskaligt system
som är sammankopplat av
Gårds Smaks plattform.

Om flera mindre producenter kom fram, kunde även
kunderna lära sig mera om
sin mat. Många tänker innerfilé som innerfilé, men det
finns många olika raser av
nöt. Även så med grisar. Om
producenten kunde få hjälp
med förädlingen och förpackningen så kunde de lära
ut om sin mat till kunderna.
Via Gårds Smak skulle de få
synligheten.
– Du kan göra hela produktionslinjen eller ta hjälp
av andra producenter, det
tror jag är framtiden. Om

producenten ska få högre
pris ur varorna måste den
göra mera. Varför det blivit
som det blivit är dels prispress, konkurrens och att
det blir så mycket folk i en
större koncern som beslutar
om varorna. Då far det så
mycket vinst från bonden.
Det är många som frågar om
jag är emot de större aktörerna. Det är jag inte, jag tror
att båda måste finnas för att
komplettera varandra, säger
Östman.
TExt & foto:
Felix Rantschukoff

Antalet leveransdagar för Gårds Smak har ökat med åren.

Vill gärna stöda konceptet
En av producenterna
vars produkter säljs via
Gårds Smak är Kjell-Erik
Hannus som är svinproducent.
Det hela började med att
Niklas Östman på Gårds
Smak tog kontakt med Hannus. Trots att det egentligen
rör sig om en marginell andel
av Hannus gårds totala produktion som går till Gårds
Smak är de gärna med.
– Vi ser ingen nackdel

med att det skulle öka med
lokalproducerat kött. Det är
egentligen bra för alla och
miljön. Det minskar på transporterna och vi stöder gärna
konceptet.
Till en början var det tanken att man skulle kunna använda sig av lokala slaktare
som sedan skulle leverera till
Gårds Smak. Det gjorde man
också och kunde på så sätt leverera lika bra kött, men med
mindre krav på vilka stycken.
– Brocket som finns i gri-

•
•Vassklippning
Vassklippning och
och
rensning
rensning av vattendrag.
• Däck
tilloch
allt fälgar
som rullar.
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till
allt
som ved!
rullar.
• Även
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sen är något som stora slakterier inte klarar av. Då kunde
vi använda oss av Taima som
är en lokal aktör som klarade
av att slakta på ett annat sätt,
säger Hannus.
Men det blev det stopp
med för ett år sedan på grund
av smittorisker. Därför så
sänder man i dagens läge
slaktkroppar från de andra
slakterierna till Taima, som
sedan kan dyka upp i din
Gårds Smak-påse.
Felix Rantschukoff

Det är full ruljans på Gårds Smak.
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Satu Rajala,

smådjursmottagning/
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Donerade dopklänningar
till Vörå församling
Fareed Al-Magasees har sytt och
arbetat med kläder i 26 år. I början av
mars 2021 donerade han två stycken
dopdräkter till Vörå församling.
Dopdräkterna finns till för
alla barn som döps inom församlingen och vill låna en
dopdräkt.
– Det känns bra att dopdräkterna kommer till nytta
för många människor, säger
Al-Magasees.
Fareed Al-Magasees är
ursprungligen hemma från
Irak. Han har haft ett stort intresse för att sy sedan barnsben. Al-Magasees började sin
karriär inom skräddaryrket
som ung när han sommarjobbade vid sin farbrors syateljé hemma i Irak. Hösten
2015 kom Al-Magasees till
Finland och sedan 2016 har
han bott och arbetat i Vörå.
För honom känns Vörå som
hemma.
– Vörå känns som min stad
i Irak, säger Al-Magasees.
Al-Magasees driver företaget och syateljen Al-Fareed
som finns i Vörå och i Nykarleby. Syateljen i Vörå
öppnade han den första april
2016 och ytterligare två år
senare öppnade han syateljen i Nykarleby. I Irak hade
Al-Magasees också en egen
syatelje vid samma namn.
Vid Al-Fareed sys allt mellan
himmel och jord.
– Jag syr allt. Det är roligt
att sy olika designer, att få
variation i arbetet. Jag syr till
exempel kläder, barnkläder
för Dolce Vita Design, byxor,
klänningar, kostymer, gardiner, tyger till möbler och fixar
upp motorcykelsäten eller
klär om husbilsinredning.
Behöver du en ny dragkedja
fixar jag det snabbt, säger AlMagasees.
I fjol började Al-Magasees
studera den treåriga modedesign utbildningen vid Yrkesskolan Optima i Jakobstad.
Trots att Al-Magasees fortfarande tycker det är otroligt
roligt att sy vill han utvecklas
och också studera andra ämnen framöver som till exempel matematik, fysik och data.
Han vill också lära sig finska.
Al-Magasees trivs bra i
Finland och hoppas på att
få förlängt sitt uppehållstillstånd. Enligt honom är alla
Vöråbor och Nykarlebybor
trevliga och han anser att
han blivit bra bemött. För
tillfället har han enbart uppehållstillstånd fram till september 2021.
Drömscenariot vore att
få stanna i Finland livet ut,
utöka verksamheten och att
också få den egna familjen
till Finland för gott.
Gun-Britt Nyman jobbar som diakonissa på Vörå
församling. Hon berättar att
Al-Fareed gav två dopklän-

ningar till församlingen i
mars 2021. Idén om att donera dopklänningar till församlingen föddes ur ett lotteri
som Al-Magasees ordnade
på sitt Instagramkonto.
I lotteriet lottade han ut
en dopklänning bland alla
deltagare. En av tävlingsdeltagarna kommenterade att
hon, om hon vann, skulle
skänka dopdräkten till församlingen.

”

Jag syr till
exempel kläder,
barnkläder för
Dolce Vita Design,
byxor, klänningar,
kostymer, gardiner, tyger till
möbler och fixar
upp motorcykelsäten eller klär
om husbilsinredning.”

