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Hjälp i vardagen. Arbetspoolen är redo för sommaren och

hjälper privatpersoner och föreningar med vardagssysslor. sidan 2
Medbestämmande. Nu får kommuninvånarna säga sitt när

en ny strategi ska utarbetas. sidan 8
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De vill ha café på Rasmusbacken

zzSommaren på Rasmusbacken kommer bli rolig. Det säger Ulrika Rasmus och Nora Backlund med barnet
Stella. Förutom vanlig verksamhet med sagostunder och växthusodling siktar de högt: – Målet är att vi ska
fixa ett glass- och våffelcafé. Det ska heta Café Arvid, säger Rasmus. Sidan 10

Vill hjälpa. Jag fick inte hjälp då jag fick
min diagnos så därför vill jag nu hjälpa, säger Samuel Solborg. Sidan 14

VÄLGÖRENHET. Josefin Sirén ordnade
skivreleasekonsert på Bio Astra. Intäkterna
skänktes till förmån för Ukraina. Sidan 8

RYCKER UT. Frivilliga brandkåren är alltid
redo att hjälpa. Tom Renlund i Oravais är en
av kommunens frivilliga brandkårister. Sidan 12
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Personalen gör
en viktig insats
zzSkolåret lider nu mot sitt slut. Förhoppningsvis närmar vi oss också slutet på
coronapandemin. Som kommuninvånare
och som ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik känner jag en
enorm tacksamhet för den kämparglöd och
flexibilitet som personalen inom barnomsorgen och skolan har visat under de senaste
åren. Det har varit rekommendationer hit
och det har varit rekommendationer dit.
Rekommendationer som från den ena dagen
till den andra har kunnat se helt olika ut.
Det har pusslats, och pusslas fortsättningsvis, enligt bästa förmåga ute i skolorna och
daghemmen för att få verksamheten att löpa
så nära en vanlig vardag som möjligt. Svårigheterna att få tag i vikarier har gjort detta
pusslande än mer utmanande. Tack till alla
rektorer, lärare, lärare inom småbarnspedagogik, skolgångsbiträden, assistenter samt
övrig skolpersonal för allt det jobb ni gjort
och fortsättningsvis outtröttligt gör för våra
barn och unga i kommunen.
Inom bildningssektorn är det som vanligt
mycket på gång. En ny skola i Maxmo är under planering och likaså har planeringen av
ett nytt högstadium i Vörå centrum inletts.
Denna planering sker i nära samarbete med
tekniska sektorn och tillsammans med hem
och skola.
För tillfället finns det inom bildningssektorn 11 pågående projekt i kommunens
egen regi. Projekten är statsfinansierade och
den statliga delen uppgår till 70–95 procent
av den totala kostnaden. För alla projekt
är det totala statsunderstödet cirka 499 000
euro. Här kan sägas att bildningssektorn är
en föregångare i kommunen gällande extern
finansiering. Personalen har varit aktiv då
det gäller att ansöka om understöd och
intresserad av att fortsättningsvis utveckla
såväl barnomsorgen som undervisningen.
Ett av projekten jag personligen vill lyfta
fram är det nationella projektet Finlandsmodellen. Målet med Finlandsmodellen är
att öka barn och ungas välmående. Syftet
är att det ska vara möjligt för alla barn och
unga att, gärna genast efter skoldagens
slut, ha en hobby som de tycker om och
som är avgiftsfri. Eleverna har i början av
Finlandsmodellen-projektet fyllt i en enkät
gällande vilken typ av hobbyn de skulle vilja
att ordnas på den egna skolan. På basen av

”

Henkilökunta
tekee tärkeää työtä

Tack till alla rektorer, lärare, lärare inom småbarnspedagogik,
skolgångsbiträden, assistenter
samt övrig skolpersonal för allt
det jobb ni gjort och fortsättningsvis outtröttligt gör för våra
barn och unga i kommunen.

zzKouluvuosi lähestyy loppuaan. Toivottavasti myös koronapandemia lähestyy loppuaan. Näin kuntalaisena ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana olen
valtavan kiitollinen siitä taistelutahdosta ja
joustavuudesta, jota lastenhoidon ja koulun
henkilöstö ovat osoittaneet viime vuosien
aikana. Suositukset ovat vaihdelleet
jatkuvasti. Ne ovat voineet olla
täysin erilaisia päivästä riippuen.
On vaatinut taiturointia saada
koulujen ja päiväkotien toiminta pyörimään mahdollisimman tavallisesti, ja taiturointia
vaaditaan edelleen. Vaikeudet
de skolvisa enkätsvaren har det under
saada sijaisia ovat tehneet tässä
detta skolår ordnats t.ex idrottsklubb,
kriisissä luovimisesta entistä
mellanmålsklubb, klättring, bowling,
haastavampaa. Kiitos
ridning, golf, djurklubb mm.
kaikille rehtoreille,
Vörå kommuns klubbkooropettajille, vardinator har gjort ett mycket
haiskasvatuksen
bra jobb med att planera
opettajille,
och förverkliga klubbar
koulunkäyntiaruntom i kommunen.
vustajille,
Tanken med Finlandsmopäiväkotiadellen är att tröskeln att
pulaisille ja
delta i klubbarna skall
muille
vara så låg som möjligt
koulujen
så att alla på sikt hittar
työnteen hobby som de tycker
kijöille
om. Målet i framtiden
kaikesta
är att Finlandsmodelsiitä työstä,
len i kommunerna blir
jota olette
permanent. Detta vore
tehneet ja
mycket bra, ju lägre
teette edelleen
tröskeln att delta är desto
väsymättömästi
bättre. Rörelse, mokunnan lasten ja nuortion och meningsfyllda
ten hyväksi.
aktiviteter på fritiden
Sivistyksen alalla on
är en viktig källa till
tavalliseen tapaansa meneilvälmående hos barn.
lään monenlaista. MaksamPersonalen i dagaan uutta koulua suunnitelhemmen och skolaan ja myös Vöyrin keskustan
lorna gör dagligen
uuden yläkoulun suunnittelu
en viktig samhällson alkanut. Suunnittelu tainsats. Stödet från
pahtuu läheisessä yhteistyössä
och samarbetet
teknisen toimen ja Hem och
med hemmen är en
skola -yhdistyksen kanssa.
förutsättning för att
victor ohlis
Tällä hetkellä kunnan side skall kunna göra
Nämnden för utbildning och
vistystoimen johdolla toteutedetta. Tillsammans
småbarnspedagogik, ordförande
taan 11 hanketta. Hankkeisiin
bör vi jobba, tillsamOpetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, saadaan valtionrahoitusta
mans för barnens och
puheenjohtaja
noin 70–95 prosenttiin kaide ungas bästa.

