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Unga företgare. Elever i Tegengrenskolan har haft möjlig-

het att starta egna företag och gjort det med den äran. sidan 3
Diakoni. Diakonissorna i Vörå kan hjälpa dem som har det

svårt. sidan 5
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För Jocke betyder KAJ allt

zzNär Joakim ”Jocke” Nyman såg humorgruppen KAJ uppträda för första gången blev gruppen hans stora
idoler. Han kan lyssna på deras album och se deras shower i timtal. Andra artister har försökt peta ner KAJ från
musiktronen, men gruppen har en speciell plats i Jockes hjärta som inte går att hota. Sidan 10

Gul fart. Nästa gång du ser en gul velomobil åka runt i Vörå vet du att det är Samuel Erikson som är ute och cyklar. Sidan 12

Passionerad. Martin Kock har en passion
för snöskotrar. Han är flerfaldig FM-medaljör
och har inga planer på att lägga av. Sidan 6

Skidskola. I 20 år har muminskidskolan
i Vörå ordnats. Päivi Torrkulla och Anna-Lena
Berglund har länge dragit skolan. Sidan 14
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Vörå • Vöyri

Så har vi gjort
Näin on tehty
i alla tider – eller? aina – vai onko?
zzJag ser dig flera gånger i veckan. Jag tittar
upp från datorn och ser dig gå förbi med lätt
böjd rygg. I en blå jacka mot affären. Om du
ser mot mitt jobbfönster och råkar se mig
så vinkar du och dina ögon är lika glada
som de varit under alla de år jag sett dig i
centrum. Snäll har du alltid sett ut och vi
känner inte varandra så bra. Men det väcks
en ömhet över allt det som varit och de människor som formar och format bygden. Du är
en av dem.
I tider av krig och ett osäkert och otryggt
Europa, känns allt lite futtigt att skriva om.
Hur man än vänder och vrider på saker så
känns det tunt och inte så akut.Mera än
någonsin visar det också att vi behöver vara
beredda på allt idag och det på olika plan.
Senaste år har präglats av både pandemitid
och nu också krig i Europa. Det är klart att
allt påverkar också oss, vi är ingen isolerad
ö. Och det är nu vi ska öppna våra armar
för det som Europa och Ukraina behöver.
Och göra det bygden alltid gjort: hjälpa
varandra.
Vörå kommun har genom åren och historien gått igenom många olika skeden - det
gäller alla kommundelar och byar. Här är
vi idag, men vem vet något om morgondagen? När det kommer till att jobba med nya
strategier handlar det om att försöka förutse
vad som möjligen kan hända kommande år
och hur vi som kommun vill utvecklas. Och
alla gånger är det inte bekväma frågor vi
ser framför oss, men beslutsfattande måste
också ha mod att ta i frågor framåt nu, precis
som man har gjort i alla tider.
Det finns dock skillnader från “i alla tider”
som också påverkar hur vi drar upp politiska riktlinjer: osäkerheten och otryggheten
fungerar på andra sätt - det går snabbare
än tidigare, vi rör oss på sociala medier och
informationsgången är en helt annan: det
bäddar för en mycket större allmän påverkan och delaktighet. Och genomskinlighet.
Strategier dras inte upp i ett rum i kommungården där det finns en stor och tung
ordförandeklubba - nej, det dras upp på
annat sätt idag. Vi kommer att vända på
alla stenar för att få en bra delaktighet från
invånare och både åsikter och tankar som
skapar en strategi. För kommunikation
handlar inte om att svara på epost -det
handlar mycket om att lyssna.
Ser man kallt på det som diskuteras så
handlar det givetvis om vilken identitet
som nu bildas i kommunerna efter senaste
reform, hur skolnätet skall se ut framåt, hur
man kan stöda lokal utveckling, hur vi ska
bli bättre på att förebygga och hur näringslivet skall kunna stödjas extra kommande år
för att våga utvecklas. Vi vet att demografin
inte ser bra ut på 10 års sikt och ska man

zNäen
z
sinut monta kertaa viikossa. Nostan
svänga på en liknande trend, då krävs det
katseeni tietokoneelta ja näen sinun kävelevän
att vi är ute i tid. En trend svängs inte över
ohi selkä hieman kyyryssä. Olet pukeutunut
en natt. Så i alla tider har strategier gjorts i
siniseen takkiin ja matkalla kauppaan. Jos
olika former - och för varje strategi har det
katsot työhuoneeseeni päin ja näet minut,
funnits olika sätt att jobba. Här är vi idag:
heilutat kättä ja silmäsi loistavat samaa iloa,
för att kunna bli ännu mera transparent
jonka olen nähnyt niissä loistavan aina, kun
och genomskinlig som kommun så måste
olen sinut keskustassa kaikkina näinä vuosina
vi också öppna upp politiskt arbete på ett
nähnyt. Olet aina näyttänyt ystävälliseltä. Me
bredare plan, vilket vi kommer att göra. Vi
kommer att ordna tillfällen då vi både disku- emme tunne toisiamme kovin hyvin. Tämä saa
kuitenkin minut tuntemaan hellyyttä kaikkia
terar, lyssnar och sedan drar slutsatser.
niitä ihmisiä ja asioita kohtaan, jotka muoVi vet att det finns många frågor som pyr
dostavat ja ovat muodostaneet tämän seudun.
från flera håll: bl.a. skolnätsfrågor och vindSinä olet yksi heistä.
kraftsfrågor, där finns en polarisering som
Aikana, jolloin käydään sotaa ja Euroopassa
man också behöver prata om. Att vara tyst
on epävarmuutta ja turvattomuutta, mistä
fungerar inte. Vi kan vara av olika åsikter
tahansa kirjoittaminen tuntuu vähän jonninmen vi måste hitta varandra på något plan.
joutavalta. Asiaa voi käännellä vaikka mihin
Och i god ton.
suuntaan, eikä se siltikään tunnu tarpeeksi
I mitt barndomshem hängde en svart
painavalta ja akuutilta. Tämä osoittaa myös
tavla med orden ”Herrens nåd var morgon
enemmän kuin koskaan, että meidän on
ny, varför skulle vi sörja”. Jag tyckte den var
ytterst deprimerande som ung. Nu tycker jag nykyään oltava valmiina mihin tahansa eri
osa-alueilla. Viime vuotta ovat leimanneet
den är fascinerade. I tider av krig, osäkerpandemia-aika ja nyt myös sota Euroopassa.
het och otrygghet ser jag en trygghet i den.
Tietenkin kaikki tämä vaikuttaa myös meihin,
Nåden är var morgon ny - låt oss ta fasta på
me kun emme elä eristyksissä muusta maaildet i allt från tider av krig, pandemier och
masta. Ja nyt meidän on autettava kaikessa,
ny inriktning för kommunen kommande år.
mitä Eurooppa ja Ukraina tarvitsevat ja tehdä
Och låt oss göra det tillsammans.
se, mitä seudullamme on aina tehty, eli
Och till dig i blå jacka, du vet
auttaa toisiamme.
kanske vem du är om du läser
Vöyrin kunta on vuosien ja historian
detta. Du har sett strategier
kuluessa läpikäynyt monia erilaisia
komma och gå - politiker
vaiheita – tämä koskee kaikkia kunnakomma och gå. Kommunosia ja kyliä. Tämä on tilanne tänään,
nens utveckling har inte
mutta kuka tietää huomispäivästä?
gått dig förbi, tvärtom. Om
Strategiatyöskentelyssä tarkoituksena
jag vågade fråga så är jag
on pyrkiä ennustamaan, mitä tulevina
säker på att jag skulle få
vuosina voisi mahdollisesti taveta allt och lite till.
pahtua ja miten me kuntana
Jag undrar vad du
haluamme kehittyä. Aina
skulle säga om jag
edessä ei ole mukavia kysyskulle berätta att
myksiä, mutta päätöksentedet nu är dags
kijöillä on oltava rohkeutta
för att göra
tarttua myös tulevaisuuupp en ny
den kysymyksiin, kuten
kommunaina ennenkin on tehty.
strategi för
”Aina ennenkin” ei
kommukuitenkaan aina ole
nen. En
tarkoittanut samaa
strategi
asiaa, ja tämä vaikuttaa
som skall
poliittisiin linjauksiimta oss
me: epävarmuus ja tursteg för
vattomuus toimivat eri
steg mot
tavalla – elämänrytmi on
2030-talet. Jag tror
aiempaa nopeampi, toimimme
att du skulle ha
sosiaalisessa mediassa ja tiedonmånga nya tankar
kulku on aivan toisenlaista: se
att komma med.
antaa ihmisille paljon enemmän
Hoppas att jag får
mahdollisuuksia vaikuttaa ja
träffa dig över en
anna bertills
osallistua. Ja läpinäkyvyyttä.
kopp kaffe under
kommunstyrelsens ordförande,
Strategioita ei laadita kunvåren och höra hur
kunnanhallituksen puheenjohtaja
nantalolla huoneessa, jossa
du tänker.

puheenjohtaja johtaa keskustelua pidellen suurta ja painavaa nuijaa. Ei, nykyään
toimitaan toisella tavalla. Aiomme kääntää
kaikki kivet osallistaaksemme kuntalaisia ja
löytääksemme ajatuksia ja näkemyksiä uuden
strategian tueksi. Viestinnässä ei nimittäin ole
kyse sähköposteihin vastaamisesta, vaan kyse
on paljolti kuuntelemisesta.
Jos keskustelunaiheita katsotaan viileän
analyyttisesti, kyse on tietysti siitä, minkälaista identiteettiä kuntiin luodaan nyt
viimeisimmän uudistuksen myötä, miltä
kouluverkko näyttää tulevaisuudessa, miten
paikallista kehitystä voidaan tukea, miten
kehitämme ennaltaehkäisevää toimintaa
ja miten elinkeinoelämää voidaan tukea
tulevina vuosina, jotta se uskaltaa kehittyä.
Tiedämme, että tulevan vuosikymmenen
väestörakenne ei näytä hyvältä, ja jos tällainen trendi halutaan kääntää, on meidän
oltava ajoissa asialla. Trendiä ei kuitenkaan
käännetä yhdessä yössä. Aina ennenkin on
siis tehty erilaisia strategioita ja jokaiselle
strategialle on ollut omat työskentelytapansa. Tänään tilanne on tämä: voidaksemme
lisätä kuntamme läpinäkyvyyttä on meidän
tuotava poliittista työskentelyämme laajemmalle kentälle, mikä on aikomuksenammekin. Tarkoituksena on järjestää tilaisuuksia,
joissa keskustellaan ja kuunnellaan ja joiden
pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä.
Tiedämme, että monet kysymykset herättävät erilaisia mielipiteitä: esimerkiksi kouluverkkoa ja tuulivoimaa koskevat kysymykset
sisältävät vastakkainasetteluja, joista on myös
puhuttava. Hiljaa emme voi olla. Mielipiteitä
voi olla erilaisia, mutta niiden on kohdattava
jossain kohtaa. Ja hyvässä hengessä.
Lapsuudenkodissani oli taulu, jossa oli
teksti ”Joka aamu Herra meidät armahtaa,
älkööt siis surko”. Nuorena se kuulosti minusta
todella masentavalta. Nyt se kuulostaa mielestäni kiehtovalta. Sodan, epävarmuuden ja
turvattomuuden aikoina näen näissä sanoissa
turvaa. Armoa on jokainen uusi aamu – tarttukaamme siihen sotien, pandemioiden ja
kunnan tulevien vuosien kehityksen aikana. Ja
tehkäämme niin yhdessä.
Ja sinulle, joka pukeudut siniseen takkiin.
Lukiessasi tätä tiedät ehkä, että tarkoitan sinua. Olet nähnyt kunnan strategioiden tulevan
ja menevän, poliitikkojen tulevan ja menevän.
Kunnan kehitys ei ole jäänyt sinulta huomaamatta, päinvastoin. Jos uskaltaisin kysyä, olen
varma, että saisin kuulla kaiken ja vielä vähän
lisääkin. Mietin, mitä sanoisit, jos kertoisin
sinulle, että nyt on aika laatia kunnalle uusi
kuntastrategia. Strategia, joka vie meidät
askel askeleelta kohti 2030-lukua. Uskon, että
sinulla olisi paljon uusia ajatuksia. Toivon, että
voimme tavata kevään aikana kahvikupposen
äärellä ja vaihtaa ajatuksia.

Vörå-appen – en ny digital tjänst!
zzPå vändagen, 14.2, lanserade
Vörå kommun Vörå-appen.
Appen har utvecklats för att
göra det enklare för kommuninvånare och övriga att vara
delaktiga och få information
vad som händer i Vörå.
Vörå deltar i ett digi-projekt
som finansieras av Finansministeriet kring utvecklingen
av e-handel och digitalisering
inom kommunerna. Utöver
Vörå är Jakobstad, Korsnäs.,

KBL

Larsmo, Nykarleby och Pedersöre med i projektet. Appen kan laddas ner från Playbutiken (Vörå-appen) eller
App Store (Vöråappen) och
är lätt att använda.
Appen är uppdelad i tre
kategorier; Info, Tjänster och
Aktiviteter.
Under Info hittar du bl.a.
kontaktuppgifter till kommunens personal. Du kan leta på
namn, titel eller på verksam-

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.

hetsställe och enkelt ringa
upp direkt från appen när du
hittat rätt person. Vi har fått
positiv respons på det.
Du hittar även lediga jobb,
nyheter, lediga bostäder och
tomter. Du får notiser om
driftsstörningar, ex. vattenavbrott. Kopplar du på s.k. pushnotis om ex. driftsstörning får
du ett meddelande när det
finns en ny driftsstörning.
Under kategorin Tjänster

Ansvarig redaktör: Kaj Lindlöf.
Redaktör: Jonny Huggare Smeds,
telefon 044-322 2403.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon

kan du göra felanmälan via
Virhi felanmälningstjänsten
istället för att köa i telefon för
att göra din anmälan. Observera dock om du ska meddela ex. om snöplogning att det
är skillnad på kommunala
och statliga vägar.
Felanmälan gäller alltså
de tjänster som kommunen
upprätthåller. Du kan även
ge feedback till kommunen
via appen.
7848 266.
E-post: maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: sales@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.
Delas ut till alla hushåll i Vörå kommun.

I kategorin Aktiviteter syns
vad som är på gång i kommunen och en aktivitetskarta
över kommunen med bland
annat badstränder och vandringsleder.
På gång plockar uppgifterna från Österbottens evenemangskalender så om du
ordnar aktiviteter se till att de
finns med i evenemangskalendern.
Vi har noterat en jättestor
Prenumerera på KBL: En
prenumeration på Kommunbladet
kostar 55 euro inom Finland. Till
Sverige kostar det 66 euro (inga
övriga länder). Kontakta kundservice@hssmedia.fi

ökning i besök sedan appen
lanserades.
Detta är den första versionen och appen utvecklas med
tiden och fler funktioner är redan under förberedelse. Bl.a.
kommer webbshop småningom även att fungera i appen.
Vi önskar att kommuninvånarna ska ladda ner appen,
använda sig av funktionerna
och ge feedback på innehållet för att utveckla appen!

Nästa nummer utkommer
13.04.2022
Sista inlämningsdag för texter och bilder
31.03.2022
Sista inlämningsdag för köpta annonser
06.04.2022
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Isak Kullas har startat företaget Vörå Eldstubbar UF. Affärsidén är att sälja facklor gjorda av stockar. Kullas sågar ner
torra granar och tallar och gör facklor av stocken. Stockarna
måste vara torra för att de ska brinna korrekt, säger han.

Venla Torrkulla (bild) och Elin Eriksson har startat företaget
Vöörtyg UF. De säljer kökshanddukar med eget designat
tryck. De visste från början att de ville göra något med tyck
och kom fram till att kökshanddukar är ett bra alternativ.

Jessica Renvall och Emilia Österberg har startat företaget
Hemtavlor UF. De säljer tavlor med ortsnamn. Tavlorna finns
i olika storlekar. De tror att många fått en ny relation till sin
hembygd på grund av coronapandemin och att tavlorna därför kan sälja bra.

Elin Lindgård och Nellie Mannil har startat företaget Kotten
UF. Tillsammans säljer de handplockade kottar som doppats
i stearin. Kotten fungerar perfekt för att tända till exempel
brasor. Det är ett mera ekologiskt alternativ än vanlig tändvätska, säger de.

Malin Granfors, Ida Kastus, Emma Backlund och Samantha
Bergman har tillsammans företaget DunderBaum UF. Deras
affärsidé är att sälja doftflaskor. De köper eteriska oljor på
nätet och blandar dofterna i småflaskor som man sedan kan
hänga upp i till exempel bilen. De tänkte att doftflaskorna
kunde sälja bra i ett område där det finns många fordon.

Miko Lagerlund, Erik Kullbäck och Tor Sundberg har startat
företaget Gains UF. Tillsammans säljer de hemmagjorda proteinbars. I och med att alla tre tränar och går på gym föll det
naturligt att tillverka bars att ta med på gymmet. Barsen är
gjorda av kokos, shiafrön, kakao, honung, nötsmör, mandelpulver och smör.

Ungdomar startade egna företag
Varje år har elever i Tegengrenskolan möjlighet
att välja gå tillvalskursen
Ungt företagande.
– Under kursen får man
praktisk kunskap i hur man
driver ett eget företag, säger
rektor Elisabeth Mörk som

tillsammans med Nanna Wikar drar kursen.
Eleverna får komma på en
egen företagsidé och sedan
förverkliga den.
Kursen ingår i ett internationellt program som heter
Ung företagsamhet. Det riktar sig till elever i årskurs 9.

– Det är en populär kurs,
men det är en rätt krävande
kurs i och med att man ska
komma på allting själv. Det
går inte bara att luta sig tillbaka och ta det lugnt, säger
Mörk.
När kursen är över har
eleverna lärt sig problemlös-

ning, grunderna i bokföring,
företagspresentation
och
marknadsföring på sociala
medier. Eleverna säljer sina
produkter.
– Allt eleverna förtjänar på
sin försäljning tillfaller eleverna själva.
I kursen ingår också ett

tävlingsmoment. Eleverna
har möjlighet att tävla i ett
finskt mästerskap som ordnas i Kampen i Helsingfors
i april.
DunderBaum
UF
och
Eldstubbar UF gick vidare
i semifinalen i februari. Det

betyder att Vörå representeras under mästerskapet.
– Vi eftersträvar att alla
kursdeltagare ska kunna
komma med till Helsingfors,
säger Mörk.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Vöyri-sovellus – uusi
digitaalinen palvelu!