Ur den kommentaren föddes idén om att skänka en
dopdräkt till församlingen.
Det hela slutade med att AlMagasees sydde upp tre dopdräkter, två till församlingen
och en till lotterivinnaren.
Nyman kommenterade att
de blev glatt överraskade
över att de fick två dopklänningar istället för en.
De två dopdräkterna som
församlingen fick ta emot är
till synes olika. Al-Magasees
säger att det var ett medvetet
val för att alla ska hitta något som faller dem i smaken.
Dessutom tog det inte länge
att tillverka dopdräkterna
enligt Al-Magasees. Den ena
dopdräkten har ett skirt tyg
i spets medan den andra är
gjord av ett tjockare och slätare tyg.
– Vi är jätteglada över att
han gjorde detta som en god
gärning. Vi har flera stycken
dopdräkter som vi lånar ut
till barn som döps inom församligen. De som Al-Magasees sytt åt oss hör till de två
nyaste, säger Nyman.
Al-Magasees själv säger att
det gör honom glad att kunna hjälpa människor och att
det känns bra att dopdräkterna kommer till nytta.
Dessutom är det bra reklam för hans syatelje. Genom dopdräkterna får kunderna se att han också kan sy
lite ovanligare plagg.
För Al-Magasees var det
inte svårt att sy dopdräkterna. Tack vare sin långa
erfarenhet finns det nästan
inget som han inte kan sy.
Däremot kräver vissa plagg

Fareed Al-Magasees med de två dopdräkterna som han donerade till Vörå församling.

I syateljen i Nykarleby hänger en tavla som Al-Magasees fått
av en kund.

Fareed Al-Magasees visar upp en symaskin som han fick av
sin familj när de besökte Aten i Grekland.

mer tid och tålamod än andra plagg gör och eftersom
Al-Magasees trivs bäst med
varierande arbetsuppgifter
vill han inte lägga en hel ar-

han sydde till kyrkan.
– Det är roligt att sy. Att sy
kaftanen tog länge, jag var
tvungen att sy mycket för
hand och dessutom var det

betsdag på att sy bara på en
möbel eller ett klädesplagg.
Till en av de lite ovanligare
sakerna som Fareed Al-Magasees sytt hör en kaftan som

många olika lager av tyg som
krävde en hel del arbete, säger Al-Magasees.
TExt & foto:
Elin Borgmästars
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Tekniken är modern och inte lika resurskrävande som den man använt hittills.

Bättre dricksvatten med
Vattenreningsverket i Tålamods ska förnyas och nu testar man en membranteknik. Med den vill man sänka järnhalten i vattnet, som generellt sett är hög
i Österbotten.
I Tålamods har man sedan
80-talet renat dricksvattnet
som går ut till hemmen i
Vörå. Nu är det dags för en
renovering av reningsverket,
och bredvid den nuvarande
anläggningen står en container där den nya membrantekniken testas.
Vatten- och avloppsverkschef Kenneth Engström och
vattenverksskötare Mathias
Jansson är med i planeringsgruppen för projektet, och de
är hittills nöjda med resultatet.
– Vattnet blir betydligt renare med det nya ultrafiltret.
Vi testar det bara på en liten
del av vattnet ännu men planen är att så småningom byta
ut hela systemet, säger Engström.
I Österbotten är järnhal-

ten i dricksvattnet generellt
sett hög och det är en av
orsakerna till att man i Tålamods väljer att testa en ny
teknik.
– Vi har inget problem med
bakterier men ligger på gränsen med järnhalten. Blir det
skärpta krav så behöver vi
ligga steget före, säger Jansson.
Hittills har man använt sig av
sandfilter för att rena vattnet.
Det är ett väldigt naturligt
men också resurskrävande
sätt att rena vattnet på, och
det räcker inte längre till.
– Tanken är att byta ut
sandfiltret mot det nya membranet. Vi fortsätter också att
använda både UV-desinfektion och kalkstensfilter som
tar död på bakterier och hö-

jer pH-värdet i vattnet, säger
Jansson.
I renoveringen av reningsverket har man tagit hjälp
av en expert på området. Michael Ohlsson på PE Teknik
& Arkitektur är rådgivare i
vattenrening i Finland och
Sverige, och han har planerat
pilotprojektet.
– Vattnet i Tålamods är
bra men det går att förbättra
ytterligare med hjälp av ultrafiltret. Det sänker effektivt järnhalten som är hög i
grundvattnet på många ställen, säger Ohlsson.
Förutom det ska det nya
filtret fungera som en effektivare barriär mot bakterier
och virus.
– Filtret liknar vår egen
rening i njurarna. Porerna i

membranet är 10-20 gånger
mindre än bakterierna och
filtrerar därför bort dem. Det
samma gäller järnpartiklar
och olika kemiska ämnen,
säger Ohlsson.
Dessutom tar den moderna tekniken lite plats och har
en enklare och säkrare övervakning än den nuvarande.
Man skulle alltså inte behöva
kontrollera reningsprocessen lika ofta.
Alla grundvatten är olika
och de kräver också olika typer av ultrafiltertekniker.
– Därför är pilotförsök viktiga. Det kan också finnas
vissa årstidsvariationer och
det här har vi noga testat i Tålamods, säger Ohlsson.
Ute i Europa används ultrafiltret redan i ungefär 1000
vattenverk. I Sverige är den

I en container testas filtret på en liten del av vattnet. Kenneth Engström (till vänster) och Mathias Jansson övervakar
processen.

nya tekniken också rätt så
vanlig, medan man i Finland
ännu inte har hunnit haka på
trenden.
– Korsnäs var i fjol den första kommunen i landet som
tog i bruk ultrafiltret. Där har
man varit nöjd med det.
I Tålamods vill man gå en

liknande väg och tror att den
nya tekniken är en bra framtidslösning för vattenverket.
– Vi vill kunna säkra vattenkvaliteten för invånarna
också under de kommande
decennierna. I sommar
kommer vi dessutom att
göra en grundlig utredning
av grundvattenområdet här
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Parempaa
juomavettä uudella
ultrasuodattimella
zzTålamodsin vedenpuhdistamo uudistetaan, ja nyt
kokeillaan uutta kalvotekniikkaa. Sillä halutaan vähentää veden rautapitoisuutta, joka on Pohjanmaalla
yleensä korkea.
Tålamodsissa on 1980-luvulta lähtien puhdistettu
juomavettä, jota sitten johdetaan
vöyriläiskoteihin.
Nyt on tullut puhdistamon
korjaamisen aika, ja nykyisen laitoksen vieressä on
kontti, jossa kokeillaan uutta kalvotekniikkaa.
Kenneth Engström ja
Mathias Jansson ovat olleet
hankkeen suunnitteluryhmässä ja he ovat tyytyväisiä
tähänastisiin tuloksiin.
– Vesi on huomattavasti puhtaampaa uuden
ultrasuodattimen
avulla.
Testaamme sitä nyt vain
pieneen osaan vettä, mutta
suunnitelmissa on vähitellen vaihtaa koko järjestelmä, Engström sanoo.
Juomaveden
rautapitoisuus on Pohjanmaalla
yleensä korkea, ja se onkin
yksi niistä syistä, joiden
vuoksi Tålamodsissa kokeillaan uutta tekniikkaa.
– Bakteerien
suhteen
meillä ei ole ongelmia, mutta
rautapitoisuus on sallitun rajalla. Jos vaatimukset tiukentuvat, meidän on oltava askeleen edellä, Jansson toteaa.
Veden puhdistamiseen
on tähän saakka käytetty
hiekkasuodatinta.
Tämä
vedenpuhdistusmenetelmä
on todella luonnonmukainen mutta vaatii myös paljon resursseja eikä se riitä
enää pitkään.