”

Kiitos kaikille rehtoreille, opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille,
koulunkäyntiavustajille, päiväkotiapulaisille ja muille koulujen työntekijöille kaikesta siitä työstä, jota
olette tehneet ja teette edelleen
väsymättömästi kunnan lasten ja
nuorten hyväksi.

kista kustannuksista. Hankkeisiin on saatu
valtionavustusta yhteensä noin 499 000 euroa. Tässä kohtaa voidaan mainita, että mitä
tulee ulkoiseen rahoitukseen, sivistystoimi
on kunnassa edelläkävijä. Henkilöstö on
hakenut aktiivisesti avustuksia ja pyrkinyt
kehittämään jatkuvasti niin lastenhoitoa
kuin opetustakin.
Haluan itse nostaa esiin kansallisen
Harrastamisen Suomen malli -hankkeen.
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena
on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia.
Tarkoituksena on mahdollistaa kaikille
nuorille ja lapsille mieluiten heti koulupäivän päätteeksi heille mieleinen maksuton
harrastus. Oppilaat ovat hankkeen alussa
täyttäneet kyselyn, jossa tiedustellaan, millaisia harrastuksia he haluaisivat järjestettävän omassa koulussaan. Koulukohtaisten
kyselyvastausten perusteella tänä lukuvuonna on järjestetty esimerkiksi liikuntakerhoja,
välipalakerhoja, kiipeilyä, keilaamista,
ratsastusta, golfia, eläinkerhoja jne. Vöyrin
kunnan kerhokoordinaattori on tehnyt
oikein hyvää työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan kerhotoimintaa ympäri kuntaa.
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena
on madaltaa kynnystä kerhotoimintaan
osallistumiseen niin paljon kuin mahdollista, jotta kaikki löytävät lopulta itselleen
mieleisen harrastuksen. Tulevaisuuden
tavoitteena on, että Harrastamisen Suomen
malli jäisi käyttöön Suomen kunnissa. Se
olisi mahtavaa: mitä matalampi kynnys
on, sitä parempi. Liikkuminen, liikunta ja
merkitykselliset vapaa-ajan harrastukset
vaikuttavat keskeisesti lasten hyvinvointiin.
Päiväkotien ja koulujen henkilöstö tekee
joka päivä tärkeää yhteiskunnallista työtä.
Siihen he tarvitsevat kotien tukea ja kotien
kanssa tehtävää yhteistyötä. Työskennelkäämme yhdessä lasten ja nuorten hyväksi.

Arbetspoolen – få hjälp
med olika vardagssysslor

Työrinki tarjoaa apua
arjen eri askareisiin

zzPrivatpersoner eller föreningar (inte företag) kan få
hjälp med olika vardagssysslor via Arbetspoolen. Samtidigt ger Arbetspoolen ungdomar möjlighet att få lite
arbetserfarenhet, en vettig
sysselsättning och att tjäna
lite fickpengar. Uppdragen
utförs av ungdomar som fyllt
14 år. Ett arbetsuppdrag är
max 3 timmar.
Lämpliga arbetsuppgifter
kan vara: Städning, trädgårdsarbete,
lövräfsning,
gräsklippning,
ogräsrensning, biltvätt, rasta hunden, springa småärenden,
handla, fönstertvätt, bakning, vattna blommor el-

zYksityishenkilöt
z
tai yhdistykset (eivät yritykset) voivat saada apua arjen askareisiin Työringistä. Samalla Työrinki antaa nuorille mahdollisuuden saada vähän työkokemusta, mielekästä tekemistä ja
hieman taskurahaa. Työringin
toimeksiantoja saavat suorittaa vähintään 14-vuotiaat
nuoret. Toimeksianto kestää
enintään kolme tuntia.
Sopivia työtehtäviä voivat
olla siivoaminen, puutarhatyöt, haravointi, ruohonleikkuu, rikkaruohojen kitkeminen, autonpesu, koiran
ulkoiluttaminen, asioidenhoito, kaupassa käynti, ikkunoiden pesu, leipominen,

KBL

ler barnpassning. Det finns
även möjlighet att boka
regelbundna uppdrag som
t.ex. gräsklippning.
Vill du beställa ett uppdrag, ring 050-913 5161 måndag–torsdag kl. 9–16 eller
boka via formulär på kommunens webbplats, www.
vora.fi/uppdragsbest allning.
Intresserade
ungdomar
som vill arbeta i Arbetspoolen kan anmäla sig via www.
vora.fi/arbetspoolen/blanketter.
Följande regler gäller:
Arbetsgivaren:
Avgiften faktureras av Arbetspoolen en gång/månad

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.

(ingen
kontantbetalning)
och uppgifterna meddelas av
kommunen till inkomstregistret (i samband med löneutbetalningen)
Avgifter: För ungdomar
under 17 år: 25 euro (ingår
moms 24 procent), för ungdomar över 17 år: 31 euro (ingår lönebikostnader + moms
24 procent)
Arbetstagarna:
- Skriver
uppdragsavtal
med kommunen och lämnar
in skattekort
- Får lönen utbetald från
kommunen den 15:e i månaden
- Arbetstiden är max 3 h
och ersättningen är 20 euro.

Ansvarig redaktör: Nina Dahlbäck.
Redaktör: Fredrik Westblom,
telefon 040-028 2132.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon

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.

kukkien kastelu tai lastenhoito. Nuoria voi tilata myös
säännöllisiin tehtäviin (esim.
ruohonleikkuu).
Jos haluat tilata toimeksiannon, soita numeroon 050913 5161 ma–to klo 9–16 tai
varaa toimeksianto kunnan
kotisivuilta löytyvällä lomakkeella https://www.vora.fi/
ko-kulttuuri-ja-vapaa-aika/
tyorinki/tyotehtavantilaus/
Uudet
Työrinkiin
ilmoittautuvat nuoret voivat
ilmoittautua
osoitteessa
https://www.vora.fi/kokulttuuri-ja-vapaa-aika/tyorinki/lomakkeet/
Toiminnassa noudatetaan
seuraavia sääntöjä:
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

Työnantaja: Maksu laskutetaan Työringiltä kerran
kuukaudessa (ei käteismaksua) ja kunta ilmoittaa tehdyt
työt tulorekisteriin (palkanmaksun yhteydessä).
Maksut: Alle 17-vuotiaat
nuoret: 25 euroa (sis. alv 24
prosenttia), yli 17-vuotiaat
nuoret: 31 euroa (sis. henkilöstösivukulut + alv 24 prosenttia).
Työntekijät:
- Kirjoittavat työsopimuksen kunnan kanssa ja toimittavat verokorttinsa.
- Saavat palkan kunnalta
kuun 15. päivä.
- Työaika on enintään 3
tuntia ja korvaus 20 euroa.