Penkis. I år kunde Penkis, eller bänkskuddardagen, firas i gymnasierna runt om i landet. I Vörå samgymnasium bjöd årets abiturienter på ett digert program för yngre studerande och personal. Några
av höjdpunkterna var den välregisserade catwalken, där alla fantasifulla dräkter visades upp i tur och ordning, och abidanserna. Också
de yngre studerande deltog med skratt och skämt och alla bjöd på
sig själva i en rad lekar och utmaningar. En tur på lastbilsflaket via
skolorna i centrum och kommungården avslutade programmet.

zzVöyrin kunta lanseerasi
ystävänpäivänä 14. helmikuuta Vöyri-sovelluksen eli
apin. Apin tarkoituksena
on helpottaa kuntalaisten
ja muiden osallistumista
sekä edistää tiedotusta Vöyrin asioista.
Vöyri osallistuu valtiovarainministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jossa
kehitetään e-kauppaa ja
digitalisaatiota kunnissa.
Vöyrin lisäksi hankkeeseen
osallistuvat Korsnäs, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja
Uusikaarlepyy.
Apin voi ladata Google
Playsta (Vörå-appen) tai
App Storesta (Vöråappen),
ja sitä on helppo käyttää.
Appi on jaettu kolmeen
kategoriaan; Info, Palvelut
ja Aktiviteetit.
Infosta löydät mm. kunnan henkilöstön yhteystiedot. Voit etsiä henkilöitä
nimen, tehtävänimikkeen
tai toimipaikan mukaan

sekä helposti soittaa oikealle henkilölle suoraan sovelluksen kautta. Olemme
saaneet toiminnosta hyvää
palautetta.
Löydät apista myös avoimet työpaikat, uutiset sekä
vapaat asunnot ja tontit.
Saat ilmoituksia käyttöhäiriöistä, esim. vesikatkoista. Jos kytket päälle nk.
push-ilmoitukset vaikkapa
käyttöhäiriöitä
koskien,
saat viestin uuden häiriön
sattuessa.
Palveluissa voi tehdä
virheilmoituksen Virhi-virheilmoituspalvelun kautta
sen sijaan, että jonottaisit
puhelimessa
tehdäksesi
ilmoituksen. Huomaa kuitenkin, jos aiot ilmoittaa
esim. lumenaurauksen virheestä, että on olemassa
kunnan ja valtion teitä.
Virheilmoitus koskee vain
kunnan ylläpitämiä palveluja. Voit myös antaa kunnalle palautetta sovelluk-

sen kautta.
Aktiviteeteissa
näkyy,
mitä kunnassa on meneillään sekä kunnan aktiviteettikartta, johon on
merkitty mm. uimarannat
ja patikointireitit. Tiedot
päivittyvät
Pohjanmaan
tapahtumakalenterin mukaisesti, joten jos järjestät
aktiviteetteja,
huolehdi
niiden lisäämisestä tapahtumakalenteriin. Olemme
huomanneet sovelluksen
herättäneen valtavaa kiinnostusta sen lanseerauksen
jälkeen.
Tämä on ensimmäinen
versio ja sovellusta kehitetään aikaa myöten. Useita
uusia toimintoja on jo valmisteilla. Appiin saadaan
mm. verkkokauppa.
Me toivomme, että kuntalaiset lataavat sovelluksen, käyttävät sen toimintoja ja antavat sen sisällöstä palautetta sovelluksen
kehittämiseksi!
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Företagare bör uppdatera informationen
i företags- och serviceregistret
zzVasaregionens
företagsoch serviceregister på adressen vasek.yrityshakemistot.
fi baserar sig på företagsregistret som Vasaregionens
Utveckling Ab VASEKs underhåller.

Informerar l Tiedottaa
I registret kan man förutom företagens grunduppgifter föra in även vilka produkter och tjänster företagen
erbjuder.
Företagsregistret baserar
sig i huvudsak på Patent- och
registerstyrelsens Företagsoch
organisationsdatasystemet. Företagsuppgifterna
uppdateras även av VASEK
vid sidan av den egna verksamheten, men den viktigaste informationskällan är
företagen själva. Bekanta dig
med registret och kolla ditt
företags uppgifter:

• Adress och andra kontaktuppgifter korrekta?
• Har du beskrivit dina
tjänster och produkter?
• Har du valt de rätta servicekategorierna?
Se till att ditt företags
adress och kontaktuppgifter
är korrekta, att din kund inte
behöver söka förgäves.

Letar din kund efter en
frisör, men kan inte hitta ditt
företag bland frisörerna i regionen?
I Vasaregionens serviceregister kan man söka företag
verksamma i Vasaregionen
samt deras produkter och
tjänster i över 100 olika kategorier. Företagets officiella

bransch, som har antecknats
i samband med företagets
registrering, ofta avviker
en aning från vad företaget
egentligen gör, därför gör serviceregistret det litet enklare
att hitta de olika tjänsterna.
I företagsregistret kan man
söka företag utgående från
namn, bransch, produkt eller

tjänst. Det lönar sig att sätta
litet tid på att beskriva företagets verksamhet och tjänster,
så hittas företaget enklare vid
sökningar.
Då du uppdaterar ditt företags uppgifter, beskriv de
produkter och tjänster du
erbjuder, så kan du säkra
dig att de som söker tjänster

kommer att hitta just ditt företags information.
Kolla ditt företags uppgifter på adressen vasek.yrityshakemistot.fi och kontakta
info@vasek.fi, om uppgifterna behöver uppdatering.
Det är alltid avgiftsfritt att
använda registret och uppdatera uppgifterna!

Yrityksen tiedot ajan tasalle Vaasan
seudun yritys- ja palveluhakemistossa
zzVaasan seudun yritys- ja
palveluhakemisto osoitteessa vasek.yrityshakemistot.fi
perustuu Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ylläpitämään yritysrekisteriin.
Hakemistoon voi kirjata

Informerar l Tiedottaa
yrityksen perustietojen lisäksi myös yrityksen tarjoamat
tuotteet ja palvelut.
Yrityshakemisto perustuu
pääosin Patentti- ja rekisterihallituksen
YTJ-tietojärjestelmään. Yritysten tietoja
päivitetään myös VASEKin
oman toiminnan ohessa,
mutta tärkeimpänä tietolähteenä ovat yritykset itse.
Tutustu siis rekisteriin ja
tarkista yrityksesi tiedot:
• Osoite ja muut yhteystiedot oikein?
• Palvelut ja tuotteet kuvailtu?
• Palveluhakemiston kategoriat valittu?

Varmista erityisesti, että
yrityksesi osoite- ja yhteystiedot ovat oikein, ettei asiakkaasi harhaile turhaan.
Etsiikö asiakkaasi parturia, muttei löydä sinun yritystäsi seudun parturi-kampaamojen joukosta?
Vaasan seudun palveluha-

kemistosta voi hakea Vaasan
seudulla toimivia yrityksiä ja
yritysten tarjoamia tuotteita
ja palveluja yli 100 eri kategoriasta. Yrityksen virallinen,
rekisteriin merkitty toimiala
on usein hieman eri kuin
mitä yritys oikeasti tekee,
siksi palveluhakemisto hel-

pottaa eri palveluiden löytämistä.
Yritysrekisteristä voi siis
hakea yrityksiä nimen, toimialan, tuotteen tai palvelun perusteella. Kannattaa
käyttää hieman aikaa yrityksen toiminnan ja palveluiden

Från oss
- fullständigt blomsterbinderi
- blommor, grönväxter, krukor
- presentartiklar
- minnesfonder
- gravlyktor och ljus

För Dig som uppskattar kvalité!
Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 040 648 4345
www.cityflorist.fi

www.byggakuten.fi

Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

kuvailuun, niin yritys nousee
paremmin esiin hauissa.
Päivittäessäsi siis yrityksesi tietoja, valitse yrityksen
toimintaan sopivat palvelukategoriat ja kuvaile tarjoamasi tuotteet ja palvelut, niin
varmistut, että palveluita
etsivät löytävät juuri sinun

yrityksesi tiedot.
Kurkkaa yrityksesi tiedot
osoitteesta vasek.yrityshakemistot.fi ja ota yhteyttä info@
vasek.fi, jos tiedot kaipaavat
päivittämistä.
Rekisterin käyttö ja tietojen päivittäminen on aina
maksutonta!

ARBETSHANDLEDNING
- ett verktyg för arbetsvälmående,
individuellt eller i grupp.

Stärker personliga resurser och
arbetsgemenskapen, förebygger stress

Kerstin Brors
Dialogen Vörå,
tel 050-342 1265
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Annika Nuuja, Heidi Klemets (föräldraledig), Mona Wallin, Gun-Britt Nyman och Ann-Sofi Bäck jobbar som diakonissor i Vörå församling. 

Foto: Jonny Huggare Smeds

Diakonin finns till för människan
Diakonissorna i Vörå församling hjälper dem som
är i nöd och i behov av
stöd. Det är ett tungt men
givande arbete säger de.

I år har det gått 150 år sedan
den första diakonissan vigdes
i Finland. Vörå fick sin första
diakonissa 1909. I dag jobbar Mona Wallin, Gun-Britt
Nyman, Annika Nuuja, AnnSofi Bäck och Heidi Klemets
(föräldraledig) med diakonin
i Vörå församling. De beskriver arbetet som givande. Deras väg till att bli diakonissa
ser olika ut, men alla ser det
som ett kall.
– Jag ville bli sjukskötare
men kom inte in på utbildningen. Då sökte jag till Diakonissanstalten i Helsingfors

och kom in. På den får man
behörighet att jobba inom
vården. Efter studierna jobbade jag några år inom vården,
men kände att något saknades.
Med tiden insåg jag att det är
diakonissa jag ska vara. Ibland
kan det ta ett tag innan man
finner sitt kall, säger Nyman.
Wallin blev tipsad av sin
bror.
– Jag började på gymnasiet,
men beslöt att hoppa av studierna och sökte i stället till
Diakonissanstalten.
Wallin vikarierar som diakonissa i Oravais kapellförsamling. Tidigare har hon arbetat som missionär i Kenya.
Bäck blev inspirerad av
Wallin.
– Man måste ha en vårdutbildning för att få jobba som

diakonissa, men jag fick dispens av biskopen, säger Bäck,
som är barnträdgårdslärare.
Nuujas mamma jobbade
som diakonissa. Hon säger
att hon alltid levt nära det
kyrkliga arbetet och församlingen.
– Jag ville egentligen bli
sjukskötare, men ganska fort
upplevde jag den andliga vården som det viktigaste.
Vad gör ni inom diakonin?
Med glimten i ögat kan
man säga som Gun-Britt Nyman:
– Vi är församlingens mångsysslare.
Ordet diakoni betyder att
tjäna. Diakoner och diakonissor kan trösta den som gråter,
hjälpa den som hamnat i ekonomiskt trubbel och hålla en

person i handen då livslågan
håller på att slockna.
– Vi försöker hjälpa där nöden är som störst. Men nöden
förändras med tiden, säger
Wallin.
Diakonin strävar efter att
fånga upp den som myndigheter inte har möjlighet att
ge så mycket tid och stöd som
personen egentligen behöver.
Diakonin ser till hela människan: kropp, själ och ande.
– Det är viktigt att komma
ihåg att vi inte bara finns till
för dem som är troende. Vi
finns till för alla, säger Wallin.
Att jobba som diakon eller
diakonissa passar inte alla.
Arbetet är påfrestande eftersom man jobbar så nära människor i sorg och nöd.
– De som vi träffar upple-

ver ofta att de befinner sig i en
återvändsgränd, säger Nuuja.
Wallin säger att ingen
ska behöva gå ensam med
sin sorg. Diakonissorna vill
väcka hopp hos dem som
känner förtvivlan. Och eftersom grönt är symbolen för
hopp och tillväxt klär sig diakonissor ofta i grönt.
Då man befinner sig i en
kris kan huvudet lätt fyllas
med tankar, säger Bäck. Genom att prata högt om problemet kan den som har det
svårt få en överblick och hitta
ut ur tankar som ockuperat
ens inre.
– Ofta lättar bördan då
man får sätta ord på den, säger Bäck.
Diakonissorna
försöker
söka upp dem som har det

Diakonia on ihmistä varten

zzVöyrin seurakunnan diakonissat auttavat hädässä ja tuen
tarpeessa olevia ihmisiä. Naisten mielestä työ on raskasta
mutta antoisaa.
Tänä vuonna on kulunut
150 vuotta siitä, kun Suomen
ensimmäinen diakonissa vihittiin virkaansa. Vöyri sai
ensimmäisen diakonissansa
vuonna 1909. Nykyään Mona
Wallin, Gun-Britt Nyman,
Annika Nuuja, Ann-Sofi
Bäck ja Heidi Klemets (vanhempainvapaalla) vastaavat
Vöyrin kunnan diakoniatyöstä. He kuvailevat työn olevan antoisaa. Naisten tiet
diakonissanuralle ovat olleet
erilaisia, mutta kaikki heistä
näkevät sen olevan kutsumuksensa.
– Halusin
sairaanhoitajaksi, mutta en päässyt koulu-

tukseen. Sitten hain Helsingin
Diakonialaitokseen ja pääsin
sisään. Sieltä saa pätevyyden hoitotyöhön. Opintojen
jälkeen työskentelin joitain
vuosia hoitopuolella, mutta
tunsin jonkin puuttuvan. Ajan
myötä tajusin haluavani olla
diakonissa. Joskus kestää aikansa ennen kuin löytää kutsumuksensa, Nyman sano.
Wallinille diakonissan työstä vinkkasi hänen veljensä.
– Aloitin lukion, mutta päätin keskeyttää opintoni ja hain
Diakonialaitokseen.
Wallin toimii diakonissan
sijaisena Oravaisten kappeliseurakunnassa. Aiemmin hän
on työskennellyt lähetystyöntekijänä Keniassa.
Bäck sai inspiraationsa
Wallinilta.
– Diakonissan työ edellyttää

hoitoalan koulutusta, mutta
minä sain poikkeusluvan piispalta, lastentarhanopettajana
toiminut Bäck sanoo.
Nuujan äiti työskenteli
diakonissana. Hän sanoo kirkollisen työn ja seurakunnan
olleen aina läsnä hänen elämässään.
– Halusin oikeastaan sairaanhoitajaksi, mutta melko
pian huomasin hengellisen
elämän olevan tärkeintä.
Mitä diakoniatyö pitää sisällään?
Pilke silmäkulmassa voitaisiin sanoa kuten Gun-Britt
Nyman:
– Olemme
seurakunnan
monitoimityöntekijöitä.
Sana diakonia tarkoittaa
palvelua. Diakonit ja diakonissat voivat lohduttaa itkevää, auttaa taloudellisiin vai-

keuksiin joutunutta ja pitää
kädestä kiinni ihmistä, jonka
elämänliekki on hiipumaisillaan.
– Pyrimme auttamaan silloin, kun hätä on suurin. Hätä
muuttuu kuitenkin ajan myötä, Wallin sanoo.
Diakoniatyön tarkoituksena on tavoittaa ne ihmiset, joiden tukemiseen viranomaisilla
ei ole riittävästi aikaa tai oikeanlaisia keinoja. Diakonia tarkastelee ihmistä kehon, sielun
ja hengen kokonaisuutena.
– On tärkeää muistaa, että
emme ole pelkästään uskovia varten. Olemme kaikkia
varten, Wallin sanoo.
Diakoniatyö ei sovi kaikille.
Työ on rasittavaa, kun työskennellään niin lähellä surua
ja hätää kohtaavia ihmisiä.
– Meidän kohtaamamme

ihmiset kokevat usein olevansa umpikujassa, Nuuja sanoo.
Wallin sanoo, ettei kenenkään tule jäädä yksin surunsa
kanssa. Diakonissat tahtovat
herättää toivoa heissä, jotka
tuntevat epäilyksiä. Vihreä on
toivon ja kasvun väri, minkä
vuoksi diakonissat pukeutuvat usein vihreään.
Kriisissä ihmisen pää täyttyy helposti ajatuksista, Bäck
sanoo. Puhumalla ääneen
ongelmasta voi vaikeuksista
kärsivä ihminen saada ymmärrystä tilanteesta ja löytää
ulospääsyn sisustansa vallanneista ajatuksista.
– Usein taakka helpottaa,
kun sen saa puettua sanoiksi,
Bäck sanoo.
Diakonissat pyrkivät löytämään ne ihmiset, joilla on
vaikeaa. Se ei kuitenkaan ole

svårt. Men det är inte så lätt
alla gånger. De som har det
tungt kan ofta isolera sig i
hemmet. Anhöriga får gärna
höra av sig till diakonissorna
om de känner någon som är i
behov av hjälp och stöd.
En stor skillnad mellan
till exempel hemvården och
diakonin är att diakonissorna
inte har någon tidsbegränsning. De har inget strikt schema och behöver inte springa
från klient till klient. De har
tid att se människan.
– Vi kan ge den tid som behövs, säger Nyman.
Diakonissorna i Vörå ser
också sitt arbete som givande. För trots nöd och sorg går
det att finna glädje och tacksamhet.

Jonny Huggare Smeds

aina helppoa. Vaikeuksista
kärsivä ihminen voi usein eristäytyä kotiinsa. Omaiset voivat ottaa diakonissoihin yhteyttä, jos he kokevat jonkun
läheisensä tarvitsevan apua ja
tukea.
Suuri ero esimerkiksi kotihoidon ja diakonian välillä
on, että diakonissoilla ei ole
aikarajoituksia. Heillä ei ole
tarkkoja aikatauluja eikä
heidän tarvitse juosta yhden
asiakkaan luota toisen asiakkaan luo. Heillä on aikaa kohdata ihminen.
– Voimme antaa sen ajan,
mikä on tarpeen, Nyman
sanoo.
Vöyrin diakonissat pitävät
myös työtään antoisana. Sillä
hädästä ja surusta huolimatta
löydettävissä on iloa ja kiitollisuutta.
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Snöskotern går från 0 till 100 på 1,6 sekunder, säger Martin Kock.