– Tarkoituksena on vaihtaa hiekkasuodatin uuteen
kalvosuodattimeen.
Jatkamme UV-desinfioinnin
ja
kalkkikivisuodattimen
käyttöä, sillä ne tuhoavat
bakteereja ja nostavat veden
pH-arvoa, Jansson kertoo.
Puhdistamon
uudistamisessa on käytetty alan
asiantuntija-apua. Michael
Ohlsson, PE Teknik & Arkitektur
-osakeyhtiöstä
toimii vedenpuhdistuksen
neuvojana Suomessa ja
Ruotsissa, ja hän on suunnitellut tämän pilottihankkeen.
– Tålamodsin vesi on hyvälaatuista, mutta siitä saa
ultrasuodattimen avulla entistäkin parempaa. Se madaltaa tehokkaasti pohjaveden rautapitoisuutta, joka
on monin paikoin korkea,
Ohlsson sanoo.
Lisäksi uusi suodatin
toimii tehokkaana esteenä
bakteereja ja viruksia vastaan.
– Suodatin
muistuttaa
omien munuaistemme puhdistusjärjestelmää. Kalvon
huokoset ovat 10–20 kertaa
pienempiä kuin bakteerit ja
siksi ne suodattuvat pois.
Sama koskee rautahiukkasia ja erilaisia kemiallisia
aineita, Ohlsson kertoo.
Tämä moderni tekniikka
vie vain vähän tilaa, ja sen
valvonta on nykyiseen verrattuna helpompaa ja varmempaa. Puhdistusprosessia ei siis tarvitse tarkistaa
yhtä usein.
Pohjavedet ovat erilaisia
ja vaativat myös erityyppiset ultrasuodatintekniikat.
– Siksi pilottikokeilu on

tärkeä.
Vuodenaikojen
välillä voi myös esiintyä
vaihtelua, ja sitä olemme
testanneet tarkoin täällä Tålamodsissa, Ohlsson sanoo.
Ultrasuodattimia on käytössä Euroopassa jo noin
1000 vesilaitoksessa. Ruotsissa tämä uusi tekniikka
on myös aika tavallinen,
mutta Suomessa ei ole vielä
huomattu tarttua tilaisuuteen.
– Korsnäs
otti
viime
vuonna ultrasuodattimen
käyttöön
ensimmäisenä
kuntana Suomessa. Siellä
siihen ollaan tyytyväisiä.
Tålamodsissa halutaan
kulkea vastaavaa polkua,
ja tämän uuden tekniikan
uskotaan olevan hyvä tulevaisuuden ratkaisu vesilaitokselle.
– Haluamme pystyä turvaamaan asukkaille vedenlaadun myös tulevina vuosikymmeninä. Teemme täällä
kesällä
pohjavesialueen
perusteellisen selvityksen
yhdessä
ELY-keskuksen
ja Geologisen tutkimuskeskuksen kanssa, Engström
sanoo.
Ultrasuodattimen pilottihanke jatkuu toukokuun
loppuun, ja jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan,
rakentaminen alkaa ensi
vuonna.
– Haluamme olla varmoja,
että valitsemme juuri omalle
juomavedellemme parhaan
mahdollisen
tekniikan.
Tavoitteena on, että uusi
vedenpuhdistamo voi toimia
täällä yhtä kauan kuin tämä
nykyinenkin on palvellut
meitä, Engström toteaa.

nytt ultrafilter
Vattnet pressas genom membranet som filtrerar bort järnpartiklar och bakterier.

tillsammans med NTMcentralen och Geologiska
forskningscentralen, säger
Engström.
Pilotprojektet med ultrafiltret pågår till slutet av
maj, och om allt går enligt
planerna börjar nybygget
nästa år.
– Vi vill vara säkra på att

Närmat för
barn på
matskolor
Matskolor ordnas av både
svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt
om i landet. I sommar arrangeras 19 matskolor på
svenska. Temat för årets
matskolor är närmat.

4H-föreningarna förverkligar matskolorna som 4–5 dagars dagsläger. Matskolorna
hålls under sommarlovet och
erbjuder rolig och lärorik
sysselsättning för hundratal
barn. Många ungdomar får
värdefull
arbetserfarenhet
som hjälpledare på matskolorna.
Matskolorna riktar sig till
barn i åldern 8–12 år, barnen
lär sig matlagning, om hälsosam närproducerad mat och
matens väg från jord till bord.
Till programmet hör också
ett bondgårdsbesök, lek och
rörelse och en gemensam familjemiddag.
Anmälningen till årets matskolor öppnades måndagen
den 1 mars klockan 10. Matskolorna och anmälningsformulären hittas på Matskolans sajt: https://matskolan.
fi/anmalan/
– Matskolan är en lärorik
upplevelse, och det känns
värdefullt att vi i dessa tider
kan erbjuda barnen sysselsättning under sommarlovet.
Matskolorna ger dessutom
många ungdomar en jobbmöjlighet, konstaterar Harriet Sundholm HR-ansvarig
på Finlands svenska 4H.
Svenskspråkiga matskolor arrangeras på följande
orter: Lovisa, Borgå, Sibbo,
Helsingfors, Ingå, Raseborg,
Kimito, Pargas, Närpes,
Korsnäs, Malax, Korsholm,
Vörå, Nykarleby, Pedersöre,

Larsmo, Kronoby,
och Kristinestad..