Nästa nummer utkommer
08.06.2022
Sista inlämningsdag för texter och bilder
25.05.2022
Sista inlämningsdag för köpta annonser
01.06.2022
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Markén: ”Jag vill till VM i år”
Han är ett ungt löparlöfte
som satsar på att komma
till VM. Han är också en
vanlig studerande på
idrottsgymnasiet i Vörå.
Vi har talat med Leonard
Markén om drömmar och
årets mål.
Jag möter Leonard Markén
i gymmet vid Norrvalla, som
vanligtvis brukar vara något
som kan liknas vid hans andra hem:
– Då jag är i skick brukar
jag vara här två gånger i veckan för att lyfta vikter. Nu är
det faktiskt första gången jag
är tillbaka hit efter skadan, så
jag hoppas det går bra.
Det råkade sig nämligen så
illa att Leonard drog på sig
muskelproblem i december.
Musklerna i benen ställde till
det, vilket är särskilt illa med
tanke på hans valda gren,
löpning.
Årets säsong rycker nämligen allt närmare.
– Det börjar faktiskt bli lite
bråttom för mig nu. Det är
snart maj och i juni-juli måste jag springa hårt om jag ska
ha någon chans att ta mig till
några större tävlingar, men
jag tar ingen stress för det.
Leonard har hållit på med
löpning så länge han kan
minnas, säger han.
– Jag har varit vid sportplan ända sedan jag kunde
gå, men jag började satsa
ordentligt på idrotten då jag
gick i högstadiet, ungefär.
Varför just löpning?
– Jag var ganska bra på det
och ville bli bättre.
Därför föll sig Leonards
val av utbildning naturligt.
Han går nu tredje året av fyra
på idrottsgymnasiet, och trivs
därför på just Norrvalla.
Men det är inte där han vill
stanna. Han har sommarens
mål klart för sig, och det är att
han måste springa snabbare
än 3.46.10 på 1 500 meter.
– Det måste jag göra för att
ha någon chans alls att hinna
med till VM i Colombia. Det
skulle vara en häftig resa.
Just därför är skadan i benen lite oroväckande, men
han satsar nu hårt på återhämtande och muskelstärkande träning.
– Förra året bommade jag
VM-gränsen med sjutton
hundradelar. Det var verkligen surt att komma så nära.
Först då jag hörde min tid var
det en besvikelse, för det sved

Full fart framåt, mot målet. Leonard Markén siktar på att ta sig till VM i år. 

Foto: Fredrik Westblom

zzLeonard Markén

Här i gymmet på Norrvalla trivs Leonard Markén som bäst. 

att inse att jag kom så nära.
På Yle kan man se hur jag
ligger platt på marken. Men
i efterhand inser jag att det är
en bra tid.
Det är nämligen hård konkurrens att komma med.

Eläinlääkäri
Veterinär

Finland har nämligen väldigt
hårda kvaltider för att få plats
på de stora tävlingarna.
– Jag tycker det vore bra att
fler kunde få komma med på
de större tävlingarna, för den
erfarenheten är viktig. Det

Foto: Fredrik Westblom

är en helt annan upplevelse
att springa inför storpublik
ute i världen än att vara här
hemma.
Han försöker nu långsamt
öka antalet kilometrar han
springer per vecka. Det blir

MALMBYN I ORAVAIS
Parhus och radhus
på ypperligt ställe!
Försäljningspris fr. 79 500€
Mer info på storlund.fi/malmbyn
E-post: info@storlund.fi
Tel. 050-345 2656

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

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi

Ålder: 18 år.
Gren: Springer medeldistans.
Rekordtid: 3.46.70 (1 500m)
Tränare: Ville Borgmästars.
Hemort: Kommer från
Karvat.
Familj: Mamma, pappa och

tre syskon.
Fritidsintresse (förutom
löpning): Spela Playstation,
kasta frisbee och ligga på
soffan.
Favoritspel på Playstation:
Jag spelar Fortnite.

tre hårda pass per vecka och
därefter lite muskelträning
vid sidan om.
– Jag ”mårar bara på”. Just
nu måste jag ändå nästan ta
lite större risker för att hinna
med. Men jag siktar ändå på
att vara snabbast då jag är
äldst.
Han förklarar. I den här
grenen kan man tävla professionellt fram till 30-årsåldern.
I 20-årsåldern är man som
snabbast, säger Leonard.
– Efter 30 blir det att satsa
på andra saker, som maraton.
Jag är själv en ivrig hobbymotionär. Vad skulle du
ha för tips åt sådana?
– Jag själv springer på löpmatta, men det ska du inte
göra om du inte är otroligt

motiverad, för det kan vara
tråkigt. Istället skulle jag rekommendera dig att springa
längs en naturskön sträcka.
Vad är det bästa med att
studera på idrottsgymnasiet?
– Det är folket som studerar här. De är trevliga, och
om du dessutom bor på internatet, som jag, är det kul.
Vi umgås och har roligt och
sedan får du åka hem och vila
till helgerna.
Och vad har du för planer
efter gymnasiet?
– Troligen blir det att söka
studieplats, men jag vill absolut satsa på löpningen. Jag
vill bli så snabb jag bara kan,
säger Leonard Markén.

Fredrik Westblom

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
Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU
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Dags att uppdatera uppgifterna
Fick du ett textmeddelande av oss? Uppdatera
ditt företags uppgifter i
företags- och serviceregister
Vasaregionens
avgiftsfria
företags- och serviceregister
innehåller förutom företagens basuppgifter även vilka
produkter och tjänster de erbjuder.
Registret baserar sig i
huvudsak på Patent- och
registerstyrelsens företagsdatasystem.
Företagsuppgifterna uppdateras även
av VASEK vid sidan av den
egna verksamheten, men
den viktigaste informationskällan är företagen själva.
Därför skickade vi vecka
17 textmeddelanden till företagen och uppmanade att
uppdatera uppgifterna.
– Det tryggt att klicka på
länken i textmeddelandet.
Via länken kommer man
till en blankett där man kan
uppdatera uppgifterna, berättar kommunikationschef
Johanna Hietikko-Koljonen.
För företagaren är det all-

tid gratis att finnas med i företags- och serviceregistret
och att uppdatera sina uppgifter.
I företagsregistret finns
även ett serviceregister:
– När man uppdaterar företagets uppgifter är det på
samma gång lätt att lägga till
i vilken kategori företaget
verkar. Företagets officiella,
registrerade bransch avviker

ofta en aning från vad företaget egentligen gör, därför
är det lite enklare att hitta de
olika tjänsterna via serviceregistret, påpekar HietikkoKoljonen.
I företagsregistret kan man
alltså söka företag utgående
från namn, bransch, produkt
eller tjänst.
– Det lönar sig absolut att
sätta litet tid på att beskriva

företagets verksamhet och
tjänster, då hittar man företaget bättre. Kom ihåg att lägga
in beskrivningarna både på
finska och engelska.
Viktigt att uppdatera informationen regelbundet
Företaget kan när som
helst via företagsregistret be
att uppgifterna uppdateras.
– Man kan också meddela
oss om man av någon anled-

zzFöretagare, gör så här:
1. Vi skickade dig ett textmeddelande vecka 17. Uppdatera
ditt företags uppgifter via
länken i textmeddelandet.
2. Fick du inte meddelandet? Sök upp ditt företags
uppgifter på adressen vasek.

yrityshakemistot.fi.
3. Meddela oss också om ditt
företag saknas helt i registret.
4. Om företagets uppgifter
ändras, meddela ändringarna
till info@vasek.fi eller via
företagsregistret

ning inte vill att ens företag
finns med i regionens före-

tagsregister, berättar Hietikko-Koljonen.