Martin är flerfaldig mästare
Martin Kock i Tottesund tillbringar gärna sin vakna tid i garaget.
Att få skruva och tävla med skoter är hans passion.
Vilken sekund som helst slår
ljuset om från gult till grönt.
Ljudet av snöskoterns motor försvinner. Det enda som
hörs är andningen inne i
hjälmen. Det gäller att hålla
fokus. Grönt! Med en tuff
g-kraft, som suger i magen,
åker snöskotrarna i väg.
De första 18 metrarna är
de viktigaste. Där avgörs tävlingen.

Så beskriver Martin Kock
hur det är att köra dragrace
med snöskotern. Han bor i
Tottesund i Maxmo och är
flerfaldig FM-medaljör.
Det finns ingen tid att förlora i starten, för snöskotern
går från 0 till 100 på 1,6 sekunder. Klåpar man när lampan går från gult till grönt är
man inte med i tävlingen. Det
går nämligen inte att komma

igen på den 201 meter långa
banan.
– Det känns i kroppen då
man kör i väg.
Martin har tävlat med snöskoter i över tjugo år. Och
han planerar inte att sluta på
länge.
– Det är nästan som att
vara med i en kult. Många
tävlande har försökt komma
ut ur det, men det går inte.

Alla kommer tillbaka, säger
Martin och skrattar.
Han har aldrig tagit paus
från tävlingarna. Det enda
som stoppat honom är vädret.
Hur kommer det sig att snöskotrar och dragrace blev
så viktigt? Martin har alltid
varit intresserad av motorer. Men det var på Jannes

Saloon i Vasa som han såg
sin första skotertävling. Det
var 25 år sedan och det förändrade hans liv. Han kände
direkt att det här var något
för honom. Med tiden har
han plockat hem flera FMmedaljer.
– Min framgång i tävlingarna har öka sakta men säkert.
Jag har inte haft bråttom.
För att förbättra vinstchanserna försöker Martin
hålla i gång kroppen. Han
cyklar och tänker på vad han
äter. Det råder delade meningar, säger han, men han

tror att vikten spelar roll i
tävlingarna. Hanteringen av
snöskotern tränar han inte
så mycket. Han lägger mera
fokus på garaget.
– Jag har en dator på mina
motorer. Det gör att jag kan
finjustera i princip hela motorn exakt som jag vill. Jag
kan koda hur motorn ska
reagerar då den tänder.
Han tävlar i två klasser:
Topfuel och Open Mod 1050.
I Topfuel får snöskoterföraren fria händer att göra vad
han eller hon vill med motorn. Så länge snöskotern ser
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Motorerna ska vara skinande rena, säger Martin Kock, som beskriver sig själv som pedantisk.

Martin Kock är flerfaldig FM-medaljör. Han arrangerar också skotertävlingarna på Nabben i Maxmo.

Det här gäller
när du kör snöskoter

zzDet är högsäsong för snöskotrar. Många passar på att
förgylla vinterdagarna med
utflykter med sina skotrar.
Men alla har inte koll på
vilka regler som gäller för
snöskotrar. Här följer en genomgång som baserar sig på
polisens information.
För att överhuvudtaget
köra en snöskoter ska föraren vara 15 år och minst ha
körkort av klass T. Föraren
och passagerare måste ha
hjälm. Snöskotern ska också
vara registrerad och ha en
trafikförsäkring. Den högsta

tillåtna hastigheten för terrängkörning är 60 kilometer
i timmen.
Det är inte att tillåtet att
köra på vägområden och
notera att diken längs vägar
också räknas också som vägområden. Men om situationen kräver att du måste korsa en väg är det tillåtet. Om
man i undantagsfall måste
köra längs en väg är den högsta tillåtna hastigheten 40 kilometer i timmen.
Kom ihåg att det är förbjudet att köra på privatmark
utan tillstånd. Skotern kan

förstöra mark, odlingsmark
och ny plantskog.
På istäckta vattenområden
och snöskoterleder kan man
köra fritt utan tillstånd. På istäckta vattenområden är den
högsta tillåtna hastigheten 80
kilometer i timmen, men på
snöskoterspår är det fastigheten 60 kilometer i timmen
som gäller.
Är man osäker eller vill
veta mera om var det finns
snöskoterleder kan man ta
kontakt med lokala snöskoterföreningar.
Källa: poliisi.fi och ajokortti-info.fi

som brinner för snöskotrar
ut som en snöskoter är den
godkänd för tävling. I Open
Mod 1050 är man begränsad
till en motor på 1 050 kubik.
– Men du får ha hur många
cylindrar som helst. För tillfället bygger jag en snöskoter
med tre cylindrar.
Varför tre cylindrar?
– Ja, för att det här är en
sjukdom. Man kan säga att
jag har skoterfeber, säger
Martin och skrattar igen.
Med sjukdom syftar han
på att han njuter av att få
skruva motorer och sätter ner mycket tid i garaget.

Det kliar i fingrarna när han
inte får skruva. Han öppnar
motorhuven på skotern som
används inom Topfuel. Det
är skinande rent. Svårt att tro
att den används i tävlingar.
– Jag är pedant. Det ska
vara rent och fint.
De flesta delarna beställer
han från USA, där dragrace
med snöskoter är betydligt
större än i Finland.
– Jag är tvungen att beställa
delarna från andra sidan jorden. Det är inga billiga grejer.
Bara avloppet på ena snö-

skotern har kostat 1 500 euro.
Och den som tycker att bensinpriset är högt i Finland
kan kanske finna en liten
tröst i att 19 liter av bränslet
som Martin häller i tanken
på sina snöskotrar kostar 255
euro.
Det ger ett literpris kring

”

13 euro. Bensinen är specialbeställd från USA. Bensinen
är dyr men ger några extra
hästkrafter som kan avgöra
en tävling.
– En hobby ska få kosta,
men någon gräns måste det
ändå finnas.
Han startar skotern som

Nu gäller det bara att lägga in gasen, finjustera motorn och hoppas på att motorn inte
exploderar. Det blir hundrafemtio hästkrafter
till med gasen, så du kan ju tänka dig vilken
explosion det blir.

används i Open Mod 1050 i
husets källare. Motorn vrålar
så högt att det skulle skära i
öronen utan skydd. Han tar
ut den på gården.
– Våra katter blir alldeles
tokiga när jag startar skotern.
De springer runt i hela huset.
De tror kanske det är en jordbävning.
Och mera ljud ska det bli.
Martin har som mål att installera lustgas i modellen
som han tävlar med i Topfuel.
– Jag har alla delar. Nu gäller det bara att lägga in gasen,
finjustera motorn och hop-

pas på att motorn inte exploderar. Det blir hundrafemtio
hästkrafter till med gasen, så
du kan ju tänka dig vilken explosion det blir.
Det låter lite farligt. Du
får ha brandsläckaren nära.
– Vi som håller på med det
här lever för spänningen. Exploderar det så har jag delar
för att bygga två motorer till.
Jag har alltid brandsläckare
nära till hands. Men hittills
har inte en enda av mina motorer exploderat.
Text & fot0:
Jonny Huggare Smeds
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Hjälp finns för nedsatt syn
Att förlora synen helt
eller delvis är ofta
traumatiskt. Sådant som
man tagit för givet är
inte självklart längre.
Men förlorar man synen
är man inte ensam. Det
finns hjälp och stöd.
Det finns 50 000–60 000 synskadade i Finland och ungefär 3 000 av dem är svenskspråkiga. Förbundet Finlands
Svenska Synskadade rf (FSS)
hjälper dem som drabbas av en
synnedsättning att landa i sin
nya vardag.
Ulla-Britt Ingman jobbar
som rehabiliteringsrådgivare
och socialarbetare på förbundet. Hennes kontor finns på
Campus Norrvalla och hennes
arbetsområde sträcker sig från
Nykarleby till Kristinestad.
Ingman berättar att ha
problem med synen är ett informations- och kommunikationshandikapp, 70–80 procent av våra intryck kommer
via synen.
– Det är utmanande att anpassa sig till den nya livssituationen om man drabbas av en
synnedsättning. Vi finns till för
att hjälpa.

detaljer, som att se nivåskillnader och kontraster eller att se
ansikten och ansiktsuttryck.
Handarbete och läsning blir en
utmaning.
– Ingen som drabbas av en
synnedsättning ska behöva
känna sig åsidosatt eller utanför samhället, säger Ingman.

Ulla-Britt Ingmans arbetsområde sträcker sig från Nykarleby till Kristinestad. Hennes kontor finns på Norrvalla.

Om man drabbas av en
ögonsjukdom eller en hjärnblödning som påverkar synen
är man tvungen att lära sig
många saker på nytt. FSS ordnar en årlig anpassningskurs i
Härmä som riktar sig till dem
som förlorat synen och deras anhöriga. Den drabbade

zzHjälpmedel och tips i vardagen
Pins: Ett pins fäst på kläderna visar andra att man
har en synnedsättning.
Vit käpp: Med en vit käpp kan
man visa att man har en synnedsättning och med hjälp av
pendelteknik kan man få en
uppfattning om hinder i sin
omgivning som hjälper när
man rör sig.
Ledarhund: Österbottens
välfärdsområde kan bevilja
en ledarhund som hjälper till
att navigera och göra vardagen tryggare.
Hygien: Ingman berättar att
man till exempel kan märka

den ena flaskan med gummiband för att veta skillnaden
på balsam och schampo.
Läsning: Talböcker och
taltidningar finns att tillgå
digitalt. Punktskrift är ett
alternativt kommunikationssätt. Genom att träna upp
känseln i fingrarna kan man
lära sig att läsa punktskrift.
Det kräver tid och tålamod,
men de som blir riktigt
duktiga kan skriva texter
och läsa böcker skrivna med
punktskrift.
Matbordet: Viktigt att duka
med kontraster; en vit kopp

får hjälp att hitta verktyg och
tankesätt för en fungerande
vardag.
– En synnedsättning påverkar hela familjen. Det är viktigt
att också anhöriga får kunskap
och information.
Det finns många typer av
synnedsättningar. Man kan få

svårt att se i mörker, fläckar i
synfältet eller bli ljuskänslig.
Eller så förlorar man synen
helt och hållet. Om man får
svårt eller det är omöjligt att
läsa vanlig text och om det är
svårt eller omöjligt att röra sig
och orientera sig i omgivningen ses man som en person med

synnedsättning, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).
I Finland klassificeras den
som har en synskärpa mindre
än 0,3 på det bättre ögat som en
person med synnedsättning.
Ingman säger att det kan innebära att det blir svårt att göra
sådant som kräver att man ser

på en duk med färger. Placera maten på bordet enligt
klockmodellen. Berätta
för personen med synnedsättning vad som finns
på tallriken. Till exempel:
”Klockan 5 är kött. Klockan
10 är sallad”.
Bemöta en person med
synnedsättning: Det är
viktigt att man ger sig till
känna då man närmar sig
en person med synnedsättning. Vänd dig inte bara
mot en eventuell ledsagare
utan prata rakt till personen med synnedsättning.

Förklara i stället tydligt
eftersom personen med en
synnedsättning inte uppfattar kroppsspråk, mimik,
gester och nickningar på
samma sätt som du som är
seende.
Berätta om omgivningen:
Många som drabbas av en
synnedsättning har sett tidigare. Berätta för personen
vad som finns i omgivningen
så att hen kan skapa sig en
bild av hur det ser ut. Tydligt
beskrivande kommunikation;
undvik ”hit och dit, här och
där”.

Förbyggande åtgärder
Motion: Det är viktigt med
daglig och bra motion för
att hålla kroppen i god
kondition. En god kondition
förebygger många sjukdomar som kan leda till synnedsättning. Motion hjälper
mot ögontrötthet och tränar
balansen, vilket är livsviktigt
för dem som drabbas av en
synnedsättning.
Belysning: Belysning har stor
betydelse. Ju äldre vi blir
desto mera ljus behöver vi
för att kunna se. En 60-åring
behöver 10 gånger så mycket

Det finns många praktiska
hjälpmedel som underlättar
vardagen. För enkelhetens
skull kan vi dela in dem i optiska hjälpmedel, vardagshjälpmedel, IT-hjälpmedel samt
kommunikativa hjälpmedel.
Förstoringsglas och förstoringsapparater är optiska
hjälpmedel. Dagens förstoringsapparater kan ofta läsa
upp en text. Österbottens
välfärdsområde beviljar hjälpmedlen.
– Under de senaste åren har
det verkligen skett en utveckling när det gäller hjälpmedel
för personer med synnedsättning.
Alla dagstidningar och
ett flertal publikationer och
böcker finns inlästa och utbudet av mobilappar är stort.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

ljus som en 10-åring. Med
god belysning är det lättare
att se faror och förebygga till
exempel fall.
Regelbunden kontroll:
Ingman rekommenderar att
man undersöker sina ögon
regelbundet när man blir
äldre. På så sätt kan man
förebygga och behandla
symptom innan de leder till
en permanent synnedsättning.
OBS: Om man plötsligt
förlorar synen helt ska man
omedelbart ta kontakt med
hälsovården.

Näkövammasta kärsiville on tarjolla apua
zzNäön menettäminen kokonaan tai osittain on usein traumaattista. Se, mikä oli ennen
itsestäänselvyys, ei olekaan
enää sitä. Näkönsä menettänyt ei kuitenkaan ole yksin.
Tarjolla on apua ja tukea.
Suomessa
on
50 000–
60 0000 näkövammaista ja
noin 3 000 heistä on ruotsinkielisiä. Finlands Svenska
Synskadade rf (FSS) auttaa
näkövamman saaneita ihmisiä heidän uudessa arjessaan.
Ulla-Britt Ingman työskentelee liitossa kuntoutusneuvojana ja sosiaalityöntekijänä.
Hänen toimistonsa sijaitsee
Campus Norrvallalla, ja hänen työalueensa ulottuu Uudestakaarlepyystä aina Kristiinankaupunkiin asti.
Ingman kertoo näkövammassa olevan kyse tiedollisesta ja viestinnällisestä vammasta. Ihminen aistii 70–80
prosenttia aistimuksistaan
näköaistin kautta.
– Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen on haastavaa
näkövammaiselle.
Meidän tehtävämme on olla
avuksi.
Jos ihminen sairastuu sil-

zzApuvälineitä ja vinkkejä arkeen
Pinssi: Vaatteisiin kiinnitetty pinssi kertoo muille
näkövammasta.
Valkoinen keppi: Valkoinen
keppi kertoo näkövammasta
ja sen käyttäjä voi heiluriliikkeen avulla saada tietoa
ympäristönsä esteistä, mikä
auttaa liikkumisessa.
Opaskoirat: Pohjanmaan
hyvinvointialue voi myöntää
opaskoiran, joka auttaa suunnistamaan ja tekee arjesta
turvallisempaa.
Hygienia: Ingman kertoo,
että esimerkiksi shampoon ja
hoitoaineen voi erotella kiinnittämällä pulloista toiseen
kuminauhan.
Lukeminen: Äänikirjoja ja
-lehtiä on saatavilla digitaalisesti. Pistekirjoitus on
vaihtoehtoinen viestintätapa.
Pistekirjoitusta voi opetella

sormien tuntoaistia harjoittamalla. Se vaatii aikaa ja
kärsivällisyyttä, mutta pistekirjoituksen hallitseva henkilö voivat kirjoittaa tekstejä
ja lukea pistekirjoituksella
kirjoitettuja kirjoja.
Ruokapöytä: Kattauksessa
on tärkeää käyttää kontrasteja: valkoinen kuppi
värikkäälle pöytäliinalle.
Ruoan voi asetella pöydälle
esimerkiksi kellon muotoon.
Kerro näkövammaiselle, mitä
lautasella on. Esimerkiksi
”Kello 5:ssä on lihaa. Kello
10:ssä on salaattia.”
Näkövammaisen ihmisen
kohtaaminen: Näkövammaista lähestyttäessä on hyvä
antaa merkki itsestään. Älä
käänny pelkästään mahdollisen saattajan puoleen, vaan
puhu suoraan näkövammai-

selle. Selitä asiat selkeästi,
koska näkövammainen
ei pysty havaitsemaan
kehonkieltä, eleitä, ilmeitä ja
nyökkäyksiä samalla tavalla
kuin näkevät ihmiset.
Ympäristöstä kertominen:
Monien näkövammaisten
näkökyky on toiminut aikaisemmin. Kerro näkövammaiselle, mitä ympäristössä on,
jotta hän voi luoda mielessään kuvan tilanteesta. Puhu
selkeästi ja kuvailevasti ja
vältä sanomasta ”sinne ja
tänne” tai ”siellä täällä”.
Ennaltaehkäisy
Liikunta: Päivittäinen liikunta
pitää kehon hyvässä kunnossa.
Hyvällä kunnolla voidaan ennaltaehkäistä monia sairauksia,
jotka voivat johtaa näkövammaan. Liikunta auttaa silmien
väsymykseen ja harjoittaa

tasapainoa, joka on näkövammaiselle elintärkeä taito.
Valaistus: Valaistuksella
on suuri merkitys. Mitä
vanhemmiksi tulemme, sitä
enemmän valoa tarvitsemme
nähdäksemme. 60-vuotias
tarvitsee 10 kertaa enemmän
valoa kuin 10-vuotias. Hyvä
valaistus auttaa havaitsemaan vaaroja ja ehkäisemään
esimerkiksi kaatumisia.
Säännölliset näöntarkastukset: Ingman suosittelee iäkkäille ihmisille
säännöllisiä näöntarkastuksia. Niiden avulla voidaan
ennaltaehkäistä ja hoitaa
oireita ennen kuin ne johtavat
pysyvään näönmenetykseen.
Huom: Jos näkökyky katoaa
äkillisesti, on otettava välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon.

mäsairauteen tai saa aivoverenvuodon, joka vaikuttaa
näköaistiin, on hänen opittava monet asiat uudestaan. FSS
järjestää vuosittain Härmässä
sopeutumiskursseja näkönsä
menettäneille ja heidän läheisilleen. Näkövammaista

autetaan löytämään arkea
sujuvoittavia työkaluja ja ajattelutapoja.
– Näkövamma
vaikuttaa
koko perheeseen. On tärkeää,
että myös omaiset saavat tietoa.
Näkövammoja on monia
erilaisia. Kyse voi olla hä-

märänäön heikentymisestä,
näkökentän
samentumista
tai silmien valonarkuudesta.
Näkökyvyn voi myös menettää kokonaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan
näkövammaiseksi katsotaan
ihminen, jolle on vaikeaa tai

mahdotonta lukea tavallista
tekstiä tai liikkua ja suunnistaa ympäristössään.
Suomessa ihmisellä katsotaan olevan näkövamma silloin, kun hänen paremman
silmänsä näöntarkkuus on
alle 0,3. Ingmanin mukaan

tämä voi tarkoittaa vaikeuksia tehdä toimintoja, jotka
edellyttävät yksityiskohtien
kuten tasoerojen, kontrastien,
kasvojen ja ilmeiden hahmottamista. Käsitöiden tekeminen ja lukeminen muuttuvat
haasteellisiksi.
– Näkövammasta kärsivän
ei tarvitse tuntea joutuvansa
yhteiskunnan ulkopuolelle tai
syrjään, Ingman sanoo.
On olemassa monia arkea helpottavia käytännön
apuvälineitä. Nämä voidaan
yksinkertaistamisen vuoksi
jakaa optisiin apuvälineisiin, arjen apuvälineisiin, ITapuvälineisiin ja viestintäapuvälineisiin.
Suurennuslasi
ja
suurennuslaitteet ovat optisia
apuvälineitä. Nykyajan suurennuslaitteet voivat usein
lukea ääneen tekstiä. Apuvälineitä myöntää Pohjanmaan
hyvinvointialue.
– Viime vuosina näkövammaisten apuvälineissä on tapahtunut rivakkaa kehitystä.
Kaikista sanomalehdistä ja
monista julkaisuista ja kirjoista on kuunteluversiot, ja puhelinsovelluksia on tarjolla
runsaasti.
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ANNONS

Trots att många bankärenden idag kan uträttas på nätet eller i mobilen, har Andelsbanken valt att inte pruta på sin tillgänglighet och personliga
service. Vid bankens Vöråkontor kan du sköta alla dina bankärenden på ett och samma ställe – under alla skeden i livet.