Terjärv

På sommarens matskolor
sätts i år extra fokus på mat
producerad och förädlad
i den egna regionen. Den
närproducerade maten kan
variera mellan matskolorna
beroende på vad som produceras i de olika regionerna,
så man kan bra säga att varje
matskola är unik.
– Närproducerad mat är
ett tema som ligger helt rätt
i tiden. Närmat främjar den
regionala matkulturen, ger
arbete och utkomst åt lokala företagare, gynnar den
lokala ekonomin och ger ett
mervärde till handelns och
restaurangers
sortiment.
Dessutom ger närproducerade råvaror ett ansikte till
producenten bakom maten,
framhåller SLC:s kommunikationschef Mia Wikström.
Matskolorna samarbetar
med lantbrukarnas intresseorganisationer
Svenska
lantbruksproducenternas
centralförbund, SLC och
centralförbundet för lant
och skogsbruksproducenter,
MTK.
För SLC har Matskolan
redan från starten varit ett
mycket viktigt och uppskattat samarbetsprojekt. För
lantbrukarna är det oerhört
viktigt att barn får möjlighet
att bekanta sig med matens
ursprung och matens väg
från jord till bord.
Genom
gårdsbesöken
får barn på ett konkret sätt
möjlighet att med alla sinnen uppleva varifrån maten
kommer och hur finländska
lantbrukare odlar växter och
sköter om husdjur som ger
oss högklassiga råvaror.

Medlemmarna i
Oravais Hembygdsförening r.f.

vi väljer den bästa tekniken
för just vårt dricksvatten.
Målsättningen är ju att det
nya
vattenreningsverket
ska kunna vara verksamt
lika länge som det som har
stått här hittills, säger Engström.
TExt & Foto:
Chasmine Myntti

Matskolorna hålls under sommarlovet och erbjuder rolig och
lärorik sysselsättning för hundratals barn. Foto: 4H

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Membrantekniken är effektiv och tar inte mycket plats.

Kurt Lassus 050 514 6284

kallas till FÖRENINGSMÖTE
torsdag 29.4.2021 kl. 19 i Café
Einars stuga i Kimo. På mötet
behandlas ärenden i stadarnas § 12.
OBS! Med gällande föreskrifter om
munskydd och säkerhetsavstånd.
Om vädret tillåter kan mötet hållas
utomhus.

Styrelsen
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zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto

zzDetta läsår blev långt ifrån
vad vi trott eller hoppats på.
Det som tröstar är att vi alla
är i samma båt. Vi har varit
tvungna att möblera om i kurser och kursstarter. Inte bara
en gång utan många. Tyvärr
har detta lett till att många
kurser inte alls kunnat starta
upp under vårterminen, till
exempel kurserna i bollsporter eller körerna.
Flera kurser har också avbokats för vårterminen medan andra ännu hoppas på att
de kan träffas några gånger i
maj. Det är tråkiga beslut vi
får leva med men försöker
vårt bästa utifrån de förutsättningar som ges.
Trots detta är det många
kurser som ändå kunnat hållas under vårterminen restriktionerna till trots. Kurser inom
individuell musik och bildkonst för barn och unga, samt
träning för barn har under
året kunnat fullföljas så gott
som normalt. Inom vävning
och språk har deltagare under
våren fått möjligheten till individuell undervisning. En del
språkkurser har hållits helt på
distans. Inom gymnastik och
motion har vi kunnat erbjuda
några kurser på distans eller så
har kursen ordnats helt utomhus.
Under mars fick ni möjlighet att delta i två allsångsprogram som sändes via Wör-Tv
och via vår YouTube kanal.
Vi har fått mycket positiv respons på detta, samt många
svar i krysstävlingen. Vinnarna i andra tävlingen var:
Monica Jakobsson, vann
ett presentkort till Maxmo
Hembageri, Fredrik Ström,
vann ett presentkort till Vörå
Blomstertjänst, samt Solveig
Åhman som vann ett presentkort till Vörå Medborgarinstitut. Tack till alla som tittat och
deltagit!
Nu hoppas vi givetvis att
vi inom maj och juni månad
ska kunna hålla de kurser vi
planerat och att ni vill delta i
dessa. Vi har fortsättningsvis
ett brett utbud av kurser så vi
hoppas du hittar något som
passar dig. Några exempel på
kurser som är planerade är en
grundkurs i smide, tre olika
matlagningskurser, Android
smarttelefon för nybörjare,
Kustcertifikat samt Snidigärdsgårdskurs.
Vi har även inlett planeringen av nästa läsår och i
samband med det fått in en
hel del kursförslag vilket vi är
tacksamma för. Har du idéer
på kurser, kursledare eller något annat som berör vår kursverksamhet eller planering ser
vi gärna du tar kontakt med
oss. Alla idéer och tips är välkomna!
Vi uppmanar er också att
följa oss på sociala medier (Facebook och Instagram), där vi
upprätthåller info om både de
restriktioner som råder samt