Aika päivittää yrityksen tiedot
Saitko meiltä tekstiviestin? Päivitä yrityksesi
tiedot Vaasan seudun
yritys- ja palveluhakemistoon
Vaasan seudun maksuttomaan yritys- ja palveluhakemistoon on kirjattu seudun
yritysten perustietojen lisäksi
myös niiden tarjoamat tuotteet ja palvelut.
Hakemiston tiedot perustuvat pääosin Patentti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmän tietoihin. Yritysten
tietoja päivitetään jatkuvasti
VASEKin oman toiminnan
ohessa, mutta tärkeimpänä
tietolähteenä ovat yritykset
itse. Siksi lähetimme viikolla
17 yrityksille tekstiviestin ja
kehotimme päivittämään yrityksen tiedot.
– Voit turvallisesti klikata
tekstiviestissä ollutta linkkiä. Linkistä pääsee lomakkeelle, jossa voi päivittää
tiedot,
viestintäpäällikkö
Johanna Hietikko-Koljonen
kertoo.
Yritys- ja palveluhakemistossa mukana oleminen ja

tietojen päivittäminen on
yrittäjälle aina maksutonta.
Yrityshakemiston lisäksi
samassa osoitteessa on myös
palveluhakemisto:
– Tietojen päivittäjät voivat
merkitä yrityksensä oikeaan
kategoriaan palveluhakemistossa. Yrityksen virallinen ja
rekisteröity toimiala kun on
usein hieman eri kuin mitä
yritys oikeasti tekee, siksi

palveluhakemisto helpottaa
eri palveluiden löytämistä,
Hietikko-Koljonen muistuttaa.
Yritysrekisteristä voi siis
hakea yrityksiä nimen, toimialan, tuotteen tai palvelun
perusteella.
– Kannattaa ehdottomasti
käyttää hieman aikaa yrityksen toiminnan ja palveluiden
kuvailuun, niin yritys nousee

paremmin esiin hauissa.
Kannattaa muistaa tehdä
nämä kuvailut myös ruotsiksi ja englanniksi.
Tietojen säännöllinen päivitys tärkeää
Yritys voi pyytää tietojensa
päivitystä yrityshakemiston
kautta ihan koska vaan.
– Meille voi myös ilmoittaa, mikäli ei jostain syystä
halua, että yritys on mukana

zzYrittäjä, toimi näin:
1. Sait meiltä tekstiviestin
viikolla 17. Päivitä yrityksesi
tiedot tekstiviestissä olevan
linkin kautta.
2. Etkö saanut tekstiviestiä?
Etsi yrityksesi tiedot osoitteesta vasek.yrityshakemistot.fi

seudun yrityshakemistossa,

3. Ilmoita meille myös, jos yritystäsi ei löydy hakemistosta
ollenkaan.
4. Jos yrityksesi tiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista
meille info@vasek.fi tai yrityshakemiston kautta.

Hietikko-Koljonen kertoo.

VÖRÅ
GRANIT AB
Gravering, puts
o. förgyllning av
gravstenar samt
förmedling av nya
gravstenar.

Tel. 0500-362 109

- Allt inom jordbyggnads
- Muddring med pråmar
- Långbomsgrävare
- Transporter
- Personliftar

www.byggakuten.fi

Klaus 0400-344 665 | Glenn 0400561 082 | Jonathan 050-401 2899
Seiplaxvägen 132, Oravais
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Vöråskolor med i unikt projekt
som kartlägger läsförmågan
Det ser ut som sci-fi.
Eleven sätter sig framför
datorn och läser, och
samtidigt ser läraren på
sin skärm exakt var eleven tittar. Vi har bekantat
oss med undervisningshjälpmedlet Lexplore.

Vörå kommun är i nuläget
unik. Det är nämligen den
första kommunen i landet
där skolorna använder kartläggningsverktyget Lexplore.
– Det är ett verktyg som
kartlägger elevernas läsförmåga.
Allt började, för Vörås del,
i november 2020. Då hade det
redan länge pratats aktivt om
Pisa-undersökningen,
och
att Finlands resultat sjunker.
Läsförmågan bland eleverna
minskar.
Det här ville IKT-pedagogen Jari Niemelä och läraren
Carolina Lassus komma åt,
och då snubblade Niemelä
över just programmet Lexplore.
– Själva programmet i sig
gör ju inte att läsförmågan
blir bättre, men det ger oss en
bild av hur den ser ut för eleverna. Dessutom ingår lästräningsprogram, säger Lassus.
Programmet går till på följande sätt. Eleven som ska
ta del av det kommer in i
klassrummet, där läraren sitter redo med en dator och två
skärmar. Den ena datorskärmen är utrustad med en eyetracker som avläser elevens
ögonrörelser.
Under screeningen läser
eleven två texter, dels tyst för
sig själv och dels som högläsning. Under tiden kommer
läraren som följer med se
hur elevens ögon rör sig över
skärmen.
Efter det analyseras resultatet, vilket ger en kartläggning av elevens läsförmåga.
– Vi har bland annat konstaterat att det kan ta upp
till sju gånger längre tid för
de långsamma eleverna att
läsa en och samma text, säger
Niemelä.
Efter screeningen börjar
elevens lästräning. Och här
hittar man verkligen pro-

Jari Niemelä och Carolina Lassus djupdyker i statistiken Lexplore tar fram. Det är intressant, säger de. 

grammets styrka:
– Alla blir bättre på att läsa
tack vare den systematiska
träningen, säger Niemelä.
Intresset för programmet
har varit stort, både i kommunen bland föräldrarna
men också nationellt.
– Föräldrarna vill veta vad
det här handlar om och vilket resultat eleverna får. De
är engagerade, säger Lassus.
De påpekar också att det
att läsförmågan sjunker inte
bara är ett problem i Vörå.
Problemet är nationellt.
Varför är det så?
– Det beror nog på att barnen inte är intresserade av att
läsa. De vill göra så mycket
annat. Det här är förstås
också ett problem för vuxna,
men i unga år är det särskilt
viktigt att fokusera på läsningen, säger hon.