Personlig betjäning i livets
alla skeden
I en tid då de flesta uträttar merparten av sina bankärenden via nätet eller mobilen, har det visat sig
alltmer vanligt att man inte längre ens förväntar sig personlig service av sin egen bank. För den som är
kund i Andelsbanken har tillgängligheten till lokal och personlig betjäning dock inte förändrats och vid
Vöråkontoret har du dagligen tillgång till banktjänster – med personlig betjäning.
Oberoende av om du är bosatt
i Vasa, Närpes eller Vörå har du
som kund i Andelsbanken tillgång till samma tjänsteutbud på
ditt lokala bankkontor.
– Detta är också vår största styrka, konstaterar förman Maud
Fleen.

Personligt och lätttillgängligt
– Du kan sköta alla dina bankärenden här – oberoende om det
gäller lån, försäkringar, placeringar, företagsärenden eller juridiska ärenden. Vårt tjänsteutbud
är otroligt brett, men fortfarande
ändå personligt och lättillgängligt.
Idag omfattar bankverksamhet
och banktjänster långt mer än
att bara betalningstransaktioner
av olika slag och utmärkande för
Andelsbanken är just att inget
och ingen utesluts, oberoende av
vilket kontor det gäller.
– Idag är det många kunder som
utgår från att det är tvärtom - att
allt måste skötas via nätet eller på
huvudkontoret, vilket i vårt fall
är helt fel. Nättjänsterna och mo-

bilapplikationen är helt fantastiska men dem till trots har vi inte
prutat på den personliga servicen, fortsätter Anna-Lena Bengs,
kundrådgivare på finansieringssidan.

Över kundernas förväntan
– Det är lätt att ta kontakt med
oss – man är välkommen in när
som helst under våra öppettider,
men säkrast är att på förhand
boka tid med rätt expert. Då kan
man vara säker på att få sina ärenden uträttade när man anländer,
förtydligar hon.
Boka tid gör man enklast på nätadressen www.op.fi/vasa, men det
går också att besöka kontoret om
man föredrar det.
– Vi har skilda experter för varje
specifikt område, och alla brinner
vi för det vi gör. Som kund hos oss
får man oftast mer än vad man
förväntar sig och vi är måna om
att som ensam aktör i kommunen
erbjuda ett mervärde för kunderna, tillägger Fleen.
Oberoende om du ska öppna ett
nytt konto för ditt nyfödda barn,

starta företag, köpa tomt och bygga hus, skriva ett gåvobrev eller
vill göra placeringar, får du personlig betjäning i ditt ärende på
Andelsbankens Vöråkontor. Dagliga banktjänster – allt från kortbeställningar till nätbanksavtal,
lån, sparande och placeringar, juridiska tjänster, försäkringar samt
företagsfinansiering – allt erbjuds
här i Vörå.

Företagsrådgivarna
jobbar nära företagen
Som företagskund har du dessutom möjlighet att få en helt egen
kontaktperson på Andelsbanken.
– Vi jobbar nära våra företag –
oavsett om det är mikroföretag,
jordbrukare eller större företag.
Som företagare kan du bli betjänad av våra experter på plats i ditt
företag, och behöver inte besöka
banken. Vi ser till att hålla en regelbunden kontakt och lägger stor
vikt vid att erbjuda hela repertoaren av tjänster som ett företag
kan ha behov av, och att vara lika
tillgängliga för företagskunderna
som vi är för de privata, berättar
Kristin Ehrström.

Anna-Lena Bengs, Maud Fleen, Pia Hanhimäki, Kristin Ehrström och Arja Holm är några av alla experter som betjänar
dig på Andelsbankens Vöråkontor. Det är enkelt att boka tid
till rätt person på nätet – du hittar din lokala personal listad
här i faktarutan intill.

Ägarkundskapet ger de
bästa förmånerna
Som kund i Andelsbanken har
du dessutom möjlighet att bli
ägarkund och på så vis få ännu
större mervärde av din bank.
– Ägarkundskapet innebär att
man samlar bonus, som sedan
kan användas till att betala serviceavgifter och till och med för att
betala försäkringar i mångas fall,
förklarar Fleen. Ägarkundskapet
ger dessutom både rabatter och
förmåner och är något som skiljer
Andelsbanken från andra banker.
Text och foto: Anna Sand

Dina experter som betjänar i vid Andelsbankens
Vöråkontor:
Holm Arja, Dagliga tjänster
Bengs Anna-Lena, Finansiering, privatkunder
Hanhimäki Pia-Maria, Finans., privatkunder
Nyby Åsa, Sparande och placeringar
Nylund Jacob, Sparande och placeringar
Partanen Christian, Kapitalförvaltning
Ehrström Kristin, Företagskunder
Holm Anna-Lena, Jord- och skogsbrukskunder
Sundqvist Ellinor, Juridiska tjänster
Joupers-Ekblom Annika, Försäkringar,
privatkunder
Mattbäck Roland, Försäkringar, företag,
jord-och skogsbrukskunder
Kontaktuppgifterna finns även på
www.op.fi/vasa
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Jocke Nyman tittar på KAJ:s videohälsning tillsammans med
föräldrarna Peter och Camilla Nyman.

Jocke Nyman har en tavla med KAJ-tema och berättar gärna
om sina idoler.

Jocke och pappa Peter ser fram emot att cykla i sommar.

Humorgruppen KAJ
bor i Jockes hjärta
Joakim ”Jocke” Nyman är humorgruppen KAJ:s största fan i Oravais.
Han kan dansa och sjunga i timtal till deras musik.
Han hälsar vänligt då jag
kommer. Föräldrarna har
berättat att jag kommer på
besök för att prata om hans
idoler, humorgruppen KAJ.
Vi hinner nätt och jämnt slå
oss ner i vardagsrummet innan Joakim ”Jocke” Nyman
kommer springande med
en tavla med bilder på KAJmedlemmarna Axel Åhman,
Jakob Norrgård och Kevin
Holmström. Jocke pekar på
medlemmarna och ljuder deras namn. Han gör ett tecken
som mamma Camilla Nyman
tyder:
– Det är tecknet för instrumentet melodika.
Året var 2011 och platsen
Monäs då Jockes musiksmak
förändrades. Kanske för alltid. KAJ uppträdde på en lastbil och en av medlemmarna
spelade melodika. Från den
dagen har Jocke inte kunnat
sluta digga KAJ. Andra artister har försökt peta ner gruppen från tronen, men de har
bara varit tillfälliga gäster i
Jockes liv. KAJ-trion har fått
ett all inclusive-rum i Jockes
hjärta. Han kan lyssna på
KAJ från morgon till kväll,
berättar pappa Peter Nyman.
– En dag såg han föreställningen ”Gambämark” på tv
åtta gånger. Då jag frågade
om det inte räckte efter sju
blev han arg, säger Peter och
skrattar.
Jocke brukar dansa och
sjunga med då han ser på
sina idoler. Rytmen tar över
hans kropp. När han vill lyssna på KAJ gör han tecknet
för melodika.
Jocke försvinner in på sitt

rum. Med ivriga steg kommer
han tillbaka till vardagsrummet. Med sig har en stickad
tröja. Motivet är inte svårt att
gissa.
– Jocke har lite svårt med
kläder. Han tar av sig allt
han inte tycker om. Men med
KAJ-kläderna är det annorlunda. Dem behåller han på.
Därför stickade jag en ylletröja med KAJ-motiv så han
inte skulle behöva frysa i vinter, säger Camilla.
Camilla berättar att hon
och Peter köpt KAJ-tröjor i
flera uppsättningar och storlekar så Jocke kan växa in i
dem. När KAJ:s egna lager
sinat har föräldrarna vänt sig
till Facebookloppisar för att
hitta någon som kan tänka
sig att sälja sin tröjor. Hittills
har det inte varit några problem.
Plötsligt försvinner Jocke ut
ur vardagsrummet igen. Nu
kommer han tillbaka med en
mössa. Peter och Camilla är
lite osäkra på varför mös�san är så kär. Det kan bero på
att en av Kevin Holmströms
karaktärer i pjäsen ”Botnia
Paradise” har en liknande
mössa. Jocke sätter mössan
på mitt huvud. Han flinar
och visar tummen upp. Det
ser bra ut tycker han.
– Jag och Peter har inte sett
föreställningen, men Jocke
såg den på genrep. Vi har biljetter bokade till mars. Jocke
har packat färdigt med flytväst, för det tycker han man
ska ha på föreställningen, säger Camilla.
Pjäsen utspelar sig på ett
kryssningsfartyg och givetvis

behövs flytvästar. Bättre att
ta det säkra före det osäkra.
Jag får ta en titt i Jockes
rum. Han leder mig ut i hallen och öppnar dörren som
en gentleman. På väggen
ovanför sängen hänger tre
KAJ-tröjor. Han pekar på
tröjorna och ljuder med stor
glädje. Camilla och Peter tittar in genom dörren. Jocke
rusar upp och visar att de
ska gå ut. Jocke är tonåring
och likt andra i samma ålder
tycker han att föräldrarna är
pinsamma. Han vill vara med
reportern själv.
Jag plockar upp kameran
ur väskan. Jocke vet vad det
handlar om. Han ska fotograferas och skiner som en
sol. Men först ber han mig
vänta. Han måste förbereda
sig. Ylletröjan åker på och
han klättrar upp i sängen.
Han skrattar medan kameran knäpper och det är svårt
att inte själv dras med i den
genuina glädjen.
Jocke har Downs syndrom
och kommer aldrig lära sig
prata. Men han kommunicerar på sitt eget sätt. Kroppens
känslouttryck säger ofta mer
än ord.
När han föddes 2007 kom
det som en chock för Peter och Camilla. De var inte
beredda på att Jocke skulle
födas med en extra kromosom. De insåg snabbt att de
var tvungna att anpassa sina
liv och lära sig att leva i en ny
vardag.
– Så här i efter hand tror
jag det gick lättare då Jocke
inte var vårt första barn. Vi
hade fyra äldre barn och kän-

de att vi hade rätt bra koll på
vad det innebär att ha barn,
säger Camilla.
Peter berättar att en skötare på BB sa att de inte skulle
bli förvånade om Jocke senare skulle sitta och stirra in
i en vägg i flera timmar. Det
är sådant som hör till sa hon.
– Det har Jocke aldrig gjort.
Det skulle vara skönt om han
ens kunde sitta stilla en minut, säger Peter och skrattar.
Förutom KAJ gillar Jocke
gymnastik och huslig ekonomi i skolan. Föräldrarna och
Jocke brukar sparka fotboll
på sportplanen i Oravais. För
en kort tid sedan fick Jocke
en ny cykel, en tandemcykel
med tre hjul. Den kunde de
köpa med hjälp av bidrag
från Ehrs Stiftelse. Jocke väntar på att få trampa i väg. Men
nu då det är vinter lockar
Ipaden mer än att dra på sig
vinterkläder. Jocke är duktig
på teknik, säger Camilla.
– Han brukar ladda ner
skjutspel. Förr raderade vi
dem, men han har listat ut
hur man installerar dem igen
så vi har låtit honom spela.
Med andra ord är han som
vilken tonåring som helst.
Han är flink med fingrarna
och kan röra spelkaraktären
utan bekymmer. Medan han
spelar på sin Ipad sjunger
KAJ i bakgrunden.
Det Jocke inte vet är att
KAJ-medlemmarna förberett
en videohälsning till honom.
När gruppen fick höra att
Kommunbladet skulle besöka deras största fan i Oravais
ville de göra en videohälsning. När Jocke trycker på

play och får syn på medlemmarna skiner han upp. Han
vinkar. Åhman och Holmström berättar att de ser
fram emot att träffa Jocke på
någon spelning under våren.
I slutet av hälsningen dyker
Jakob Norrgård upp med en
gitarr. KAJ har gjort en hyllningslåt till Jocke.

”

E finns mang
fördeilar me ti va
Jocke Nyman
Man har KAJ-pajton på å dansar
som Kurt Byman
Lyssnar på KAJskivor ja som
bara den
Å tå he fäädit tar
man Gambämark
igen
Jocke Nyman en
hyllning ti te
Jocke Nyman
sjunger betär än
me
Fast e je en
Jocke-låt
Säger itt ja schas
Åt papp hans fö
tå var it e ti na”

Jockes leende går från öra
till öra. Det är en sällan skådad glädje som inte lämnar
någon oberörd. Han dunkar
sig lätt på hjärtat där hans
stora idoler bor.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Jocke blev glad då det var dags för foto
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ografering. Tröjan har hans mamma stickat.

KAJ-huumoriryhmällä
on paikka Jocken
sydämessä
zzJoakim ”Jocke” Nyman on
huumoriryhmä KAJ:n suurin
fani Oravaisissa. Hän voi
tanssia ja laulaa heidän musiikkinsa tahtiin tuntikausia.
Saapuessani Jocke tervehtii minua ystävällisesti.
Vanhemmat ovat kertoneet
hänelle, että tulen käymään
puhuakseni hänen idoleistaan eli KAJ-huumoriryhmän
jäsenistä. Ehdimme juuri ja
juuri istuutua olohuoneeseen, kun Joakim ”Jocke”
Nyman tulee huoneeseen
juosten kantaen taulua,
jossa on kuvia KAJ:n jäsenistä Axel Åhmanista, Jakob Norrgårdista ja Kevin
Holmströmistä. Jocke osoittaa kutakin jäsentä ja lausuu
heidän nimensä. Hän viittoo
jotain ja äiti Camilla Nyman
selventää:
– Se on viittoma melodikasoittimelle.
Jocken musiikkimaku muuttui vuonna 2011 Monäsissä. Ehkä ikuisiksi ajoiksi.
KAJ esiintyi kuorma-auton
lavalla ja yksi ryhmän jäsenistä soitti melodikaa. Jocke
on ollut koukussa KAJ:hin
siitä päivästä lähtien. KAJ:n
valta-asemaa ovat yrittäneet
tavoitella muutkin artistit,
mutta nämä ovat olleet vain
tilapäisiä vieraita Jocken elämässä. KAJ-kolmikolla on all
inclusive -huone Jocken sydämessä. Hän voi kuunnella
KAJ:ta aamusta iltaan, isä
Peter Nyman kertoo.
– Yhtenä päivänä hän katsoi Gambämark-näytelmän
televisiosta kahdeksan kertaa. Kun seitsemännen kerran jälkeen kysyin eikö jo
riittäisi, Jocke suuttui, Peter
sanoo ja nauraa.
Jockella on tapana tanssia
ja laulaa idoleitaan katsellessaan. Rytmi ottaa vallan
hänen kehostaan. Kun Jocke
haluaa kuunnella KAJ:ta,
viittoo hän sanan melodika.
Jocke katoaa huoneeseensa. Innokkain askelin hän tulee takaisin olohuoneeseen
mukanaan neulepaita. Ei
ole vaikeaa arvata, minkäteemainen kuva paidassa on.
– Vaatteet tuottavat Jockelle hankaluuksia. Hän riisuu
kaikki vaatteet, joista ei pidä.
KAJ-vaatteiden kanssa tilanne on kuitenkin eri. Niiden
hän antaa olla päällään. Siksi
kudoin hänelle KAJ-teemaisen villapaidan, jotta hänen
ei tarvitsisi palella talvella,
Camilla sanoo.
Camilla kertoo hänen ja
Peterin ostaneen KAJ-paitoja useissa eri malleissa ja
ko’oissa, jotta Jocke voi sopeutua niihin. KAJ:n omien
varastojen tyhjennyttyä ovat
vanhemmat kääntyneet Facebook-kirppareiden puoleen löytääkseen ihmisiä, jotka voisivat harkita paitansa
myymistä. Tähän mennessä
se on sujunut mutkattomasti.
Yhtäkkiä Jocke lähtee taas
olohuoneesta. Nyt hän tulee
takaisin kantaen pipoa. Peter
ja Camilla eivät oikein tiedä,
miksi pipo on Jockelle niin