på kurser som är på kommande.
zzTämä lukuvuosi oli kaukana siitä, mitä olimme
toivoneet tai uskoneet. Se
kuitenkin lohduttaa, että
olemme kaikki samassa veneessä. Olemme joutuneet
muokkaamaan kursseja ja
siirtämään kurssien aloituksia. Ei vain kertaalleen vaan
monta kertaa. Valitettavan
monia kursseja ei tämän seurauksena pystytty ollenkaan
aloittamaan kevätlukukaudella, esimerkiksi palloilukursseja tai kuoroja. Monet
kurssit jouduttiin keskeyttämään kevätlukukaudella
mutta joissain on vielä toiveita tavata muutaman kerran toukokuussa. Joudumme
elämään näiden ikävien päätösten kanssa, mutta teemme
parhaamme meille annettujen edellytysten puitteissa.
Silti monia kursseja on
kuitenkin voitu pitää kevätlukukaudella rajoituksista
huolimatta. Musiikin yksilökurssit ja lasten ja nuorten
kuvataide sekä lasten treenikurssit on voitu toteuttaa
lähestulkoon
normaalisti.
Kudonta- ja kielikurssien
osallistujat ovat saaneet keväällä mahdollisuuden henkilökohtaiseen opetukseen.
Osa kielikursseista on pidetty kokonaan etäkursseina.
Voimistelussa ja liikunnassa
olemme voineet tarjota muutamia kursseja etänä tai sitten kurssi on järjestetty kokonaan ulkona.
Nyt toivomme tietenkin,
että voimme pitää suunnitellut kurssit touko- ja
kesäkuussa ja että te haluatte
osallistua niihin. Meillä on
edelleen laaja kurssitarjonta,
joten toivomme, että löydät
niistä jonkin itsellesi sopivan.
Tässä muutama esimerkki:
taonnan peruskurssi, kolme
erilaista ruoanlaittokurssia,
Android älypuhelin vastaalkajille, Rannikkolaivurin
radiotutkinto sekä riukuaitakurssi.
Olemme myös aloittaneet seuraavan lukuvuoden
suunnittelun ja saaneet siinä
yhteydessä monia kurssiehdotuksia, mistä olemme
kiitollisia. Ota mielellään
yhteyttä, jos sinulla on kurssi-ideoita, kurssinvetäjäehdotuksia tai muuta kurssitoimintaamme tai suunnittelua
koskevaa asiaa. Kaikki ideat
ja vinkit ovat tervetulleita!
Kehotamme myös seuraamaan meitä sosiaalisessa
mediassa (Facebook ja Instagram), jossa kerromme
kulloinkin voimassa olevista
rajoituksista sekä tulevista
kursseista.
zz 340110
ANDROID
SMARTTELEFON
FÖR
NYBÖRJARE
Vörå huvudbibliotek

Här kan du bekanta dig med grunderna i emaljering och pröva tekniken på koppar.

To 6–20.5.2021, kl. 13.30–16
19 euro, Arja Isotalo
Har du en smarttelefon till
exempel av märket Samsung,
Lenovo, Huawei eller OnePlus? Då har du troligen en
smarttelefon med operativsystemet Android. Ta med
dig telefonen och kom med
och lär dig dess användning
och viktigaste funktioner.
zz810206 FESTMENY MED
MOUSSERANDE VIN
Tegengrenskolan
To 6.5.2021, kl. 17–21
17 e, Andreas Sandén
Under kurskvällen tillreder vi en tre-rätters meny utifrån våren och mousserande
viner som tema. Vi diskuterar
menyupplägg, olika mousserande viner, druvsorter samt
framställningsmetoder
för
mousserande viner idag.
zz831414
KOMPOSTERA
MERA
MI-Verkstan

To 6.5.2021, kl. 17.30–21.30
28 euro, Ida Holmström
Kompostering är ett bra
sätt att ta hand om egna matresten och förvandla dom
till näringsrik jord. Men vad
är bokashi och vilka maskar
är kompostmaskar? Vilka
komposteringssätt är godkänt i vårt avfallsystem? Hur
bygger man en trädgårdskompost eller kompostlimpa
att odla på?
zz112816 GRUNDKURS I
SMIDE
Lö 8–29.5.2021, kl. 9–16
44 euro, Niklas Svevar
Kom med och lär dig grunderna i smide, under ledning
av smeden Niklas Svevar. Vi
lär oss hur man sätter igång
ässjan, vilka verktyg som används och grundteknikerna
i smide. Vi tillverkar även
något mindre smidesföremål
(krok, ljusstake).
zz810412 GRUNDERNA I

MAKE-UP
Karvsor skola
On 12–19.5.2021, kl. 18–20.30
17 euro, Sara Hellström
Vad skall man tänka på då
man väljer foundation? Hur
fyller man i sina ögonbryn?
Vad är highlight och countoring? I den här kursen får
du lära dig grunderna inom
make-up.

Tegengrenskolan
To 13.5.2021, kl. 17–21
17 euro, Andreas Sandén
Under kurskvällen tillreder vi en tre-rätters måltid
med olika såser i fokus. Vi
bekantar oss med de olika
grundsåserna, tillagningstekniker för såser samt diskuterar såsens betydelse för olika
råvaror.

zz999923 BYGG EN BRA
BASGARDEROB
MED
VOGA STYLING
Campus Norrvalla
On 12.5.2021, kl. 19–20.30
20 euro, Sandra Holmäng
Kom med på en stilföreläsning för både kvinnor och
män. Du får lära dig att bygga
upp en hållbar basgarderob
och stil. Vad hör till basgarderoben, hur stylar man den
och hur gör man den så hållbar som möjligt?

zz510204
KUSTCERTIFIKAT SRC, sjö VHF+DSC
(12h)
Oravais förvaltningshus
Lö-Sö 15–16.5.2021, kl. 10–15
30 euro, Ole Audas
Kurs för dig som vill ta
Kustcertifikat
SRC,
sjö
VHF+DSC. Certifikatet som
krävs av en radiooperatör
ombord på en fritidsbåt som
är utrustad med en maritim
VHF-radiotelefon
kallas
kusttrafikcertifikat SRC.

zz810204 MATLAGNING
MED SÅSEN I FOKUS

zz831420
SENIORFIKA
I SKOGEN / SENIORIT
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Medlemmarna i Oravais
Ungdomsförening rf
kallas till

ÅRSMÖTE
VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

KOMMUNALVALET 2021

Kursen ”Kompostera Mera” startar torsdagen den 6 maj.

kokeilemaan tekniikkaa kuparille. Emalointi on perinteinen menetelmä, jossa metalli koristellaan sulattamalla
lasijauhetta metallin pintaan.
Här kan du bekanta dig
med grunderna i emaljering och pröva tekniken på
koppar. Emaljering är en
traditionell metod, där man
genom att smälta glaspulver
dekorerar ett metallföremål.
Undervisningsspråket är finska, handledning på svenska.
zz810116 MOUSSERANDE
VINER
Oravais förvaltningshus
Ti 18.5.2021, kl. 19–21
30 euro, Glenn Sundstedt
Lär dig mer om champagne och mousserande viner.
Vi provar och jämför olika
sorter och lär oss hur man
framställer mousserande viner. Vad betyder sabrering,
vad är ett coupeglas, små eller stora bubblor osv.