– Det är svårt att sätta
fingret på vad det är men det
känns faktiskt som att intresset för läsning har minskat
nationellt, säger Niemelä.
– Därför har vi nu beslutat
oss för att göra något åt det,
säger Lassus.
Projektet är möjligt tack
vare finansiering från Utbildningsstyrelsen. För att kunna
avgöra om programmet fungerar har lärarstuderanden involverats i projektet.
– Vi har bland annat hjälp
av studerande vid Åbo Akademi som skriver sina magistersavhandlingar om det här. De
undersöker bland annat om
lästräningsprogrammet faktiskt förbättrar elevernas läsförmåga. Innan studerandena
är klara kan vi inte säga något
om resultaten, säger Niemelä.
Fredrik Westblom

Foto: Hannah Helsing

Här är en screening i full gång. Eleven Frida Ahlnäs läser en text samtidigt som läraren granskar vid den andra skärmen. 
Foto: Hannah Helsing

Vöyrin koulut ainutlaatuisessa projektissa
zzNäky on kuin scifi-elokuvasta. Oppilas istuu tietokoneella lukemassa ja samalla opettaja näkee omalta
näytöltään, mitä kohtaa
oppilas katsoo. Tutustuimme
Lexplore-opetustyökaluun.
Vöyrin kunta on tällä
hetkellä
ainutlaatuisessa
asemassa. Vöyri on nimittäin Suomen ensimmäinen
kunta, jonka koulut käyttävät Lexplore-kartoitustyökalua.
– Sillä kartoitetaan oppilaiden lukutaitoa.
Kaikki alkoi Vöyrin osalta
marraskuussa 2020. Silloin
Pisa-tutkimuksesta ja Suo-

men tulosten huonontumisesta oli puhuttu aktiivisesti
jo pitkään. Oppilaiden lukutaito on heikkenemässä.
ICT-pedagogi Jari Niemelä ja
opettaja Carolina Lassus halusivat tehdä jotain asialle, ja
silloin Niemelä löysi Lexplore-ohjelman.
– Ohjelma itsessään ei
paranna lukutaitoa, mutta
se antaa kuvan siitä, millainen lukutaito oppilailla on.
Lisäksi Lexploressa on lukemisenharjoitteluohjelma,
Lassus sanoo.
Ohjelma toimii seuraavasti: Testiin osallistuva oppilas
tulee luokkahuoneeseen, jos-

sa opettaja istuu tietokoneen
ja kahden näytön ääressä.
Yksi näytöistä on varusteltu
oppilaan silmänliikkeitä tunnistavalla eyetrackerilla.
Testin aikana oppilas lukee
kaksi tekstiä, osittain hiljaa
mielessään ja osittain ääneen. Testiä seuraava opettaja saa nähdä, miten oppilaiden silmät liikkuvat näytöllä.
– Olemme
todenneet
muun muassa, että hitaammille oppilaille saman tekstin
lukemisessa voi kestää seitsemän kertaa pidempi aika
kuin muilla, sanoo Niemelä.
Testin jälkeen aloitetaan

oppilaan
lukemisharjoitukset. Tässä käy ilmi myös
ohjelman vahvuus:
– Kaikkien lukutaito paranee järjestelmällisen harjoittelun myötä, Niemelä sanoo.
Ohjelma on herättänyt
runsaasti kiinnostusta sekä
kunnan vanhempien parissa
että kansallisella tasolla.
– Vanhemmat haluavat tietää, mistä on kyse ja millaisia
tuloksia oppilaat saavat. Kiinnostusta on runsaasti, Lassus sanoo.
He huomauttavat, että lukutaidon heikentyminen ei
ole ongelma pelkästään Vöyrillä vaan päinvastoin. Kyse

on kansallisesta ongelmasta.
Mistä se johtuu?
– Se johtunee siitä, että lukeminen ei kiinnosta lapsia.
He haluavat tehdä kaikkea
muuta. Tietenkin myös aikuisilla on sama ongelma,
mutta lukemiseen keskittyminen on erityisen tärkeää
nuorena, hän sanoo.
– On vaikeaa sanoa selvää syytä, mutta tuntuu todella, että kiinnostus lukemista kohtaan on laskenut
valtakunnallisesti, Niemelä
sanoo.
– Siksi olemme päättäneet
nyt tehdä jotain asialle, Lassus sanoo.

Hanke voidaan toteuttaa
Opetushallituksen rahoituksen turvin. Jotta voitaisiin
selvittää, onko ohjelmasta
apua, hankkeeseen on otettu
mukaan
opettajaopiskelijoita.
– Saamme apua muun
muassa Åbo Akademin opiskelijoilta, jotka kirjoittavat
gradunsa tästä aiheesta. He
tutkivat esimerkiksi sitä,
parantaako
lukemisenharjoitteluohjelma
todella
oppilaiden lukutaitoa. Tuloksista emme voi sanoa mitään ennen tutkimusten valmistumista, Niemelä sanoo.

Fredrik Westblom
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Tarja Rintala, Anna Häggblom och Marlene Sjölind trivs på Aveo. 

Här är nästa generationens
Då Vöråborna besöker Aveos lokaler i Komossa brukar de bli förvånade,
säger företagaren Anna Häggblom. Många blir överraskade av att vi faktiskt
har en butik här.
Mitt i Komossa finns ett stort,
gult hus, och där inne har
webbshoppen Aveo sina lokaler. Då kunderna kommer
in kan de bli överraskade av
att det finns en sådan butik i
byn.
Men varför just där? Varför inte på en större ort,
som i Vasa?

– Vi flyttade faktiskt hit
från Vasa för fem år sedan,
och jag har inga planer alls
på att flytta härifrån, säger
företagaren Anna Häggblom.
I början var Häggblom
bekymrad att kunderna inte
skulle hitta till Komossa,
men så är inte fallet. Till ex-

empel var öppningskvällen
riktigt välbesökt:
– Man fick nästan dra in
magen för att rymmas, säger
Häggblom.
Varför Komossa?
– Jag bor själv i byn och
min man är jordbrukare
här. Jag ville helt enkelt ha
närmare till jobbet. Många

kunder är faktiskt glada att
de kan svänga in via efter en
present på nära håll.
Aveo växer för tillfället. Nu
arbetar också Anna Gammelgård, Tarja Rintala och
Petra Rintala samt praktikanten Marlene Sjölind där,
förutom Anna Häggblom
själv.