rakas. Se voi johtua siitä, että
Kevin Holmströmin hahmolla Botnia Paradise -näytelmässä on samanlainen
pipo. Jocke laittaa pipon minun päähäni. Hän virnistää
ja nostaa peukun pystyyn.
Hyvältä näyttää hänen mielestään.
– Minä ja Peter emme ole
nähneet näytelmää, mutta
Jocke näki sen kenraaliharjoitusesityksen. Meillä on
liput varattuna maaliskuulle.
Jocke on pakannut pelastusliivin valmiiksi, koska hän
uskoo sitä tarvittavan esityksessä, Camilla sanoo.
Näytelmän
tapahtumapaikkana toimii risteilyalus
ja tietysti pelastusliivit tulevat tarpeeseen. Parempi pelata varman päälle.
Saan käydä kurkistamassa
Jocken huoneeseen. Jocke
saattaa minut huoneen ovelle ja avaa oven herrasmiehen
elkein. Seinällä sängyn yläpuolella roikkuu kolme KAJpaitaa. Jocke osoittaa paitoja
ja äännähtää riemukkaasti.
Camilla ja Peter kurkistavat
ovesta sisään. Jocke ryntää
heidän luokseen ja näyttää
heille ovea. Teini-ikäinen
Jocke on niin kuin muutkin
ikätoverinsa ja nolostelee
vanhempiaan. Hän haluaa
olla itse reportterin roolissa.
Otan kameran laukustani.
Jocke tietää, mistä on kyse.
Nyt on valokuvien aika ja
Jocke loistaa kuin Naantalin
aurinko. Ensiksi hän kuitenkin pyytää minua odottamaan. Hänen on valmistauduttava. Hän pukee villapaidan
päälleen ja kiipeää sängylle.
Kameran
napsahtaessa
Jocke nauraa ja hänen vilpittömään iloonsa on helppo
yhtyä.
Jockella
on
Downin
syndrooma eikä hänelle koskaan kehity puhekykyä.
Hän kommunikoi kuitenkin
omalla tavallaan. Usein kehonkieli kertoo enemmän
kuin sanat. Kun Jocke syntyi
vuonna 2007, oli diagnoosi
shokki Peterille ja Camillalle.
He eivät olleet valmistautuneet siihen, että Jockella olisi
syntyessään
ylimääräinen
kromosomi. He huomasivat
nopeasti, että heidän on sopeutettava elämäänsä ja opetella uudenlaista arkea.
– Näin jälkeenpäin uskon
siitä olleen apua, ettei Jocke
ollut ensimmäinen lapsemme. Meillä oli ennestään
neljä lasta ja koimme tietävämme, millaista lapsiperheelämä on, Camilla sanoo.
Peter kertoo synnytyslaitoksen hoitajan sanoneen, ettei
vanhempien tulisi ihmetellä,
jos Jocke myöhemmin istuisi
tuijottamassa seinää tuntikausia. Hoitajan mukaan se
kuului asiaan.
– Niin Jocke ei ole koskaan
tehnyt. Olisi kiva, jos hän
voisi istua paikallaan edes
minuutin, Peter sanoo ja
nauraa.
KAJ:n lisäksi Jocke pitää

koulussa liikunta- ja kotitaloustunneista. Jockella ja
hänen vanhemmillaan on
tapana käydä potkimassa jalkapalloa Oravaisten urheilukentällä. Jocke sai hiljattain
uuden pyörän, nimittäin kolmipyöräisen tandempyörän.
Sen perhe pystyi ostamaan
Ehrsin säätiöltä saadun avustuksen turvin. Jocke odottaa, että pääsee pyöräilemään. Nyt talvella iPad houkuttelee kuitenkin enemmän
kuin talvivaatteiden pukeminen. Tekniikka on Jocken
juttu, Camilla sanoo.
– Hän tapaa ladata ampumapelejä. Ennen poistimme
ne, mutta Jocke on keksinyt,
miten ne voi asentaa uudelleen, joten olemme antaneet
hänen pelata.
Toisin sanoen Jocke on
kuin kuka tahansa teiniikäinen. Hänellä on ketterät
sormet, joilla voi liikuttaa
pelihahmoa huoletta. Kun
Jocke pelaa iPadillaan, taustalla soi KAJ.
Jocke ei kuitenkaan tiedä,
että KAJ:n jäsenet ovat
tehneet hänelle videotervehdyksen. Kun ryhmä sai
kuulla Kommunbladetin vierailusta heidän suurimman
oravaislaisen faninsa luo, halusivat he lähettää videotervehdyksen. Kun Jocke painaa play-nappulaa ja KAJ:n
jäsenet ilmestyvät näytölle,
hänen kasvonsa kirkastuvat. Hän heiluttaa kättään.
Åhman ja Holmström kertovat odottavansa innolla,
että saavat tavata Jocken
jossain kevään esityksistä.
Videon lopussa Jakob Norrgård ilmestyy kuvaan kitaran
kanssa. KAJ on tehnyt oman
laulun Jockelle.

”

E finns mang
fördeilar me ti va
Jocke Nyman
Man har KAJ-pajton på å dansar
som Kurt Byman
Lyssnar på KAJskivor ja som
bara den
Å tå he fäädit tar
man Gambämark
igen
Jocke Nyman en
hyllning ti te
Jocke Nyman
sjunger betär än
me
Fast e je en
Jocke-låt
Säger itt ja schas
Åt papp hans fö
tå var it e ti na”

Jocken hymy ulottuu silmiin asti. Tämä harvoin nähty
hymy ei jätä ketään kylmäksi. Jocke taputtaa kevyesti
rintaansa sydämen kohdalta:
siellä on erityinen paikka hänen suurille idoleilleen.
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Samuel Erikson säger att det känns tryggare att åka velomobil än vanlig cykel.

Samuel Eriksson glider fram
När Samuel Erikson sökte efter något som var snabbare
och bekvämare än en cykel fann han en velomobil.
Att det blev en gul variant var en slump.
Samuel Erikson är präst i
Vörå församling. De som fått
besök av honom har kanske
funderat vad i hela världen
som kommer farande när de
tittat ut genom fönstret. Den
ser ut som en raket eller en
banan. Eller kanske en kombination? Det som döljer sig
under det gula skalet är en
helt vanlig cykel. Modellen

kallas velomobil.
–De flesta som får syn på
mig och velomobilen blir glada av den gula färgen.
Då Erikson och hans familj
flyttade till Vörå började han
cykla aktivt. Det är ganska
praktiskt att cykla om man
ska röra sig några kilometer,
konstaterade han. Han sökte efter något som kunde ta

honom snabbare fram längs
vägarna men som var bekvämare än en vanlig cykel. När
han hittade velomobiler visste han att det var en sådan
han ville ha.
– Det finns en återförsäljare i Österbotten. Det
är lite häftigt med tanke på
hur nischad velomobilen är.
Då jag ringde första gången

hade han ingen i lager, men
över ett år senare ringde han
upp och sa han fått in en. Jag
tvekade först med tanke på
färgen. Gult är kanske inte
världens coolaste färg, men
jag beslöt ändå att slå till.
– Nu har den gula färgen
växt på mig. Jag tycker den
piggar upp.
Blev han snabbare ute på
vägen? Ja! Han uppskattar
att han kan åka 30 procent
snabbare på landsvägen.
– Det är nästan bara luftmotståndet som begränsar
hastigheten och en velomobil

har knappt något motstånd.
Men en skillnad mellan vanlig cykel och en velomobil
är uppförsbackarna. Med en
vanlig cykel kan man stå upp
och trampa; det kan man inte
med den här.
Högsta hastigheten han
kommit upp i är över 70 kilometer i timmen i en nerförs-

”

backe. Att hålla 40 kilometer i
timmen går relativt enkelt på
landsvägen, säger Erikson.
– Med min vanliga cykel
orkade jag hålla trettio kilometer i timmen i ungefär sextio minuter. Men då var jag
också i mitt livs form.
När Erikson kryper ner i velomobilen kan han ta med sig

Det är nästan bara luftmotståndet som
begränsar hastigheten och en velomobil har
knappt något motstånd. Men en skillnad mellan vanlig cykel och en velomobil är uppförsbackarna.
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Aluksi Samuel Eriksson oli mietteliäs koskien keltaista väriä,
mutta nyt hän pitää siitä.
Foto: Jonny Huggare Smeds

Samuel Erikson
viilettää menemään
keltaisella kinnerillään
Samuel Erikson löysi
velomobiilin eli kinnerin
etsiessään kulkuneuvoa,
joka olisi polkupyörää
nopeampi ja mukavampi.
Keltainen väri oli pelkkää
sattumaa.

i sin gula velomobil
flera psalmböcker eller dottern
Ingrid, 2 år, som gärna åker på
cykeltur med sin pappa.
– Det känns säkrare att
cykla med den här än en med
vanlig cykel på riksvägen. Jag
har märkt att många bilister
saktar in då de kör förbi och
att passagerarna i bilarna
ofta fotograferar eller filmar
då de kör om.
Alla velomobiler är handgjorda. Eriksons modell är
byggd i Nederländerna. Hantverken är rätt dyra. Men:
– Andrahandsvärdet
är
väldigt högt. Jag skulle kunna

sälja den för nästan samma
pris som jag köpte den.
Hur är det med underhållet?
– I grund och botten är
det en cykel, så det går att
fixa själv. Jag har bland annat varit tvungen att åtgärda
ett problem med bromsen. I
och med att jag var osäker
på hur man skulle göra tog
jag kontakt med tillverkaren.
Han var tillmötesgående och
skickade bilder och klara instruktioner.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Velomobilen är en familjemodell. Passageraren har en liten
ruta att titta ut genom.

Samuel Erikson toimii pappina Vöyrin seurakunnassa.
Eriksonin käydessä kotikäynneillä saattavat ihmiset
katsoa ikkunasta ihmeissään, että mikä ihme sieltä
oikein tulee. Kulkuneuvo
näyttää raketilta tai banaanilta. Tai ehkä niiden yhdistelmältä? Keltaisen kuoren
alta paljastuu kuitenkin täysin tavallinen pyörä. Mallia
kutsutaan kinneriksi.
– Useimmat, jotka näkevät
minut ja kinnerini, ilahtuvat
keltaisesta väristä.
Kun Erikson perheineen
muutti Vöyrille, hän alkoi
pyöräillä aktiivisesti. Erikson
totesi, että muutaman kilometrin matkan taittaa pyörällä aika näppärästi. Hän etsi
kulkuneuvoa, jolla pääsisi
liikkumaan teillä nopeammin mutta joka olisi tavallista pyörää mukavampi. Kun
Erikson löysi kinnerit, tiesi
hän haluavansa sellaisen itselleen.
– Pohjanmaalla on jälleenmyyjiä. Se on aika hienoa,
kun ajatellaan, miten kapea
markkinarako
kinnereillä
on. Ensimmäisen kerran soittaessani myyjälle tällä ei ollut
varastossa yhtään pyörää,
mutta yli vuotta myöhemmin
hän soitti ja kertoi saaneensa
yhden pyörän. Epäröin aluksi värin suhteen. Keltainen
ei ole välttämättä maailman
siistein väri, mutta päätin kuitenkin tarttua tilaisuuteen.
– Nyt olen tykästynyt keltaiseen. Se on piristävä väri.
Onko liikkuminen nyt
nopeampaa? Kyllä! Erikson
arvioi vauhdin kasvaneen 30
prosentilla maantieajossa.

– Nopeutta rajoittaa melkein ainoastaan ilmanvastus,
eikä kinnerillä ole juurikaan
vastusta. Tavallisen polkupyörän ja kinnerin eron huomaa kuitenkin ylämäissä.
Tavallisen pyörän selässä voi
nousta seisomaan ja polkea,
mutta kinnerillä se ei onnistu.
Eriksonin korkein saavuttama nopeus on ollut yli 70
kilometriä tunnissa alamäessä. 40 kilometrin tuntivauhdin pystyy pitämään aika
helposti maantiellä, Erikson
sanoo.
– Tavallisella
pyörällä
jaksoin pyöräillä 30 kilometrin tuntivauhdilla noin 60
minuutin ajan. Olin tosin silloin elämäni kunnossa.
Kun Erikson istuutuu kinneriinsä, ottaa hän mukaan
kasan virsikirjoja tai 2-vuotiaan Ingrid-tyttärensä, joka
tykkää matkustaa isän pyörän kyydissä.
– Valtateillä
kinnerillä
pyöräily tuntuu turvallisemmalta kuin tavallisella pyörällä pyöräily. Olen huomannut, että monet autoilijat
hidastavat ohi ajaessaan ja
matkustajat ottavat usein
videota tai valokuvia meidät
ohittaessaan.
Kaikki kinnerit ovat käsintehtyjä. Eriksonin malli on
rakennettu Hollannissa. Käsityö on suhteellisen kallista,
mutta
– Jälleenmyyntiarvo on todella korkea. Voisin myydä
kinnerini lähes samaan hintaan kuin mitä maksoin siitä.
Miten kinneriä huolletaan?
– Pohjimmiltaan kyse on
pyörästä, joten korjaaminen
onnistuu itse. Minun kínnerissäni on ollut muun muassa
jarruvika. En oikein tiennyt,
miten toimia, joten otin yhteyttä valmistajaan. Valmistaja oli avulias ja lähetti minulle selkeät ohjeet ja kuvat.
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Det är roligt då det går fort i backen, tycker Enni Höglund.

Ludvig Berglund har åkt i en mördarbacke så han är inte rädd för övningsbacken.

Leo Back är inte rädd för backar.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Se upp i backen – skidåkare
i Muminskola njuter av farten
Genom lekar lär barnen
i Muminskidskolan sig
att tycka om skidåkning.
KBL var med i backen och
träffade de unga skidåkarna.

Det har gått tjugo år sedan
Muminskidskolan startade
vid Vörå skidcentrum. AnnaLena Berglund var en av initiativtagarna.
– Konceptet kommer från
Suomen Latu. Jag råkade

läsa om det då mina barn var
små och blev intresserad att
ordna skidskola för barn.
Berglund tog kontakt med
Vörå IF:s skidsektion och sedan 2003 har många barn lärt
sig åka skidor.
– Vi ville visa barnen hur
roligt det är att skida.
Första året kom 30 barn och
följande år var de 68. Då hade
de också med lite äldre barn.
Nu för tiden koncentrerar de
sig på dem som är 5–8 år.

Berglund har varit ledare
sedan starten, men säger
att hon har gått i pension
från skidskolan. Det händer ändå att hon hjälper till
då det behövs. Nu är Päivi
Torrkulla en av de aktiva ledarna och det har hon varit
i nitton år.
– Hjärtat brinner för det
här. Barnen är så spontana
och glada, säger Torrkulla.
Berglund säger att det ger
en tillfredsställande känsla

att se barnen lista ut hur de
ska göra för att få skidåkningen att fungera.
Vad har barnen lärt sig
när de gått ut skolan?
– Då har de lärt sig att
tycka om skidåkning, säger
Torrkulla.
Barnen lär sig att åka skidor
genom lekar, som tafatt på
skidor. När barnen står stadigt på skidorna är det dags
att lära sig åka i backar. En

som är modig och tar sig upp
för övningsbacken är Leo
Back. Han är med för första
gången i skolan. Han åker
stadigt ner för backen.
Var det otäckt?
– Nej!
Varför vill du lära dig att
åka skidor?
– Det var min mamma som
sa att jag skulle komma med.
Enni Höglund hör också
till gruppen som åker ner för
övningsbacken. Hon tycker

om skidåkning.
– Roligast är det då det går
fort i backen.
Ludvig Berglund är heller inte rädd för backar. Han
kom med i skidskolan i fjol.
I år ska han åka på skidresa
och då gäller det att kunna
stå stadigt på skidorna.
– Jag har åkt i många backar. Den högsta backen jag åkt
i är en mördarbacke.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds
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Winter trail vid skidcentrum

zzVörå skidcentrum förknippas väl mest med skidåkning,
slalom- och hoppbacken. En
ny aktivitet som man kunnat pröva på i skogarna runt
skidcentrum fr.o.m. ifjol är
vintercykling.
Jan Grön som är intresserad av cykling och trail
löpning och aktiv i både
CK Triton och Vörå IF blev
inspirerad för 2–3 år sedan
när han såg att man började
marknadsföra vintercykling i
Lappland.
Varför skulle vi inte kunna
ha det i Vörå också tänkte
han. Efter att ha funderat en
tid på saken beslöt han att
rekognosera terrängen runt
skidcentrum.
Det råkade sig så att ungefär samtidigt hade Tage
Nickull och Mathias Jansson samma tankar och därifrån startade det. Idag finns
en slinga på cirka 5 km som
tur och retur blir ungefär
10 km samt ett stickspår
på cirka 4 km ut mot Bjurbäcken. CK Triton har cirka
60 medlemmar men vi är en
handfull aktiva som regel-

Vintercykling är roligast i skogen och en bra cykelled skall vara krokig och kuperad tycker Jan Grön. Foto: Diana Haldin

bundet vintercyklar säger
Grön.
Banan går längs det gamla
7,5 km-spåret bakom skidcentrum. Man hade i första
hand siktat in sig på fatbike
cykling men av spåren att
döma är slingan väldigt po-

pulär både bland löpare och
vandrare. Cykelföreningen
har skaffat två fatbike cyklar
som man kan låna om någon
vill testa på. Det finns en juniorcykel och en mindre modell för vuxna. För att låna en
cykel så kan man ta kontakt

med Ove Haldin i Rökiö.
Man undrar ju om det inte
är kallt att cykla vintertid och
går det inte tungt i snön?
Enligt Grön är det kallast
om fötter och händer men
det går bra ändå till minus
10 grader, sen börjar blir det

bli för kallt.
Köld är förstås bra för att
spåren ska bli hårda när man
ska börja köra upp dem men
i jämförelse med skidspår så
krävs det inte lika mycket
snö eftersom cykeldäcken
inte är lika känsliga för ste-

nar och rötter som skidor.
Mathias Jansson som är den
som oftast kör upp spåret använder en egen hemmagjord
specialsläde.
Föreningen har också
utvecklingsplaner både på
längre sträckning och att
skaffa ny utrustning för spårdragningen. Längs leden är
det också tillåtet att ta med
hunden.
Det man kan tänka på innan man ger sig ut på banan är
att om vädret blir varmt och
snön mjuk så riskerar banan
att bli förstörd hälsar Grön.
Att vintercykla är en speciell känsla. På en hård och
bra trampad bana är det inte
alls tungt att cykla men det
kräver lite koncentration att
hållas på banan vilket gör
att man lätt glömmer dagens
bekymmer i den fina Vöråterrängen.
Vintercykling är roligast i
skogen och en bra cykelled
skall vara krokig och kuperad tycker Grön. Karta om
mera info hittas på CK Tritons facebooksida.
Alf Wiklund

Händer i Vörå under mars–april
KONSTUTSTÄLLNING
–
Markku Kuusinen i Byagården i Djupsund, Kvimovägen
465, Maxmo. Öppet i samband med andra evenemang.
Pågår till och med 18.3. Under 2022 erbjuder Byarådet
med stöd av Svensk Österbottniska samfundet och
Konstsamfundet
”Kultur
för alla” på Byagården. Arr.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.