KAHVILLA METSÄRETKELLÄ
Tottesunds herrgård
Lö 15.5.2021, kl. 10–13
14 euro, Aurelia Mäkynen
Utomhus vågar man förhoppningsvis träffa varandra! Vi går i lugn takt till
en utav rastplatserna längs
Herrgårdsleden och njuter
av egen medhavd lunch och
fågelkvitter. Pannkaffe bjuds
det på!
Ulkona uskaltaa toivottavasti tavata muita! Kävelemme rauhallista vauhtia yhdelle Kartanoreitin taukopaikoista ja nautimme mukaan
ottamastamme lounaasta ja
linnunlaulusta. Tarjoamme
päälle pannukahvit!
zz112506
EMALOINTI/
EMALJERA
MI-Verkstan
Lö 15.5.2021, kl. 11–16
11 euro, Charlotta Hietanen
Kurssilla pääset tutustumaan emaloinnin alkeisiin ja

zz999950
MUSIKALISK
FÖRELÄSNING
On 19.5.2021, kl. 14–15.30
15 euro, Ann-Katrin Burman
En föreläsning om livet
som artist, om musiken samt
en hel del sånger med artisten. I kurspriset ingår kaffeservering.
zz810202
EUROPEISKT
CROSS-KITCHEN
Tegengrenskolan
To 20.5.2021, kl. 17–21
17 euro, Andreas Sandén
Under kurskvällen tillreder vi en tre-rätters meny
utifrån europeiskt cross-kitchen. Tanken bygger på att vi
kombinerar rätter/råvaror/
tillagningstekniker från olika
länders kök.
zz112612
SNIDIGÄRDSGÅRD
Furirbostället
Lö-Sö 22–23.5.2021, kl. 10–15
29 euro, Torleif Westerholm
Vi lär oss hur man bygger
en traditionell snidigärdsgård
av traditionell österbottnisk
typ av material ur skogen.
zz999952
MUSIKALISK
FÖRELÄSNING
On 26.5.2021, kl. 14–15.30
15 euro, Tomas Fant
En föreläsning om livet

söndag 25.4.2021, kl. 14.00
i Årvasgården. Stadgeenliga
ärenden. Servering.
Välkommen! OBS! Med
gällande föreskrifter om munskydd och säkerhetsavstånd.
Styrelsen

Vid kommunalvalet som förrättas den 13.6.2021 väljs 27
ledamöter till fullmäktige i Vörå kommun.

som artist, om musiken samt
en hel del sånger med artisten. I kurspriset ingår kaffeservering.

sipäiväisen työpajan aluksi
tutustumme suosittujen Salsan ja Bachatan perusaskeleisiin.

zz113112 SALSA WEEKEND - SOLO
Campus Norrvalla
Lö 29–30.5.2021, kl. 13.45–16
34 euro, Bassel Dalloul
Kom med på dessa roliga
och energiska timmarna.
Den två dagar långa workshopen börjar med en introduktion och vi lär oss basstegen i de populära danserna
Salsa och Bachata.
Tule mukaan hauskoille
ja energisille tunneille. Kak-

zz113110 SALSA WEEKEND - FOR COUPLES
Campus Norrvalla
Lö 29–30.5.2021, kl. 10–13.15
45 euro, Bassel Dalloul
Kom med på en dansfest!
En tvådagars workshop där
ni introduceras i de två populäraste latinska dansstilarna:
Salsa och Bachata
Tanssin
juhlaa!
Kaksipäiväinen työpaja esittelee
kaksi suosituinta latinotanssityyliä: Salsan ja Bachatan.
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Understöd till
byarådens verksamhet
I Vörå kommun kan ett byaråd eller en byaförening som sköter om byarådsverksamhet ansöka
om ett årligt understöd på 100 euro. Till ansökan
ska verksamhetsberättelsen från föregående år
och verksamhetsplanen för innevarande år bifogas. Ansökan lämnas in senast 31.5.2021 genom
elektronisk ansökan på www.vora.fi/byarad eller
till adress Vörå kommun, Kommunstyrelsen,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Blankett finns på
kommunens webbplats www.vora.fi/blanketter
För sent inlämnade ansökningar beaktas inte.
Vörå 22.4.2021
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

Kylätoimikuntien avustus
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen
tehtäviä hoitava kyläyhdistys voi hakea 100
euron vuosiavustusta. Hakemukseen on liitettävä
edellisen vuoden toimintakertomus ja meneillään
olevan vuoden toimintasuunnitelma. Hakemus
on toimitettava viimeistään 31.5.2021 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/
kylatoimikunta tai postitse osoitteeseen Vöyrin
kunta, Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
Lomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi/lomakkeet
Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.
Vöyri 22.4.2021
www.voyri.fi
Kunnanhallitus

Partier eller valmansföreningar kan lämna in nya, komplettera eller ändra sina tidigare inlämnade kandidatlistor (kandidatansökan) och anmälan om valförbund och
gemensamma listor till kommunens centralvalnämnd senast den 4 maj 2021 före klockan 16. Tidigare inlämnade
ansökningar gäller.
Handlingarna tas emot av centralvalnämndens sekreterare Carina Nyqvist på kommungården i Vörå, Vöråvägen 18.
Centralvalnämnden

www.vora.fi

KUNNALLISVAALIT 2021
Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan 27 valtuutettua Vöyrin kunnanvaltuustoon.
Puolueen ja valitsijayhdistyksen voi toimittaa uudet,
täydentää tai muuttaa aiemmat jätetyt ehdokaslistansa
(ehdokashakemuksensa) ja ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään
4.5.2021 ennen kello 16. Aiemmat toimitetut hakemukset
ovat voimassa.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Carina Nyqvist ottaa
vastaan asiakirjat Vöyrin kunnantalolla, Vöyrintie 18.
Keskusvaalilautakunta

www.voyri.fi

STUDIESTIPENDIUM
Studerande vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor kan söka kommunens studiestipendium. Sökanden ska studera på heltid och hemorten ska vara Vörå
kommun 31.12.2020. Stipendium kan fås för maximalt
fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inlämnad senast 4.6.2021 genom elektronisk ansökan på
www.vora.fi/studiestipendium eller per post till adress
Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.
Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.fi/
blanketter
Vörå, 22.4.2021
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

OPINTOSTIPENDI
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelustipendiä.
Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja kotikunnan
pitää 31.12.2020 olla Vöyri. Stipendin voi saada korkeintaan neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tulee olla
toimitettuna viimeistään 4.6.2021 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/opintostipendi tai
postitse osoitteessa Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600
VÖYRI.
Lomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi/lomakkeet
Vöyri, 22.4.2021
www.voyri.fi
Kunnanhallitus
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 9, 13 och 16.