– Vi gjorde vår bästa januari på sexton år i år, men
sedan kom kriget. Vi märkte
det direkt i vår omsättning,
men nu tror vi att folk vågar
börja leva igen, trots krig och
corona.
Påverkade coronan er
verksamhet negativt?
– Inte egentligen, för vi är
främst en webbshop. Vi har
faktiskt växt under hela coronan. Om allt går rätt når vi
över miljonen i omsättning i
år, men den som lever får se.
Ingen vet hur kriget i Ukraina påverkar affärerna, och

främst påverkar det ens eget
ork och mående.
Aveo satsar därför på personalens välmående. Företaget har flexibla arbetstider
där de anställda får påverka
sitt eget arbete.
– Vi räddar inte världen
genom att sitta där hemma
och gråta. Vi måste göra saker också. Bor du i Komossa
där du är en av byns arbetsgivare tänker jag tvärtom, att
om det blir sämre tider måste
du kavla upp ärmarna och
kämpa ännu hårdare.
Vem är det som främst

Komossasta löytyy seuraavan sukupolven
zzTarja Rintala, Anna Häggblom ja Marlene Sjölind
viihtyvät Aveolla. Vöyriläiset
tapaavat hämmästyä vieraillessaan Aveon liikkeessä
Komossassa, kertoo yrittäjä
Anna Häggblom.
– Monet yllättyvät siitä,
että meillä on täällä kauppa.
Komossan keskellä sijaitsee suuri, keltainen talo,
josta käsin verkkokauppa
Aveo pyörittää toimintaansa. Asiakkaat monesti yllättyvät löytäessään kylästä

tällaisen liikkeen.
Mutta miksi kauppa perustettiin juuri tänne? Miksei suuremmalle paikkakunnalle, kuten Vaasaan?
– Itse asiassa muutimme
tänne Vaasasta viisi vuotta
sitten, eikä minulla ole suunnitelmia lähteä täältä, kertoo
yrittäjä Anna Häggblom.
Alussa Häggblomia huolestutti, etteivät asiakkaat
löytäisi Komossaan, mutta
huoli osoittautui turhaksi.
Esimerkiksi avajaisiltana oli

suoranaisesti ruuhkaa:
– Täytyi melkein vetää
vatsaa sisään, että mahtui
liikkumaan, Häggblom naurahtaa.
Miksi Komossa?
– Asun itse kylässä ja mieheni on maanviljelijä. Halusin yksinkertaisesti lyhentää
työmatkaa. Monet asiakkaat
ovat itse asiassa iloisia, kun
he voivat pistäytyä ostamaan
lahjan läheltä.
Aveo kasvaa jatkuvasti.
Yrityksessä työskentelevät

nykyisin Anna Häggblomin
lisäksi Anna Gammelgård,
Tarja Rintala ja Petra Rintala
sekä harjoittelija Marlene
Sjölind.
– Tammikuu oli paras 16
vuoteen, mutta sitten sota
puhkesi. Se heijastui heti
liikevaihtoon, mutta uskomme, että ihmiset alkavat
taas uskaltaa elää sodasta ja
koronasta huolimatta.
Vaikuttiko korona toimintaanne negatiivisesti?
– Ei oikeastaan, koska

olemme ensisijaisesti verkkokauppa. Aveo on itse asiassa kasvanut koko koronapandemian ajan. Jos kaikki
menee hyvin, saavutamme
yli miljoonan liikevaihdon
tänä vuonna, mutta aika
näyttää. Kukaan ei tiedä, miten Ukrainan sota vaikuttaa
liiketoimintaan, ja pääasiassa se vaikuttaakin omaan
jaksamiseen ja vointiin.
Tämän takia Aveo huolehtii
henkilöstönsä hyvinvoinnis-

ta. Yrityksessä on joustavat
työajat, ja työntekijät saavat
itse vaikuttaa työhönsä.
– Emme
voi
pelastaa
maailmaa istumalla kotona
surkuttelemassa.
Meidän
täytyy ryhtyä toimiin. Jos
asuu Komossassa ja on yksi
kylän työllistäjistä, mielestäni täytyy vaikeina aikoina
kääriä hihat ja taistella entistä kovemmin.
Millaisia
asiakkaanne
ovat?
– Kukaan ei ole profeetta
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Aveo har flera egna produkter, bland annat Österbottenbrickan och By Julia Bäcks tavlor. 

Vörå kommun har nu med ett lag i kilometertävlingen i gångstil. Foto: Kavelykipina.fi

Promenera med oss –
kilometertävlingen 2022
Just nu satsar Aveo på modellprover. Anna Häggblom visar
upp ett par. 

Praktikanten Marlene Sjölind trivs på Aveo. Här hjälper hon
Anna Häggblom med varorna. 

byabutik
handlar hos er?
– Ingen blir profet i sin
egen by, men Vöråborna har
faktiskt börjat hitta till oss
nu. Men vi har kunder från
hela Finland, för vår huvudmarknad finns på webben.
Aveo är i första hand en
webbutik, vilket betyder att
de sänder varorna till kunderna, och samarbetet med
leverantörerna är därför extra viktigt.
Därför satsar Aveo nu på
sin digitala plattform. Dels
ska företaget börja undersö-

ka möjligheterna att utnyttja
artificiell intelligens, och dels
ska Aveo också utvidga till
Sverige.
Tycker du att Vörå är en
företagsvänlig kommun?
– Absolut är Vörå kommun
bra, men det finns också önskemål. Det vore bra med ett
drop in-dagis för de som har
barn, för en företagare måste
alltid vara flexibel och därför
vore det bra om man också
skulle planera strukturerna
så de skulle vara flexibla.
Text & foto
Fredrik Westblom

kyläkauppa
omassa kylässään, mutta
vöyriläiset ovat hiljattain
löytäneet meidät. Meillä on
kuitenkin asiakkaita ympäri
Suomen, sillä päämarkkinamme on netissä.
Aveo on ensisijaisesti verkkokauppa, joka postittaa tuotteet asiakkailleen, minkä
takia yhteistyö toimittajien
kanssa on erityisen tärkeää.
Tästä syystä Aveo panostaakin nyt digitaaliseen
alustaansa. Yritys ryhtyy

osittain selvittämään mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiseen ja osittain laajentumaan myös Ruotsiin.
Onko Vöyri yrittäjäystävällinen kunta?
– Todellakin, mutta aina
on parannettavaa. Olisi
hyvä, jos kunnassa olisi
drop-in-päiväkoti työntekijöille, joilla on lapsia, sillä
yrittäjän täytyy aina joustaa,
minkä takia olisi myös tarpeen suunnitella joustavia
rakenteita.