AR kl. 18.30 i Koskeby skola
för barn i åldern 8–9 (födda
2013-14). Arr. IF VOM
10.3 PIDRO kl. 18.30-20.30
i Byagården i Djupsund,
Kvimovägen 465, Maxmo.
Anmälan till lena.smaros@
gmail.com alt. 040-910 0069.
Arrangeras även 24.3 och
7.4. Arr. Djupsund Lövsund
Teugmo Byaråd r.f. Avgift.

10.3 FOTOUTSTÄLLNING på
Norrvalla, Vöråvägen 305307, Vörå av deltagare från
Korsholms vuxeninstituts fotokurs. Fotolärare Jens Lax.
Pågår t.o.m. 3.4. Öppet alla
dagar kl. 8–21. Arr. Folkhälsan Utbildning/Norrvalla.

15.3 STICK- OCH VIRKCAFÉ
kl. 18.30–20.30 i Byagården i
Djupsund, Kvimovägen 465,
Maxmo. Anmälan till: elisabet.bjork-norrgard@netikka.
fi alt. 050-465 0148. Arrangeras även 29.3 och 12.4. Arr.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f. Avgift.

10.3 FRIIDROTTSTRÄNING-

18.3

VINPROVNING

TILL

FISK kl. 18.30–21.00 i Byagården i Djupsund, Kvimovägen
465, Maxmo Anmälan till
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi alt 050-465 0148. Arr.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f. Avgift.
20.3 HERRGÅRDSBRUNCH
kl. 11–13 på Tottesunds herrgård, Tottesund 529, Maxmo.
Bokningar via föreningens
hemsida tottesund.sou.fi, per
epost info@klemets.fi eller
per tfn 040-1896882 senast
13.3. Arr. Maxmo hembygdsförening.
22.3 KONSTUTSTÄLLNING
– Siv Elisabet Mörk i Byagården i Djupsund, Kvimovägen
465, Maxmo. Vernissage 26.3.
kl. 16.30 – 19.30, ingen avgift.
Övrig öppethållning: 3.4 och

10.4. kl. 14–16 och i samband
med andra evenemang till
och med 12.4. Arr. Djupsund
Lövsund Teugmo Byaråd r.f.

netikka.fi alt 050-465 0148
senast 11.3. Arrangör: Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f. Avgift.

23.3 VÅRKLUBBAR i Karvsor skola, Maxmo Kyrkoby
skola och Särkimo skola.
Anmälningarna tas emot på
www.voranejden.fs4h.fi under mars månad. Pågår t.o.m.
17.5. För mer information ta
kontakt med verksamhetsledaren 050 4346 040 eller se
våra hemsidor. Arr. Vörånejdens 4H r.f. Avgift.

27.3 VÄLGÖRENHETSKONSERT kl.15 på Årvasgården,
Slagfältsvägen 20, Oravais.
Äntligen kan vi bjuda in till
en härligt svängig konsert
efter en lång tid utan samvaro och livemusik när Obo
Bigband och andra gästartister uppträder för ett gott
ändamål. Konserten ordnas i samarbete med FRK
Oravais svenska avdelning.
Alla intäkter går oavkortat
till att hjälpa de utsatta i
Ukraina. Frivilligt inträde
i form av bidrag i Röda
Korsets insamlingsbössor
eller inbetalning via Röda
Korsets insamlingskanaler.

26.3 ALLSÅNG TILL KAFFET med Stefan Sandqvist
som ackompanjatör kl. 1416. i Byagården i Djupsund,
Kvimovägen 465, Maxmo.
Gratis för barn! Anmälan till:
elisabet.bjork-norrgard@

Kaffeservering, frivillig avgift. Följ oss på Instagram
eller Facebook för mera
information. Arr. Obo Bigband r.f.
31.3 BOKPRAT med Mats
Fors kl. 19.00–20.30. i Byagården i Djupsund, Kvimovägen
465, Maxmo Anmälan till
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi alt 050-465 0148. Arrangör: Djupsund Lövsund
Teugmo Byaråd r.f. Avgift.
10.4 HERRGÅRDSBRUNCH
kl. 11–13 på Tottesunds herrgård, Tottesund 529, Maxmo.
Bokningar via föreningens
hemsida tottesund.sou.fi, per
epost info@klemets.fi eller
per tfn 040-1896882 senast
3.4. Arr. Maxmo hembygdsförening.

Tapahtuu Vöyrillä maalis–huhtikuu
TAIDENÄYTTELY – Markku
Kuusinen Djupsundin kylätalolla, Kvimontie 465,
Maksamaa. Avoinna muiden
tapahtumien
yhteydessä.
Näyttely jatkuu 18.3. saakka.
Vuonna 2022 kylätoimikunta
tarjoaa
Svensk-Österbottniska Samfundetin ja Konstsamfundetin tuella ”Kulttuuria kaikille” kylätalolla. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.

lassa 8–9-vuotiaille (vuonna
2013–2014 syntyneille). Järj.
IF VOM.

10.3. VALOKUVANÄYTTELY
Norrvallassa, Vöyrintie 305–
307, Vöyri on mukana Mustasaaren aikuisopiston valokuvauskurssilla.
Opettaja
Jens Lax. Näyttely jatkuu 3.4.
saakka. Avoinna joka päivä
klo 8–21. Järj. Folkhälsan Utbildning/Norrvalla.

15.3. VIRKKAUS- JA KUTOMISKAHVILA klo 18.30.–
20.30 Djupsundin kylätalolla,
Kvimontie 465, Maksamaa.
Ilmoittautumiset: elisabet.
bjork-norrgard@netikka.fi
tai 050-465 0148. Tilaisuus
järjestetään myös 29.3. ja
12.4. Järj. Djupsund Lövsund
Teugmo Byaråd r.f. Maksu.

10.3. YLEISURHEILUTREENIT klo 18.30 Koskeby sko-

10.3. PIDROA klo 18.30–
20.30 Djupsundin kylätalolla,
Kvimontie 465, Maksamaa.
Ilmoittautumiset:
lena@
smaros@gmail.com tai 040910 0069. Peli-iltoja järjestetään myös 24.3. ja 7.4. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f. Maksu.

18.3. VIININMAISTELU KA-

LARUOKAVIINEILLE
klo
18.30–21.00 Djupsundin kylätalolla, Kvimontie 465, Maksamaa.
Ilmoittautumiset:
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi tai 050-465 0148. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.
20.3. KARTANOBRUNSSI
klo 11–13 Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, Maksamaa. Paikkavaraukset 13.3.
mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta tottesund.sou.
fi, sähköpostilla info@klemets.fi tai puh. 040-1896882.
Järj. Maxmo hembygdsförening.
22.3. TAIDENÄYTTELY –
Siv Elisabet Mörk Djupsundin kylätalolla, Kvimontie
465, Maksamaa. Avajaiset
26.3. klo 16.30–19.30, maksuton. Näyttely avoinna 3.4.

ja 10.4. 4. klo 14–16 sekä
muiden tapahtumien yhteydessä 12.4. saakka. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.

bjork-norrgard@netikka.fi
tai numeroon 050-465 0148
viimeistään 11.3.2022. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f. Maksu.

23.3 KEVÄTKERHOJA Karvsor skolassa, Maxmo Kyrkoby skolassa ja Särkimo
skolassa. Ilmoittautumisia
otetaan maaliskuun ajan
vastaan osoitteessa www.voranejden.fs4h.fi. Jatkuu 17.5
saakka. Lisätietoja saat toiminnanjohtajalta numerosta
050- 4346 040 tai kotisivuiltamme. Järj. Vöyrin seudun
4H. Maksu.

27.3. HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI klo 15 Årvasgårdenissa, Taistelutantereentie
20, Oravainen. Pitkä aika on
kulunut ilman live-musiikki.
Vihdoin voimme tarjota teille svengaavan konsertin,
kun Obo Bigband ja vierailevat artistit esiintyvät hyvän
asian puolesta. Konsertti järjestetään yhteistyössä FRK
Oravais svenska avdelning:n
kanssa ja tuotto menee lyhentämättömänä Ukrainassa
apua tarvitsevalle. Vapaaehtoinen
sisäänpääsymaksu
Punainen Ristin keräyslippaisiin tai maksu Punainen Ristin keräyskanavien
kautta. Kahvitarjoilu, maksu

26.3. YHTEISLAULUA JA
KAHVITTELUA, säestäjänä
Stefan Sandqvist klo 14–16
Djupsundin kylätalolla, Kvimontie 465, Maksamaa. Lapsille maksuton! Ilmoittautumiset osoitteeseen elisabet.

vapaanehtoinen. Lisätietoa
saat seuraamallla meitä Instagramissa tai Facebookissa.
Järj. Obo Bigband
31.3.
KIRJAVINKKAUS
Mats Forsin kanssa klo
19.00–20.30 Djupsundin kylätalolla, Kvimontie 465,
Maksamaa. Ilmoittautumiset
osoitteeseen elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi tai numeroon 050-465 0148. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f. Maksu.
10.4. KARTANOBRUNSSI
klo 11–13 Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, Maksamaa. Paikkavaraukset 3.4.
mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta tottesund.sou.
fi, sähköpostilla info@klemets.fi tai puh. 040-1896882.
Järj. Maxmo hembygdsförening.
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Nya vindar, nya vingar –
Väderkvarnen ska restaureras
Äntligen inleds det spännande projektet med att
restaurera väderkvarnen
på Norrvalla.

Startpengen till projektet har
fåtts via ett betydande sponsorbidrag av Vindkraftsbolaget Lasor Vind AB och detta
betyder att projektet kan inledas redan i år.
Väderkvarnen på Norrvalla ska restaureras under
de närmaste åren. I slutet av
förra året överlät Folkhälsan
utbildning Ab äganderätten
till väderkvarnen på Norrvalla till Garantiföreningen
för Norrvalla folkhögskola
rf.
Nu inleds projekt Väderkvarnen på Norrvalla med
målsättningen att väderkvarnen åter en gång ska få visa
sig i sin fulla prakt där den
står och blickar ut över nejden.
Vindkraftsbolaget
Lasor
Vind går in med en betydande summa för att restaureringen av kvarnen ska kunna
komma igång.
– Väderkvarnen är en viktig del av Vörå och den bör
bevaras, säger huvudsponsorns representant Christoffer
Wiik.
I detta skede av projektet
ligger fokus på att få ihop
finansieringen och garantiföreningen har också lämnat
in ansökningar om bidrag till
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse och Ehrs stiftelse.

I nuläget har väderkvarnen stått flera år utan vingar och den är i behov av omsorg.

Väderkvarnen på Norrvalla byggdes uppskattningsvis
år 1860. Den har i flera repriser fått ny pärtbeklädnad
och också vingarna har förnyats tidigare. I nuläget har
väderkvarnen stått flera år
utan vingar och den är i be-

hov av omsorg. Väderkvarnen på Holmsbacken vid
folkhögskolan är den enda
väderkvarn som finns bevarad i Rökiö by. Kvarnen som
är rätt unik med sina pärtbeklädda väggar och tak är en
s.k. mamsellkvarn.

Sommaren 2021 konsulterades byggnadsvårdaren
Eddie Österåker kring väderkvarnens skick och vilka
åtgärder som krävs för att
den ska sättas i skick igen.
Pärtbeklädnaden ska förnyas både på väggar och

tak. Nya kvarnvingar ska
tillverkas och vingarnas axel
samt den s.k. ”lietton” dvs de
utskjutande stockarna som
används för att manövrera
väderkvarnen förnyas. Eddie
arbetade med förnyandet av
kvarnvingarna vid Stundars

museum i Solf, Korsholm
under åren 2019–21 och vingarna på Stundars väderkvarn
är gjorda baserade på gamla
bilder av Norrvalla väderkvarn så modellen är beprövad.
Förnyandet av pärtbeklädnaden planeras inledas
under 2022 och vingarna färdigställas 2023 då materialet
till dem behöver få lufttorka
under en säsong innan virket
kan användas. Under projektets gång välkomnas talkoinsatser också för att vi med
gemensamma krafter ska
kunna ro projektet iland!
Parallellt med projektfinansieringen gäller det att
också se över anskaffningen
av det material som behövs.
Utöver pärtor som förstås
behövs i rätt stora mängder,
behövs många liter tjära och
också speciellt utvalt virke
som inte finns i dagens sortiment för tillverkningen av
nya vingar.
Finns det kunnande kring
tillverkning av pärtor eller måhända en pärthyvel i
nejden? Gällande det virke
som behövs till vingarna och
axeln behövs flera stora rakväxta kvistfria tallar så om
någon känner till var sådana
kunde finnas, får man gärna
ta kontakt!
Garantiföreningen
för
Norrvalla folkhögskola rf
Stefan Påhls,
ordförande
Anna Pensar-Kuivamäki,
sekreterare

Vi startar fröbibliotek på alla bibliotek i Vörå
Siemenkirjasto kaikissa Vöyrin kirjastoissa
zzOdlingssäsongen är här och
nu samlar vi in fröer till vårt
fröbibliotek. Välkommen att
lämna in fröer från det du odlat förra året, eller om du fått
över från sorter du köpt.
Lägg frön (5–10 st) i kaffefilter, där du antecknar sort
och insamlingsdatum. Förslut. Lämna in.
Vi välkomnar olika sorters
fröer: grönsaker, sommarblommor och perenner.

Fyll i uppgifterna på vår
blankett för olika sorters växter. Blanketten får du på biblioteket eller skriver ut från
vår webbsida. Där antecknas
växtens namn, hur och när
den odlas osv.
Skriv gärna ner allt du tror
kan vara intressant för andra
låntagare att veta.
Vi garanterar inte grobarhet eller kvalitet. Har du
frågor? Kontakta biblioteket

bibl.vora@vora.fi,
3821686.

tel.

06-

zzIstutuskausi on täällä ja nyt
keräämme siemeniä siemenkirjastoomme. Voit tuoda kirjastoon siemeniä viime vuoden sadosta tai jos sinulla on
muuten ylijääneitä siemeniä.
Laita siemenet (5-10 kpl)
suodatinpussiin ja kirjaa lajikkeen nimi ja päiväys. Sulje. Jätä kirjastoon.

Kaikenlaiset siemenet ovat
tervetulleita:
vihannekset,
kesäkukat ja perennat.
Täytä tiedot meidän lomakkeeseen eri kasvilajeista.
Lomakkeen saat kirjastosta
tai voit tulostaa sen kotisivultamme. Lomakkeeseen tulee
kasvin nimi, milloin ja miten
se viljellään jne. Kirjoita mielellään kaikki se tieto, jonka luulet
kiinnostavan muita lainaajia.
Emme voi taata siementen

zzTips på aktuella odlingsböcker
••Omasta maasta: omavaraisen kotipuutarhurin käsikirja
av Bella Linde
••Odla blommor: Annueller
från frö till bukett av Hanna
Wendelbo
••Lätta fakta om frö till
blomma av Emma Helbrough

••Odla grönsaker inne: från
frö till skörd av Bella Linde
••Så lyckas du! Från frö till
växt av Sophie Collins
••Från frö till solros av Camilla de la Bédoyère
••Blomster: odla egna snittblommor av Cecilia Wingård

itävyyttä tai laatua. Onko
kysyttävää? Ota yhteyttä

bibl.vora@vora.fi, puh. 063821686 .
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zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto

Vår i luften även hos Vörå MI
zzVåren är i luften, dagarna
är klart ljusa och solen värmer på kinden. Bland kurser
vi har i vårt utbud nu i marsbörjan på april är det mycket
hus och hem i fokus. Kanske
det skulle vara dags för den
årliga vårstädningen? För
att få ett skinande rent hem
behövs ändå inte dyra och
miljöfarliga ämnen utan du
får ditt hem rent på ett ekologiskt sätt. Tillsammans med
Patricia Ljungqvist på kursen
Ekostädning får du veta hur
och med vilka ämnen du städar ekologiskt.
Vi fortsätter på det ekologiska tänket och funderar lite
på hur vi gör med den egna
matresten. Kan vi på något
sätt ta till vara den och få det
till näringsrik jord i trädgården?
Javisst kan vi det! Kompostering på olika sätt är svaret
på den frågan. Det är längre
inte trädgårdskompost eller varmkompost som är
det enda brukbara utan nu
används även bokashi och
kompostmaskar flitigt. Men
vad är bokashi och vilka
maskar är kompostmaskar?
Vilket komposteringssystem
passar dig bäst? Vad är en
trädgårdskompost och hur
bygger man kompostlimpa
att odla på? Ida Holmström
bär på svaren till alla dessa
frågor på hennes kurs Kompostera mera.
Hus och hem rullar inte på
lika smidigt om inte familjens
ekonomi är i skick. Tillsammans med Marthaförbundet
ordnar vi en distansföreläsning om just ämnet Familjens
ekonomi.
Föreläsningen
handlar
om hur vi kan dela upp det
ekonomiska i våra relationer,
hur vi kan och borde prata

har du idéer eller önskemål
kring kursutbudet får du gärna ta kontakt. Följ oss också
på sociala medier,
810402 EKOSTÄDNING
Campus Norrvalla.
On 16.3.2022, kl. 18–20
17 euro, Patricia Ljungqvist
pengar med varandra, hur
familjens ekonomi ändras
när man får barn och hur vi
redan från barnens första
år kan inkludera ekonomifostran i vårt tänk. Föreläsningen passar alla (blivande)
småbarnsföräldrar och vi har
den lite senare på kvällen än
normalt så kan du delta efter att den värsta kvälls- och
nattningsrumban är över.
Nu när vårsolen värmer på
börjar också vägarna bli bara
och torra. Nu är det bästa tiden att ta fram löpskorna och
börja springa sig i form igen.
Löpare på 30 dagar är en digital löpskola som är anpassad
till två olika nivåer, nybörjare
och mera vana löpare, och du
instruktioner och inspiration
både via film och textform, så
du ska komma igång eller bli en
bättre löpare under en månad.
För alla naturintresserade är
ju våren en riktig höjdpunkt,
många av våra fåglar återvänder från sydligare breddgrader och då är kursen Fåglar i
vår näromgivning en ypperlig
kurs. Från flygande fåglar till
andra flygdon; drönare.
Flyga och filma med drönare passar perfekt för dig
som vill lära dig om drönarflygning och -filmning. Vilka
drönare finns på marknaden
och vad ska man tänka på vid
anskaffningen? Vilka regler
gäller och vad innebär EU:s
nya drönarförordning? Hur
flyger man och vad kan man

göra med filmerna och bilderna sen? Allt detta får du
svar på under kursen.
Du som är intresserad av
världen och resor har vi en
intressant föreläsning på
kommande. Jorden runt på 4
månader är en föreläsning tillsammans med Stina och Holger Mellberg, då de berättar
om hur de backpackade genom världen på fyra månader.
Vilka alla historier och
händelser de fick vara med
om under denna tid får du
höra på deras föreläsning.
Kanske detta skulle vara något som även du funderat på
att göra nu när världen sakta
men säkert öppnar upp igen?
När vi vårstädat klart,
kanske börjat på med kompostering, börjat springa och
sett på några fåglar ska vi avsluta med en trerätters middag med lite bubbel till. Mat
och mousserande viner där
du får bekanta dig med tre
olika sorters mousserande
viner till en trerätters meny
inspirerad av våren. Ta med
en vän eller din partner och
gör detta till en trevlig och
framför allt en god kväll.
Anmälan till alla kurser
görs enklast via www.vora.
fi/kursanmalan, där du kan
anmäla dig till kurserna dygnet runt. Har du frågor kring
kurserna kan du kontakta
kansliet. Vi har nu också
kommit igång med planeringen inför nästa läsår, så