Vörådagarna tidigare
Vöyrinpäivät aiemmin
zzVörådagarna firas i år en
vecka tidigare än vanligt,
28.6-4.7.2021 eller vecka 26,
för att sammanfalla med
Finlands svenska spelmans
förbunds 50-års jubileums
stämma 2-4.7.2021.
zzVöyrinpäiviä
juhlitaan

tänä vuonna viikkoa ai
kaisemmin kuin tavallisesti,
28.6-4.7.2021 eli viikolla 26.
Vöyrinpäivät pidetään sam
aan aikaan Suomenruotsa
laisen pelimanniyhdistyksen
50-vuotispelimannipäivien
kanssa 2.–4.7.2021.

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, Seger
Marketing, Långviksgatan 35 B 2, 65100 Vasa. Märk
*kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast
den 29 april. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Arvid Berg hade inte själv lämnat in läsartävlingsblanketten utan det var hans farmor soom hade gjort det, vilket inte är helt
ovanligt när det gäller läsartävlingen. foto: Privat

Arvid tycker om att vara utomhus
I förra numret av läsartävlingen så var det Arvid
Berg som vann i läsartävlingen.
Arvid är 13 år och bor i Tot
tesund tillsammans med sin
familj. Det var hans farmor
Gunilla Kåll som hade läm

nat in läsartävlingsblanket
ten i Arvids namn.
Inte ett ovanligt fenomen
här på Kommunbladet. Det
kom som en överraskning
för Arvid som tycker om att
umgås med sina kompisar,
vara ute och spela antingen
CS:GO eller GTA på datorn.

I skolan är Arvids favorit
ämne musik. När Arvid inte
hänger med sina kompisar så
kan han ty sig till sin store
bror Aaron och lillebrodern
Alfred.

Anna Åhman fd. Lundberg
från Brudsund och Mattias
Åhman från Pensala fick
en flicka 29.12.2020. Hon
vägde 3870 gram och var 53
centimeter lång. Flickan fick
namnet Molly Adina Maria
Åhman.

Emma Nylund och Joakim Österberg i Oravais fick en pojke
den 12.1.2021. Pojken vägde 4 245 gram och var 53 centimeter lång. Han fick namnen Hannes Österberg. Här är han på
bild tillsammans med storasyster Alma som är två år gammal.

ÖPPET:
vard. 9–18

Byggare, metallföretag och yrkestrafikanter:

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

Behöver ni hjälp under sommaren/hösten?
Kortare och längre arbeten tas emot.
C-körkort, yrkeskompetens samt ADR rättigheter finns.
Utför även skolningar inom räddningsverksamhet.

050-554 9171

felix rantschukoff

zzFödda

Pernilla Björkskog och Thee
Ger i Oravais fick en pojke
den 4 augusti 2020. Han
vägde 3450 gram och var 48
cm lång. Pojken fick namnet
Leo Jeremias Gabriel Björkskog.

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

Arvid ser fram emot som
maren. Då blir det att ta det

lugnt och att hänga med
kompisar. Då kan det också
bli aktuellt - om inte tidigareatt besöka farmor Gunilla.
– Vi brukar sitta tillsam
mans och prata och dricka
en kopp kaffe, det är vår grej,
säger Berg.

Tveka inte, tag kontakt: Markus Äijänen tel: 050-512 0257
e-mail: aijanen.consulting@gmail.com

zzFörsamlingen

Döpta
••Ståhlberg Walter Alexander,
född 06.11.2020
••Åkers Noah Carl Lukas, född
16.12.2020
••Smeds Adea Anna Linnéa,
född 18.12.2020
••Puiras Nelly Adelina, syntynyt 04.01.2021
••Lillbacka Otto Bengt Axel,
född 09.01.2021
••Sjöberg Edith Elisabet, född
18.01.2021
Döda
••Rausk Gunn Anne-Maj, avled
20.01.2021, 83 år
••Kjötar Märta Alvina, avled

20.01.2021, 88 år
••Norrlin Leo Johannes, avled
23.01.2021, 83 år
••Finnäs Aili Cecilia, avled
25.01.2021, 93 år
••Staffans Rode Maria, avled
28.01.2021, 91 år
••Vuorimaa Eine Eeva Inkeri,
avled 06.02.2021, 94 år
••Björklund Folke Leif Erik,
avled 16.02.2021, 72 år
••Sjöberg Greta Tuulikki, avled
16.02.2021, 87 år
••Bertills Klas Göran, avled
19.02.2021, 77 år
••Lähteenmäki Onerva Rakel,
kuoli 24.03.2021, 86 vuotta
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Sociala medier som bäst
zzKära läsare av Kommunbladet,
hoppas ni alla har det bra. I det här
numret får ni läsa om flera olika
företag i kommunen och det sociala
arbetet samt andra intressanta historier från Vörå.
På många håll i världen och även
i Finland har flera redan börjat se
ett ljus i tunneln. En återgång till
det normala livet, eller det nya normala som andra vill kalla det.
Många av oss har tillbringat stor
tid där hemma och hittat nya hobbyer men också nya sociala medier.
En av de störst växande av dessa
är TikTok. Denna app som till en
början sågs som något som bara

tonåringar använde för att dansa
till trendande låtar har utvecklats
till något större än så. Det är lätt att
hitta inspiration till vad som helst
där och medelåldern för användarna ökar hela tiden.
Även fast det inte är bra för någon att tillbringa allt för mycket
tid på sociala medier kan det födas
fina saker ur tristess där hemma.
Ett praktexempel på det här är hur
spontana körsånger har uppstått.
Ett exempel på det här är ”The Wellermans song” som är en gammal
sjövisa som en ung man spelade in
då han sjöng.
Det här har nu återanvänts och

byggts lager på i olika stämmor där
okända människor världen över
stämt upp i sång.
Det är såna här saker som är det
bästa med sociala medier och som
kan föra samman människor. Det
behöver inte
alltid vara gnabb
i olika kommentarskedjor. Det
kan även bli till
konst.