zzFör första gången någonsin har Vörå kommun ett
eget lag i Kävelykilometrikisa (kilometertävlingen
i gångstil) och nu vill vi ha
med så många som möjligt i
vårt lag!
Kilometertävlingen är en
rolig tävling där man inom
laget samlar gångkilometrar
och/eller minuter under tiden 1.5–30.9 2022. Alla deltar
enligt egen förmåga, och det
finns inga krav på hur långt
eller hur ofta men ska promenera, det viktigaste är att
man promenerar!
Mer information om täv-

zzDu registrerar dig genom att:
1 Gå in på: https://kavelykilometrikisa.fi/accounts/
register/
2 Fyll i de uppgifter som
behövs, klicka på registrera –
nu har du ett eget konto!
3 Gå med i laget (liity joukkueeseen) genom att använda
koden Vö2022 (Joukkueen
osallistumiskoodi), laget

heter Vörå kommun – Vöyrin
kunta
4 Klart!
Promenerade kilometrar
registreras på tävlingens
hemsida:
1 Logga in på ditt eget konto
2 Mata in dina kilometrar
(kirjaa kilometrisi)
3 Klart!

lingen hittas på https://kavelykilometrikisa.fi/ruotsi/
Att delta är enkelt: man
registrerar sig och går med

i laget Vörå kommun – Vöyrin kunta. Sen är det bara
att börja promenera och registrera sina kilometrar!

Alla är hjärtligt välkomna
i vårt lag, ung som gammal!
Bland alla lagmedlemmar
lottas sedan ut Klippkort
till Norrvalla/Folkhälsans
aktiviteter samt presentkort
till MI.
Välkomna med!

Välfärdstjänsterna
i Vörå (biblioteket, MI,
kultur och fritid)

Tips!
Om du är anställd av Vörå
kommun och har promenerat minst 60 km deltar du i
lotteriet om ett presentkort
på 60 euro till en sportaffär
nära dig.

Kävelykilometrikisa 2022!
zzVöyrin kunnalla on
ensimmäistä kertaa koskaan oma joukkue Kävelykilometrikisassa, ja nyt haluamme joukkueeseemme
mahdollisimman
paljon
jäseniä!
Kävelykilometrikisa
on hauska kilpailu, jossa
joukkueet keräävät kävelemiään kilometrejä ja/tai
minuutteja 1.5. ja 30.9.2022
väliseltä ajalta. Jokainen
osallistuu omien kykyjensä puitteissa. Käveltävien kilometrien määrää
tai sitä, kuinka usein kävelyllä on käytävä, ei ole
määritelty: tärkeintä on,
että kävelee!
Lisätietoja kisasta löydät osoitteesta https://
kavelykilometrikisa.fi/
Osallistuminen
on
helppoa: voit vain rekisteröityä ja liittyä Vöyrin
kunnan
joukkueeseen.
Sitten voit alkaa kävelemään ja rekisteröimään
kilometrejäsi!
Kaikki, niin nuoret
kuin vanhatkin, ovat sydämellisesti tervetulleita
joukkueeseemme! Kaikkien osallistujien kesken
arvotaan
sarjalippuja
Norrvallan/Folkhälsanin
toimintaan sekä kansalaisopiston lahjakortteja.
Tervetuloa mukaan!
Terveisin KO, kulttuuri
ja vapaa-aika

Vinkki! Jos olet Vöyrin

zzNäin rekisteröidyt
1 Mene osoitteeseen https://
kavelykilometrikisa.fi/accounts/register
2 Täytä tarvittavat tiedot ja
valitse ”Rekisteröidy” – tilisi
on luotu!

3 Liity joukkueeseen käyttämällä osallistumiskoodia
Vö2022. Joukkueen nimi on
Vörå kommun – Vöyrin kunta.
4 Valmista!
Käveltyjen kilometrien kirjaa-

kunnan työntekijä ja olet
kävellyt vähintään 60 kilo-

metriä, osallistut lähelläsi
sijaitsevan urheiluliikkeen

minen kisan kotisivuille
1 Kirjaudu omalle tilillesi.
2 Kirjaa kilometrisi.
3 Valmista!

60 euron lahjakortin arvontaan.

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

Studenthelgen närmar sig!
Du kommer väl ihåg att
beställa dina rosor i tid?
Välkommen in!
Välkommen!

Vörå
044-243 6302
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Kommunstrategin: Du får säga ditt!
Strategiarbetet för Vörå
kommun 2023–2026 är
igång som bäst och nu är
det dags för nästa skede:
Invånarträffar!
Kommunen kommer att ordna allmänna mångspråkiga
tillfällen under enskilda teman för att framför allt lyssna
in just dig och med det kunna
jobba fram en helhetsstrategi
som skall ha ett klart framtids- och invånarperspektiv.

En strategi i sig är framför
allt en plan och den ska vara
flexibel nog att kunna möta
omvärldens
förändringar
snabbt men det skall självfallet också se till att vi som
kommun kan jobba mot de
målsättningar och visioner vi
lagt fram.
Efter att helhetsstrategin
är lagd så kommer sektorerna också att ta ner den mera
sektorvis, dvs. anpassa den
till det jobb som görs på olika

plan inom en kommun. En
del sektorer jobbar redan parallellt med helhetsstrategin.
Vi har valt att lyfta olika
teman på olika ställen i kommunen och vi tänker att det
ska ha betydelse också för
sammanhållningen.
Följande allmänna tillfällen
ska hållas inom den närmaste
månaden så håll utkik på vår
webbplats och våra sociala
medier. Vi hoppas få möta dig
som kommuninvånare.

1. Hållbarhetstänk – Vörå
koldioxidneutralt 2035
2. Sysselsättning kräver ett
modigt näringsliv
3. Idrott och hälsa i fokus
för livskvalitet
4. Bildningen 2030
5. Levande landsbygd och
skärgård

Vi bjuder på kaffe och
hoppas på goda diskussioner!
Förutom det så lägger vi
gärna fokus också på utvecklingen inom kommunen inom föreningar, byar,
organisationer och företag.
Bjud gärna in oss om ni vill
tänka och diskutera tillsammans med politiker och
tjänstemän!
Det är inget som tidtabellsmässigt behöver ske

just nu, en strategi skall leva
vidare efter att den är godkänd också och utveckling
är inget som är begränsat till
det.
Hör gärna av er till kanslichef Carina Nyqvist för att
tillsammans fundera på träff
hos er kring strategiarbete
och utveckling överlag. Här
vill vi poängtera att det går
bra med både fysiska och digitala möten.
Kommunstyrelsen