710304 KOMPOSTERA
MERA
Tegengrenskolan.
Må 21.3.2022, kl. 17.30–21
17 euro, Ida Holmström
999904 FAMILJENS EKONOMI
Hemma hos dig
On 30.3.2022, kl. 20–21.15
23 eruo, Katarina Jägerskiöld

Ändring av strandplanerna
för norra Tailot och Kalotskatan
Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 10.3-11.4.2022 på kommunens webbplats:
www.vora.fi/tailot
Eventuella anmärkningar riktas till Planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas
in senast 11.4.2022.
Vörå 10.3.2022
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Norra Tailotin ja Kalotskatanin
rantakaavojen muutos
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 10.3-11.4.2022
kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/tailot
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
11.4.2022 mennessä.
Vöyrillä 10.3.2022
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

719822 FÅGLAR I VÅR
NÄROMGIVNING
City Grillen
Ti 5.4–17.5.2022, kl. 18–21
28 euro, Tomas Klemets
830471 LÖPARE PÅ 30
DAGAR!
Hemma hos dig
28.3–27.4.2022
25 euro, Johan Nordmyr
420202 FLYGA OCH FILMA
MED DRÖNARE - GRUNDKURS
MI-Verkstan
Ti 5–19.4.2022, kl. 18–20.15
19 euro, Robin Bokull
999924 JORDEN RUNT PÅ
4 MÅNADER
Campus Norrvalla
To 7.4.2022, kl. 18–19.30
15 euro, Stina och Holger
Mellberg
810206 MAT OCH MOUSSERANDE VINER
Tegengrenskolan
To 7.4.2022, kl. 17–21
17 euro, Andreas Sandén

Föreningsbidrag 2022
Regler, anvisningar, blanketter och elektroniska ansökningsblanketter på www.vora.fi/foreningsbidrag
samt från kommunens bibliotek.
– Lediganslår följande bidrag för kultur-,
idrotts- och ungdomsverksamhet:
– Verksamhetsbidrag kan sökas av registrerade
föreningar i Vörå, förening som bedriver verksamhet i Vörå eller har en stor del av medlemmarna
från Vörå. Prioritering på ledd ungdomsverksamhet
för ungdomsföreningar.
– Drifts-/hyresbidrag beviljas registrerad förening
med Vörå som hemort.
– Bidrag skötsel av skidspår
– Projektbidrag kan sökas av föreningar/grupper
verksamma i Vörå kommun.
– Registrerade föreningar och organisationer
som verkar inom socialsektorn i Vörå kommun
kan söka om understöd för sin verksamhet.
– Ansökningar görs elektroniskt eller på fastställda
blanketter.
Ansökan riktas till nämnden för livskvalitet i Vörå
kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå.
Ansökningstiden utgår den 31.3.2022. Försenade
ansökningar förkastas.
Nämnden för livskvalitet

www.vora.fi

Yhdistysavustukset 2022
Säännöt, ohjeet, lomakkeet ja elektrooniset lomakkeet ovat saatavilla kunnan verkkosivuilla
www.vora.fi/foreningsbidrag-fi-fi sekä kunnan
kirjastoista.
– Haettavana ovat seuraavat avustukset
kulttuuri-, urheilu- ja nuorisotoimintaan:
– Toiminta-avustusta voivat hakea vöyriläiset rekisteröidyt yhdistykset, yhdistykset, jotka harjoittavat toimintaa Vöyrillä tai joissa valtaosa jäsenistä
on vöyriläisiä. Priorisoimme nuorisoyhdistysten
ohjattua nuorisotoimintaa.

Här är några boktips som fått bra bokbetyg i läsutmaningen:

Sjuorna får lära sig hitta böcker

– Käyttö-/vuokraavustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Vöyri.

zzPå hösten besöker bibliotekspersonalen åk 7 för att
visa hur man söker material
i fredrikakatalogen.
Sjuorna kommer sen och
bekantar sig med bibliotekets utbud. De får också testa
att hitta rätt bok i våra bokhyllor. På huvudbiblioteket
i Vörå har vi cirka 34 000
böcker, så det är bra att veta
vad man behöver tänka på
för att hitta just den bok man
är intresserad av.
I höstas hade vi en läsutmaning bland sjuorna. Vi

– Hankeavustusta voivat hakea yhdistykset/ryhmät, jotka toimivat Vöyrin kunnassa.

lottade ut fyra presentkort
bland alla som läst en bok
och lämnat in sin läskupong
till biblioteket.
Läste man flera böcker så
kunde deltagarna öka vinstmöjligheten. I lotteriet vann
Iza Hartvik, Allis Pensar,
Jenny Östman och Cindy
Hägglund, de får varsitt presentkort till valfritt ställe.
Grattis!
KOM IHÅG ELEVER I
HÖGSTADIET!
Ni är varmt välkomna och
låna böcker när ni har rast och

biblioteket har öppet. Meddela rastvakten före besöket.
Läsutmaningen har möjliggjorts av Vörå Sparbanks
Aktiastiftelse som gett oss
bidrag för läsfrämjande verksamhet.
Några boktips som fått bra
bokbetyg i läsutmaningen:
Platsa i laget av John Hickman.
Det går bara inte av Camilla Jönsson.
Månbarn -min berättelse
av Jon Henrik Fjällgren skriven av Maria Andersson.

Det är någonting som drar
i mig av Elin Persson.

– Hiihtolatujen kunnossapitoavustus

– Vöyrin kunnassa sosiaalisektorilla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt voivat hakea
tukea toimintaansa.
– Avustusta haetaan sähköisesti tai tarkoitukseen
laadituilla lomakkeilla.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan elämänlaatulautakunnalle, Vöryintie 18, 66600 Vöyri.
Hakuaika päättyy 31.3.2022. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
Elämänlaatulautakunta

www.voyri.fi
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, Pb 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 31 mars. Bland alla korrekta svar utlottas
ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Oh la la, säger vinnaren
Den här gången är det
Emil Engström som
plockar hem vinsten i
Kommunbladets läsartävling.

i tävlingslappen. Emil och far
mor brukar fylla i tävlingen
tillsammans när de umgås.
Emil är sex år och bor i Ko
mossa. Han fyller sju i april,
vilket innebär att han kom
mer börja skolan i höst. Nu
går han på förskolan.

– I dag har vi ätit hot dogs.
Meningen var att vi skulle
haft en utedag, men på grund
av stormen så åt vi hot dogs
på mattan där inne.
På fritiden brukar Emil
spela spel och bygga med
lego. Som julklapp fick han

en hel legostad.
– Jag följer inga ritningar.
Jag bygger vad jag vill med
lego.
Grattis Emil du har vunnit ett presentkort!
– Oh la la, svarar vinnaren.

Nicolina Björklund och Silas
Mwangi Magan i Oravais fick
en pojke den 06.01.2022.
Han var vid födseln: 52 centimeter lång ocj vägde 3 370
gram. Pojken fick namnet
Damian Magana Mwangi
Björklund. Storebror heter
William Björklund och är 5
år.

Victoria Kalander och Patrik
Örn i Maxmo fick en flicka
den 11.11.2021. Miriam
vägde 4 100 gram och var 51
centimeter lång vid födseln.

Rebecca Ek och Christian
Björklund i Oravais fick en
pojke den 17.12.2021.
Han var 53 centimeter lång
och vägde 4 245 gram.
Pojken fick namnet Erik
Christian Björklund.

Jennifer Nysund fick den
4.12.2021 en flicka som
vägde 2 805 gram och var
48 centimeter lång. Hon
fick namnet Linnea Felicia
Nysund.

Johanna och Samuel Erikson
i Vörå fick en pojke den
30.09.2021. Pojkens längd
och vikt var 55 centimeter
och 4 080 gram. Pojken fick
namnet Benjamin Immanuel
Erikson. Storasyster heter
Ingrid och är 2 år.

Lisette och Mathias Kalander
i Oravais fick den 7.11.2021
en flicka som var 53 centimeter lång och vägde 3 870
gram. Flickan fick namnet
Leah Ruth Adele Kalander.
Storebror Oskar är 4 år.

Jennifer Westerholm och
Andreas Westerholm i Kimo
fick den 20.3.2021 en flicka.
Hon var vid födseln 53 centimeter lång och vägde 3 460
gram. Hon fick namnet Elena
Christina Sofia Westerholm.

Malin Kastus-Dalloul och
Bassel Dalloul fick den
10.7.2021 en son. Han var
48 cm lång och vägde 3650
g. Pojken fick namnet Adam
Leif Josef Dalloul och familjen är bosatt i Korsholm.

zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 5, 13 och 16.

Till sin hjälp har han haft far
mor Rakel Engström som fyllt

Sommarjobba inom
tekniska sektorn

zzFödda

zzTekniska sektorn söker
sommarjobbare för sommar
månaderna juni-augusti.
Till
arbetsuppgifterna
hör fastighetsskötsel, tek
niskt arbete och skötsel av

Jonny Huggare smeds

utomhusområden. Rekom
menderad ålder 18 år och
gärna körkort. Skicka in
din ansökan via www.kun
tarekry.fi senast 20.3.2022
kl. 21.00.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzVi börjar gå mot ljusare ti
der både vad det gäller årstid
och restriktioner, vilket gör
att vi kan börja se framemot
att få träffas igen!
Vö r å - O r a v a i s - M a x m o
Cancerklubb kommer att
vara arrangör för en musi
kalisk välgörenhetskonsert
i Årvasgården söndagen 3
april kl.14.00. Initiativet till
konserten har tagits av or
kestern The Old Fartz, vars
medlemmar är Hasse Berg
ström, Johan Bagge, Mårten
Helsing och Mårten Raikula,
alla välkända musiker. De
spelar glad popmusik från
-60, -70 och -80 talet. De
kommer också att bjuda med
andra musikaliska gäster
till konserten, vilka det blir
kommer att informeras om
senare.
Det blir en kaffepaus i pro
grammet, kaffeserveringen
sköts av Oravais UF. Väl
kommen med på trevlig sam
varo i musikens tecken!
Vi kommer också i som

mar att fortsätta spela petan
que i Rökiö!
Övriga aktiviteter under
planering just nu:
- Må bra dag i maj
- Finlandssvenska
can
cerklubbarnas kryssning i
augusti, som Vörå-OravaisMaxmo Cancerklubb skall
ordna med hjälp av Kors
holms Cancerklubb
Följ cancerklubbens infor
mation om aktiviteter i Kom
munbladet, föreningslistan i
VBL, Wör-TV, ÅrvasTV, Fa
cebook och Instagram.
På
Vörå-Oravais-Max
mo Cancerklubbs årsmöte
17.2.2022 omvaldes styrelsen
i sin helhet: Siv Säll, ord
förande, Tage Lundström,
viceordförande, Olof Holm,
sekreterare, Gunne Mantere,
kassör, Fredrik Bengts, Bir
gitta Hautala, Lisbeth Hell
qvist, Ulla Holmström, UllaBritt Holmqvist och Marita
Wester.

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

Siv Säll,
ordförande

19

torsdag 10 mars 2022

Alla behöver få känna sig sedda
zzKära läsare!
Hoppas ni funnit läsglädje mitt i
vårvintern. Det är skönt att vi äntligen går mot ljusare dagar. Det ger
energikicken som behövs för att
orka med vardagen.
I det här numret har ni bland
annat fått läsa om Joakim ”Jocke”
Nyman, i Oravais, som utan tvivel
måste vara ett av humorgruppen
KAJ:s största fans.
När redaktionen fick idé att göra
ett reportage om Jocke, som har
downs syndrom, tog vi kontakt med

humorgruppen för att höra om de
kunde tänka sig att göra en liten
videohälsning åt deras stora fan.
Som en liten överaskning. Döm om
vår förvåning fick Jocke en alldeles
egen liten låt av gruppen. Artikeln
hittar ni på sidan 10.
Det visar gruppens storhet. Att
de ser och ger tid åt dem som annars kanske inte får så mycket tid i
rampljuset.
Vi alla behöver få känna oss sedda. Jocke blev sedd. Han dunkade
sig själv på hjärtat i glädje när de

sjöng för honom.
Något säger mig att Jocke sett
på hälsningen flera gånger om. Jag
lyfter på hatten åt KAJ.
Jag har gillat dem tidigare.
Nu gillar jag dem
ännu mera.

jonny huggare smeds

Författarbesök på
Vörå huvudbibliotek
zzOnsdagen 16.3 kl.18 AnnLuise Bertell aktuell med
”Glöm bort din saknad”
zzOnsdagen 23.3 kl.18 Magnus Öhman aktuell med ”Runar Holmström – Tulilahtimördaren?
zMåndag
z
11.4 kl.18 Lena Lindgård som gett ut ljudboken
”Ljuva känslor i blomsterbutiken Fröken Flora” och Lotta
Frantz aktuell med Refuserad.
Evenemangen är gratis
och stöds av Svenska kulturfonden. Förhandsanmälan är
inget krav, men underlättar
för arrangören.
zzDet blir författarbesök
även på Maxmo bibliotek.
Tisdagen 15.3 kl. 17.30–19
Lotta Frantz säljer och signerar sin nyutgivna bok.

Färgfest på biblioteket
Värien juhlaa kirjastossa
zzFram till den 18 mars visas
akrylmålningar gjorda av
Marianne ”Mani” GråbbilHakkola på Vörå huvudbibliotek. Välkommen på utställning under bibliotekets

öppettider. (Måndag och
onsdag kl. 12-19 och tisdag,
torsdag, fredag kl. 10-17)
zzMarianne ”Mani” GråbbilHakkolan akryylimaalauk-

sia on näytteillä Vöyrin pääkirjastossa 13. maaliskuuta
saakka. Tervetuloa näyttelyyn kirjaston aukioloaikoina
(ma ja ke klo 12.00–19.00 sekä
ti, to ja pe klo 10.00–17.00).

Ledare för klubbverksamhet sökes
zz Vörå kommun erbjuder
klubbar åt barn och unga
under projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.
Har du något intresse? En
specialkunskap du vill dela
med dig av? Intresserad av
att hålla en klubb för barn
och unga?
Just nu söker vi ledare
inom olika teman, bl.a. sim-

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

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

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

Magnus Öhman och Lotta Frantz.

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

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

ning, klättring, bildkonst,
teater, musik, dans, friluftsklubbar, matlagning, handarbete, idrott, e-sport, pyssel,
fotografering,
djurklubbar
m.m.
Kom med dina förslag och
var med och påverka, privatperson eller förening. Vi
söker ledare till nästa läsår,
men även till denna vårter-

min.
OBS, du behöver vara 18
år.
Klubbarna strävar till att
gå i samband med skoldagen
och är avgiftsfria för eleverna.
Kontakta klubbkoordinator Sara Hellström, tfn 040
537 9870, sara.hellstrom@
edu.vora.fi

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

KOMMUNBLADET
torsdagen den 10 mars 2022

nr 2

●

Årgång 37

Invalidföreningen
Aktiv r.f.
ordinarie

VÅRMÖTE

MALMBYN I ORAVAIS

Eläinlääkäri
Veterinär

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Parhus och radhus
på ypperligt ställe!

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi

BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU

Styrelsen

ÖPPET:
vard. 9–18

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

fredag 25.3.2022 kl. 15 vid
Aktivstugan. Stadgeenliga
ärenden enl. § 24. Program,
servering och lotteri.

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

050-554 9171

Holmsgården
– för fest och konferenser
Holmsgården kan bokas och hyras för fester,
möten och konferenser.
I stora salen ryms upp till 70 sittande gäster
och från vår restaurang Elsas kök kan vi leve
rera tilltugg och måltider enligt era önskemål.

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från

Alla rum är utrustade med modern teknik.
Vi kan även erbjuda olika aktiviteter som
ett tillägg till ert konferenspaket.

Ta kontakt eller begär offert
Camilla Staffans 050 582 9428
Victor Ohlis 050 345 8974

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

KÖP
ETT PAR
SÅ FÅR DU
TVÅ!

BIOLAN LECA
SANDNINGSKROSS,
25 L

TRYCKIMPREGNERAT VIRKE
INKOMMIT!

690

Gäller alla glasögon och
solglasögon

Karitas Optik
Vöråvägen 5, Vörå Tel. 06 383 7333 må-to 10-17 eller enligt överenskommelse Tidsbokning på nätet www.karitasoptik.fi

HAVSOCH
VÄGSALT

J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

SANDNINGSKROSS
20 KG, SÄCK

450

Tjyrkblaadi
Våren / Kevät 2022

En hälsning från Vörå församling • Vöyrin seurakunnan tervehdys

HÄNDELSEKALENDER • Tapahtumakalenteri
Allt detta vill vi göra om Gud vill och vi får leva. Tervetuloa mukaan !