Felix Rantschukoff

Fastighetsinventering på gång i Vörå
Kiinteistöinventointi käynnissä Vöyrillä
zzVörå kommun gör tillsammans med FCG Finnish
Consulting Group Oy en utredning av det aktuella läget
på fastigheterna i jämförelse
med kommunens byggnadsregister, befolkningsdatasystemets byggnadsregister och
skatteverkets register och
uppdaterar enligt rådande
situation.
FCG Finnish Consulting
Group Oy har sänt ut brev
till de fastigheter som ska utredas och inventeringen sker
veckorna 10-30/2021.
I samband med inventering
av fastigheterna granskas
bl.a. byggnadens placering,
adress, byggnadernas yttre
mått, användningsändamål
och annan basinformation.
Inventeringsarbetet utförs i
sin helhet utomhus, inventeringsgruppen går inte in i
byggnaderna. Inventeringsgruppen bär ID-kort och har

Oy:n kanssa kiinteistöjen ja
rakennustietojen tilannetta
kunnan rakennusrekisterin,
väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.
FCG Finnish Consulting
Group Oy on jo lähettänyt
kirjeet niille kiinteistöille,
joita selvitys koskee, ja inventointi tapahtuu viikoilla
10-30/2021.

Fastighetsägaren behöver inte ta kontakt för inventeringsarbetet och behöver inte heller närvara vid inventeringen. Foto: HSS Media Arkiv

ett infoblad i bilfönstret.
Fastighetsägaren behöver
inte ta kontakt för inventeringsarbetet och behöver inte
heller närvara vid inventeringen. Om ägaren ändå vill
närvara vid inventeringen

kan
inventeringsgruppen
kontaktas via sms eller epost och fråga när besöket
kommer att ske.
I meddelandet bör uppges
eget namn och fastighetsbeteckning och/eller adress.

Kontaktuppgifter Inventeringsgruppen: sms: 041 730
4171, e-post: rekisteri-inventointi@fcg.fi
zzVöyrin kunta selvittää
yhteistyössä FCG Finnish
Consulting Group Oy ka

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

minireningsverk

Oravais-Vörå-Maxmo

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

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

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

Nybyggen och
renoveringar

BIOSMART®

BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Kiinteistötietojen
inventointityössä
tarkistetaan
mm. rakennusten sijainti,
osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.
Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten
sisätiloihin ole tarvetta mennä. Inventointiryhmällä on
mukana henkilökohtainen
ID-kortti sekä tietolappu auton ikkunassa.
Inventointityö ei vaadi
kiinteistön omistajan yh-

teydenottoa eikä läsnäoloa
paikan päällä. Mikäli omistaja tahtoo kuitenkin olla
läsnä käynnin yhteydessä,
voi käynnin ajankohtaa tiedustella inventointiryhmältä.
Tämän voi tehdä joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Viestissä olisi oltava oma
nimi sekä kiinteistötunnus
ja/tai osoite.
Yhteystiedot Inventointiryhmä: tekstiviesti: 041 730
4171, sähköposti: rekisteriinventointi@fcg.fi

Minireningsverk för
rening av avloppsvatten
från WC, bad och tvätt.
Reningsverket är
CE-märkt.
Pris från

3.950,-

Vasavägen 837, Kaitsor

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Tel. 044-356 9000
www.palgrundarna.fi

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

KOMMUNBLADET
torsdagen den 22 april 2021

nr 3

Vill du börja spara?

●

Årgång 36

Palvis

MALMBYN I ORAVAIS

Eläinlääkäri
Veterinär

Parhus och radhus
på ypperligt ställe!

Palvis

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

Försäljningspris fr. 79 500€
Mer info på storlund.fi/malmbyn
E-post: info@storlund.fi
Tel. 050-345 2656

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

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi

SOMMAREN KOMMER FORTARE ÄN DU TROR!

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Varför inte byta till
sommardäck redan nu?
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Norrvalla har öppet måndag–söndag kl. 8–21
• Info/reception, Gym, Elsas café
Elsas kök har lunchöppet må–sö kl. 11–13.30
1.5 Normal lunchservering kl. 11–13.30,
10 € vuxna och 6 € barn.
9.5 Morsdagslunch, 25 € vuxna, 6 € barn.
Två dukningar, kl. 11.00 och 13.00.
Bordsreservering tfn 06 383 1012.
NYHET! Nu kan du boka vår varma terapibassäng
för familjen för endast 50 €/timme (max. antal
enligt rådande direktiv). Priset inkluderar ett
omklädningsrum och bastu.
OBS! Valhalla Relay och Junior flyttas fram till
lö 22.5. Du avgör om du vill leka dig genom banan
eller ge allt och tävla om mästerskapskvalifikation.
Ditt lopp dina villkor – vi ses på startstrecket!
Ordna ert barnkalas på Norrvalla med aktivitet
och tilltugg, från 10 euro/person.
Mera information www.folkhalsan.fi/norrvalla
Bokningar: tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

F:ma A. Bengs

BILVERKSTAD

Byggarbeten
&
Fastighetsservice

Välkommen in!

Palvis
Palvis

BIL

Snöskotrar, Utombordare,
Båtservice, Mopeder,
Bilverkstad, Svetsarbeten,
Reservdelar, Småmaskiner,
Fyrhjulingar, Service

Tfn 050 536 0145

Vasavägen 1465
tel. (06) 383 6020
WWW.RENGASMARKET.FI

BILVERKSTAD

BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU

Mäkipäävägen 13, Vörå
Tel. 045-632 7202
www.skoterdelar.fi

Marcus 050-5945 396

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

Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Grävmaskinsarbeten utföres
med 5 tons, 14 tons och 19 tons bandgrävare.
Dessutom traktorentreprenader och
maskintransporter med lastbil.

Aktuellt nu: Vi gräver och monterar
alla typer av avloppsreningssystem.

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

vöråapotek
apotek
vöyrin
apteekki
vörå
vöyrin
apteekki
vörå apotek vöyrin
apteekki

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

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

Riksåttan

HÅKAN HOLMSTRÖM
tel. 0500-138 270
E-post: agnisentreprenad@netikka.fi

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

IMPREGNERAT VIRKE
INKOMMIT!
Vinha
täcklasyr
vit, 11,7 L

Riksåttan

95€
Ultra
Classic
vit , 11,7 L

9950

Riksåttan

Valtti
träolja
klar, 9 L

67€

Ruskas
rödfärg 10 L

2950

Riihi rödfärg 10 L

45€

J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

Lappi oljefärg