MARS • Maaliskuu
Sö 13.3 – Andra söndagen i fastan

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, E Nygård
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård
On 16.3

13.00 Symöte i Bertby bönehus ;
Gun-Britt Nyman
To 17.3

14.00 Årsmöte i Bertby bönehus ;
Tomas Klemets medverkar
Sö 20.3 – Tredje söndagen i fastan

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Högmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, M Klemets
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng, gudstjänstgruppen.
Efteråt kvällste i församlingscentret.
18.00 Bön och lovsång i Vörå församlingshem
tillsammans med Vörå frikyrkoförsamling
Sö 27.3 – Marie bebådelsedag

10.00 Högmässa med kaplansinstallation i Vörå
kyrka. Kontraktsprost Tomi Tornberg
installerar kaplan Samuel Erikson.
Församlingens präster, kantorer och
diakonissor medverkar.
11.30 Välsignelse av Cross Road Bus.
Missionslunch i Vörå församlingshem.
12.30 Sångstund i Vörå kyrka med församlingens
kantorer. Allsånger ur Sionsharpan,
möjlighet att framföra hälsningar till
kaplanen. Anmäl taltur till Ann-Sofi Bäck
( tfn 050 356 5025 ).
To 31.3

19.00 Läsmöte för Komossa ;
I Klemets, K Streng. Värdar :
Kjell och Majo Engström, Paljakvägen 1.

APRIL • Huhtikuu
Lö 2.4

19.00 Kvällsmöte i Koskeby bönehus ;
André Djupsjöbacka och Tomas Klemets
Sö 3.4 – Femte söndagen i fastan

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
14.00 Möte för hela familjen i Koskeby bönehus;
andakt för barnen med Edny Fors som
också berättar om missionsarbetet i
Etiopien. Sång av Notdragarna, kantor
Martin Klemets.
18.00 Lovsångsgudstjänst i Maxmo församlingshem ; Jouni Sinisalo, Frank Nylund, H
Boije, A-S Bäck. Efteråt serveras kvällste.

To 7.4

12.00 Mat och gemenskap i Vörå församlingshem ; Gun-Britt Nyman. Matens pris är
10 euro. Anmälan senast 4.4 till GunBritt ( tfn 050 350 7227 ).
Sö 10.4 – Palmsöndagen

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
predikan Alf Wallin, S Erikson, M
Klemets, kören Wörship. Efteråt kyrkkaffe
i församlingshemmet.
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, M Klemets
Må 11.4

19.00 Passionsandakt i Vörå kyrka ;
Rune Fant, S Erikson

MAJ • Toukokuu
Sö 1.5 – Andra söndagen efter påsk

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
S Erikson, E Nygård
18.00 Bön och lovsång i Maxmo församlingshem. Efteråt mjöd och struvor.
To 5.5

12.00 Mat och gemenskap i Vörå församlingshem ; A Nuuja. Matens pris är 10 euro.
Anmälan senast 2.5 till Annika ( tfn 044
901 6693 ).
Sö 8.5 – Tredje söndagen efter påsk

19.00 Passionsandakt i Vörå kyrka ;
Håkan Salo, S Erikson

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
H Boije, M Klemets
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
H Boije, K Streng

On 13.4

Fr 13.5

19.00 Passionsdandakt i Vörå kyrka ;
Magnus Dahlbacka, S Erikson

17.30 Fredagsmys för hela familjen i Koskeby
bönehus. Servering av småvarmt, spårning
och andaktsstund.

Ti 12.4

To 14.4 – Skärtorsdagen

19.00 Mässa i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets
19.00 Mässa i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng
19.00 Mässa i Maxmo kyrka ; H Boije, E Nygård
Fr 15.4 – Långfredagen

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets, vokalensamble
10.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
Sö 17.4 – Påskdagen

10.00 Familjemässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets, dagklubben,
barnkören Notdragarna och Vörå
kyrkokör. Efteråt kyrkkaffe och påskskoj
i församlingshemmet.
11.00 Familjegudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng, sång av barnkör.
Efteråt korvgrillning, servering och äggjakt.
12.00 Familjegudstjänst i Maxmo kyrka ;
H Boije, E Nygård. Efteråt påskaktivitet
i församlingshemmet.

Sö 15.5 – Fjärde söndagen efter påsk

10.00 Familjegudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets, dagklubben och
barnkören Notdragarna. Efteråt
uppvaktning vid de stupades gravar, sedan
matservering i församlingshemmet.
10.00 Gudstjänst i Oravais kapell ;
I Klemets, E Nygård. Efter gudstjänsten
uppvaktning vid de stupades gravar.
12.00 Högmässa i Maxmo kyrka ;
I Klemets, E Nygård. Efter gudstjänsten
uppvaktning vid de stupades gravar.
Må 16.5

18.00 Nystart-samling i Keskis bönehus ; Tomas
Klemets, Albert Häggblom och Brita Jern
Lö 21.5

17.00 Förkortad högmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng. Möjlighet att delta
i mini-pilgrimsvandring innan mässan
– se ruta för mer information.

Må 18.4 – Annandag påsk

Sö 22.5 – Femte söndagen efter påsk

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, K Streng
14.00 Vårfest för stora och små i och utanför
Oravais församlingscenter ; I Klemets,
K Streng, P Gripenberg m.fl. Våffelkalas.
15.00 Missionssamling i Bertby bönehus ;
Ingrid Mutai, S Erikson, Tomas Klemets

Lö 23.4

9.30

Vårfrukost i Bertby bönehus ;
Mona Wallin berättar om mission i Kenya

Sö 24.4 – Första söndagen efter påsk

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka; H Boije, K Streng
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
Lars Lövdahl, Yngve Svarvar
18.00 Bön och lovsång i Vörå kyrka tillsammans
med Jenny och Kristoffer Streng
Ti 26.4

18.00 Missionsauktion i Koskeby bönehus.
Mäklare Inger Back. Gåvor mottas
tacksamt !

To 26.5 – Kristi himmelsfärdsdag

7.00

Gökottevandring i Kålax, andakt Tomas
Klemets. Samling vid Rörsund simstrand,
Rörsundsvägen 42–52.
10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
14.00 Sångmöte i Österö UF Lokal ;
H Boije, Kaj Kanto, M Klemets,
Delilakören
15.00 Bönesamling ute i det fria vid Rasmusgården

Sö 29.5 – Sjätte söndagen efter påsk

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; predikant Tore
Jungerstam, S Erikson, M Klemets
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, M Klemets, gudstjänstgruppen.
Efteråt kvällste i församlingscentret.

SUOMEKSI
Su 20.3. klo 18
Su 27.3 klo 10
Su 3.4. klo 18

Sö 5.6 – Pingstdagen

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård

Su 18.4. klo 12
To 12.5. klo 18

Musiikkihartaus Murron rukoushuoneella ;
Delilakuoro, joht. M Klemets. H Boije, hartaus.
Kaksikielinen messu ja virkaan asettaminen Vöyrin kirkossa.
Messun jälkeen lähetysluonas seurakuntakodissa. Lauluhetki kirkossa klo. 12.30.
Luojan linnut. Lintuaiheinen konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Vöyrin
kirkossa. Tarja Viitanen, laulu ; Erica Nygård, huilu ; Martin Klemets, piano.
Messu Oravaisten kirkossa ; S Erikson, K Streng.
Kinkerit Hilkka ja Veikko Polvilammen luona, Mäntyharjuntie 4 ;
I Klemets, K Streng

UPPVAKTNINGAR

MISSIONSTRÄFFEN I BRUDSUNDS BYKYRKA

Församlingen vill gärna uppmärksamma sina medlemmar i samband med födelsedagar. Under årens lopp har det förverkligats på
olika sätt.
I år får de som fyller 50 år ett gratulationskort, medan de som
fyller 70 år erbjuds ett besök av en av prästerna.
De som fyller 75 och 80 år bjuds till ett kalas med kaffe och
tårta. Kalas ordnas någon gång under året i församlingscentret i
Oravais och i församlingshemmen i Vörå och i Maxmo. Jubilarerna får en inbjudan till kalaset på sin ort när det blir dags.
De som fyller 85 år erbjuds ett besök av en diakoniarbetare,
medan prästen besöker den som fyller 90, 95, 100 eller fler år. Diakoniarbetarna erbjuder också ett besök till alla andra som fyller
mera än 90 år.
Jubilarerna kontaktas på förhand och kan då ta ställning till
om man vill ta emot ett besök och vilken tidpunkt som kan vara
lämplig.

Onsdag 16.3 : Dagens gäst : Hjördis Förars
Onsdag 30.3 : Ann-Sofi Bäck
Onsdag 13.4 : Ingen träff i stilla veckan
Onsdag 27.4 : Dagens gäst : Hasse Boije

MISSIONSRINGEN I VÖRÅ FÖRSAMLINGSHEM
Missionsringen i Vörå församlingshem träffas varannan tisdag
kl. 13. Vi handarbetar och ger en kaffepeng på 5 euro till SLEF : s
mission.
Tisdag 22.3 : Missionär Alf Wallin talar om missionen förr och nu
Följande samlingar hålls 5.4, 19.4, 3.5 och 17.5.

BIBELKVÄLL I BRUDSUNDS BYKYRKA
MED BO-ERIK GRANLUND

GEMENSAMT ANSVAR • YHTEISVASTUU
Nu finns möjlighet att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar.
Den långa pandemitiden har satt spår i barnens och ungdomarnas
liv. I år satsar Gemensamt Ansvar på att hjälpa dem genom att
samla in medel för att kunna ordna verksamhet, som gör de ungas
vardag tryggare genom vuxen närvaro. 20 % av medlen används i
Finland, medan 20 % stannar i vår egen församling för att stöda
verksamhet för unga i vårt eget område. 60 % går via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till hjälp för unga i utvecklingsländerna.
Många bäckar små gör en stor å. Varje bidrag har betydelse.
Bankgiro och mera info om insamlingen delas ut i postlådorna.
Kom ihåg referensnumret 305815 när du betalar in ditt bidrag ! Det
går också att betala via MobilePay på nummer 61571.
Tack för ditt bidrag !
SUOMEKSI Haluatko antaa nuorille valoisamman tulevaisuuden
osallistumalla tämän vuoden yhteisvastuukeräykseen ? Pandemia
on koetellut lapsia ja nuoria. Lahjoituksesi avulla lisätään lasten
ja nuorten elämään turvallisia aikuisia sekä mielen hyvinvointia
edistävää tekemistä ja turvaverkkoa Suomessa. 20 % keräyksen
tuotosta menee tähän kohteeseen, 20 % tuotosta tulee oman
seurakunnan toimintaan tukemaan nuoria ja 60 % menee Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden
kriisiapuun. Apusi on tärkeää. Esitteitä keräyksestä tilisiirtolomakkeineen on jaettu postilaatikkoihin.
Muista maksaessasi viitenumero 305815. Voit myös maksaa
MobilePay : n kautta numerolla 61571.
Kiitos lahjoituksestasi !

Måndag 14.3 kl. 18.00 : Paulus s.k. fångenskapsbrev
Måndag 4.4 kl. 18.00 : De s.k. katolska breven
Måndag 25.4 kl. 18.00 : Uppenbarelseboken

SAMTALSGRUPP FÖR SÖRJANDE
Samtalsgruppen samlas första gången tisdag 22.3. Vi kommer
överens om klockslag och plats tillsammans med dem som anmäler sig. Vi träffas fyra gånger och samtalar om allt som känns
aktuellt i situationen som sörjande. Ledare för gruppen är Mona
Wallin och Ann-Sofi Bäck. Anmäl dig senast torsdag 17.3 till
Ann-Sofi ( tfn 050 356 5025 ) eller till Mona ( tfn 044 350 5960 ).

MISSIONSCAFÉ I ORAVAIS FÖRSAMLINGSCENTER
Vi samlas varannan onsdag kl. 14–16 :

Tisdag 16.3 : Ingemar Klemets
Tisdag 30.3 : Mr and Mrs Kristoffer och Jenny Streng
Tisdag 13.4 : Ingen träff i stilla veckan
Tisdag 27.4 : Peter Åbacka och Muhammed från Irak
Tisdag 4.5 : Stefan Björklund
Tisdag 18.5 : Margaretha Schmidt-Edström

Välkommen med !

SOPPA TILL FÖRMÅN FÖR MISSIONEN

DAXTRÄFFEN I MAXMO OCH ORAVAIS

Lördag 9.4 kl. 11.00–12.30 hålls vid Oravais församlingscenter
försäljning av take away-soppa till förmån för missionen. Pris : 15
euro/liter.

To 31.3 kl. 13.00 : Daxträffen i Maxmo församlingshem ; Mona

Söndag 15.5 kl. 13.00–14.30 serveras laxsoppa i Maxmo församlingshem med kaffe och bakelse som efterrätt. Priset är 15 euro för
vuxna, 10 euro för 7–16-åringar och under 7 år gratis. 15 euro/liter
om man vill köpa hem. Lotteri för missionen. Vinster till lotteriet
tas tacksamt emot.

och Alf Wallin, pensionärskören, Kaj Kanto, H Boije, A-S Bäck.

To 21.4 kl. 13.00 : Daxträffen i Pingstkyrkan i Särkimo. Ossian

Westlin visar videon och bilder från naturen. Pensionärskören, Kaj
Kanto, H Boije, A-S Bäck.
To 19.5 : Maxmo Daxträffens vårlunch på Holmsgården i Vörå.
Avfärd med Cross Road Bus kl. 11.45 från Österö via Kvimo kl.
11.15 och Maxmo församlingshem kl. 11.30. Dagens gäst Pia Lagus
berättar om vänskap och gemenskap. Pensionärskören, Kaj Kanto,
H Boije, A-S Bäck. Anmäl dig till Ann-Sofi ( tfn 050 356 5025 )
senast 11.5.
To 17.3 kl. 14.00 : Daxträffen i Oravais församlingscenter ;

MINI-PILGRIMSVANDRING I ORAVAISNEJDEN
Lördag 21.5 ordnas en cirka 12 km lång pilgrimsvandring med start
kl. 10.00 från Oravais kyrka. Avslutande nattvardsmässa i Oravais
kyrka kl. 17.00. Avgift : 30 euro inkl. lunch. Mera info och anmälan : www.kyrkansungdom.fi eller www.kredu.fi, alternativt KU : s
kansli ( tfn 045 234 8073 ) eller Kredu ( tfn 044 755 5618 ). Anmälan
senast torsdag 12.5.
Arrangörer : Kredu, Förbundet Kyrkans Ungdom, Nykarleby
församling och Oravais kapellförsamling

I Klemets, K Streng. Dagens gäst Eva Hietanen berättar om
Anders Ruth – en troskämpe i vår bygd under Stora ofreden.
To 21.4 kl. 14.00 : Daxträffen i Komossa skola ; M Wallin,
K Streng. Dagens gäster : Anna och Magnus Dahlbacka.
To 2.6 : Församlingsutfärd – se skild ruta !

BIBELSITS • ”MÖTEN MED JESUS”
Vill du få reda på mera om Jesus och möten med människor ?
Kom då med på Bibelsits. Deltagarna läser tillsammans och samtalar utgående från givna bibeltexter. Sammanlagt sju samlingar
hålls under våren med start onsdag 16.3 kl. 18.00 i Vörå prostgård.
Vill du veta mera om Bibelsitskonceptet kan du ringa till GunBritt Nyman ( tfn 050 350 7227 ).

GRUPPER FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN

ALPHA • ALFA
Lär känna kristen tro ! Välkommen på Alpha för daglediga. Start
16 mars kl. 11.30 i Vörå frikyrka, Vöråvägen 32. Träff en gång i
veckan till slutet av maj. Vi börjar med gemensam lunch, sen tittar
vi på en video och samtalar om innehållet. Ingen avgift. Vill du
veta mer, kontakta Annika ( tfn 044 901 6693 ).
SUOMEKSI Kokeile Alfaa ! Alfa on sarja tapaamisia, joissa tutkitaan
vapaasti elämän isoja kysymyksiä ja uskoa. Alfa alkaa ke 16.3. klo
11.30 Vapaaseurakunnan tiloissa, Vöyrintie 32 ja jatkuu kerran viikossa toukokuun loppuun. Jokainen tapaaminen sisältää ilmaisen
ruokailun. Kysymykset ja ilmoittautumiset Annikalle ( puh 044
901 6693 ) viimeistään 14.3.

FÖRSAMLINGSUTFÄRD
Torsdag 2.6 ordna en församlingsutfärd med Cross Road Bus till
Nedervetil och Kronoby. Vi besöker bl.a. Nedervetil nya församlingshem och Kerstin och Helmer i Loulus.
Tidtabell : Maxmo församlingshem kl. 7.30 / City Café, Vörå
kl. 8.00 via Kaurajärvi / Keskis bönehus kl. 8.30 / Komossa kl. 8.40
/ Kimo kl. 8.50 / Kyrkbacken i Oravais kl. 9.00.
Resans pris : 45–50 euro/person beroende på antalet deltagare.
I priset ingår bussresa, lunch och kaffe vid två tillfällen. Anmälan
senast 27.5 till Mona Wallin ( tfn 044 350 5960, e-post : mona.wallin@evl.fi ). Meddela eventuella dieter och var du stiger på.

Kom med på familjecafé för både de små och stora i familjen
tisdagar kl. 10–12 i dagklubbsutrymmena i Oravais Församlingscenter ! Vi har gemenskap, samling med sånger och mellanmål.
Mellanmålet kostar 1 euro/familj. För info/frågor kan du kontakta
Petra Gripenberg ( tfn 044 753 5288 ).
Öppen dagklubb för barn med vuxen samlas varje fredag kl.
10–12 i Vörå församlingshem i dagklubbens utrymme. Välkommen
med !
Minimax är en grupp för små barn och vuxna som träffas i
Maxmo församlingshem på onsdagar kl. 10–12. Välkommen !

EVANGELIFEST
Evangelifest hålls i år 11–12.6 i och omkring Vörå kyrka. I samband med festen firas också SLEF : s 100-årsjubileum. Notera
datumet redan nu.
Torsdag 5.5 kl. 18 hålls i Vörå församlingshem en planeringsträff
inför Evangelifesten. Kom med om du vill hjälpa till.

MAMMABIBELGRUPP
Mammabibelgrupp i Vörå församlingshems dagklubbsutrymme
samlas varannan torsdag ( jämna veckor ) kl. 10–11. Barn är också
varmt välkomna med. Ett enkelt mellanmål serveras mot en liten
avgift till förmån för missionen. Ta kontakt med Johanna Erikson
( tfn 040 075 8149 ) om du vill veta mer. Start 10.3.