Nyt kuntalaista kuunnellaan
Vöyrin kunnan strategiaa
2023–2026 työstetään
parhaillaan ja nyt on seuraavan vaiheen eli kuntalaistapaamisten aika!
Kunta järjestää erilaisia monikielisiä yleisötilaisuuksia,
joissa on tarkoitus kuunnella
juuri teitä, jotta voitaisiin laatia kokonaisstrategia, jossa
on selkeä tulevaisuus- ja
kuntalaisnäkökulma.
Strategia itsessään on en-

nen kaikkea suunnitelma ja
sitä on voitava mukauttaa
vastaamaan nopeasti ympäristön muutoksiin, mutta
tietysti sen tarkoituksena on
myös, että me kuntana voimme pyrkiä tavoittelemaan
ideoimiamme tavoitteita ja
visioita. Kokonaisstrategian
valmistuttua strategiaa sovelletaan tarkemmin toimialojen toimintaan eli kunnan
eri tasoilla tehtävään työhön.
Osalla toimialoista työsken-

nellään jo nyt rinnakkain kokonaisstrategian kanssa.
Olemme päättäneet puhua
eri teemoista eri paikoissa
ympäri kuntaa ja uskomme
sillä olevan merkitystä myös
yhteisöllisyyden kannalta.
Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään lähimmäisen
kuukauden aikana joten seuraa meidän kotisivuja ja sosiaaliset mediat.
Toivomme tapaavamme
teitä kuntalaisia.

1. Kestävyysajattelua – hiilineutraali Vöyri vuoteen
2035 mennessä
2. Työllisyys edellyttää rohkeaa elinkeinoelämää
3. Liikunta ja terveys elämänlaadun keskiössä
4. Sivistys vuonna 2030
5. Elävä maaseutu ja saaristo

Tarjoamme
kahvit
ja
toivottavasti
hyvää
keskustelua!Näiden lisäksi
keskitymme
mielellämme
kunnan yhdistysten, kylien,
organisaatioiden ja yritysten
kehittämiseen. Jos haluatte
pohdiskella ja keskustella
yhdessä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa, kutsukaa
meidät tapaamiseen!
Aikataulullisesti ei vielä
ole kiirettä. Strategia elää
myös sen hyväksymisen jäl-

keen ja kehittämistyökään ei
rajoitu strategian hyväksymisen ajankohtaan.
Ottakaa yhteyttä toimistopäällikkö Carina Nyqvistiin, jos haluatte järjestää strategiatyötä ja kehittämistyötä
ylipäätään koskevan tapaamisen teidän ja kunnan välillä.
Huomautamme, että sekä
fyysiset että digitaaliset kokoukset sopivat hyvin.

Kunnanhallitus

Josefin vill hjälpa drabbade i Ukraina
Hon är artisten från Vörå
som flyttat till Stockholm
för jobbets skull. Hon
sjunger samhällskritiskt
på Vörådialekt och hon
vill hjälpa Ukraina. Vi har
talat med Josefin Sirén.
Ljuset inne i salongen vid Bio
Astra i Vörå är skumt. Uppe
på scenen, där bioduken en
gång var, har mikrofonstativ, låtlistor och scenteknik
ställts fram.
I den röda stolen sitter Josefin Sirén, musikern som är
känd för sin låt Klöver åtton.
Nu håller hon på att förbereda sin skivsläppskonsert i
sin hemkommun.
– Visste du att det fanns en
gammal biograf i Vörå? Det
är fint. Det är ett litet kulturhus. Det finns många möjligheter här, säger hon.
Idén till konserten kom redan tidigt, eftersom hon
nyligen släppt sin nya skiva
”Rättvisor & hembygdsserenader.” Precis som på genombrottslåten sjunger hon
på sitt eget modersmål, Vörådialekten.
– Då var det naturligt för
mig att också ha en konsert
i Vörå. Jag bjöd faktiskt hit
elever från Tegengrenskolan
att se på vårt genrep. Jag tror
de uppskattade det, säger
hon.
Hon har själv gått i Tegengrenskolan, och hon säger att
hon själv alltid uppskattade
kulturella evenemang:
– Jag var ingen idrottsfantast, utan jag brann för kulturen. Därför ville jag göra
det här.
Josefin Sirén bor och arbetar i Stockholm, men Österbotten, och Vörå, har alltid
en speciell plats i hennes

Josefin Sirén känner starkt för Vörå. – Det är hemma, säger hon. 

hjärta. Det märkte man speciellt i Klöver åtton, som kom
till under coronaåren.
– Jag hade aldrig tänkt
skriva musik på Vörådialekt,
men då jag skrev den var jag
i Stockholm och saknade att
komma till Vörå över sommaren. Det var ju tradition
men man kunde inte göra det
på grund av coronan. Jag tror
att många känner igen sig i
det.
Men:
– Jag har nu insett att man
inte behöver fara till storstäder för att kunna ta del av
kultur. Det går minst lika bra
här hemma i Vörå.

Den nya skivan spelade
hon faktiskt in hemma hos
sin bror, i hans studio. Bandet hon har med sig på scenen är gamla vänner.
Vad kan du säga om skivan?
– Det finns en del samhällskritiska texter på skivan
och den är sjungen på Vörådialekt, därav namnet. Det är
melankoliska låtar i en popmundering och mycket fokus
på texten.
För Sirén var det naturligt
att skriva om saker som kan
vara jobbiga, och att göra det
på dialekt. En artist har ändå

inte större ansvar att vara
samhällsaktiv än någon annan, säger Sirén. Men:
– Då man en gång ska ordna konserter och kan göra
något för att hjälpa andra så
kan man göra det.
Hon pratar om kriget i
Ukraina.
– Det är hemskt. Man tänker på det varje dag, så det
påverkar ens vardag. Vi har
dessutom ukrainare här i
Vörå kommun som vi möter
varje dag, så det är väldigt
påtagligt.
Dessutom har vi Finlands
egen historia i bagaget, säger
Sirén. Det gör kanske att vi

Foto: Fredrik Westblom

kan förstå Ukrainas situation
på ett annat sätt.
– Man hade släktingar som
var i kriget, säger hon.
Därför var steget lätt att
skänka intäkterna till välgörenhet.
– Den här konserten var
färdigt bestämd för länge sedan, och då kriget bröt ut höll
vi just på att fundera över
platsbokning. Då bestämde
jag mig för att vi inte ordnade
någon platsbokning utan vi
kör med först till kvarn-principen, och att alla får betala
frivilligt inträde samt att jag
skänker intäkterna till förmån för Ukraina.

Men blir det ekonomisk
back för dig då?
– Jag har fått understöd för
att ordna releasekonsert för
skivan, så mitt band jag har
med mig får betalt. Men för
mig blir det plus minus noll,
men det är ändå självklart att
jag skulle göra det.
Konserten hölls på lördagen den 30 april, och
intäkterna skänktes till
de hjälpsändningar som
skickas från Vörå med hjälp
av Olena Galshenko, Kararina Heikius med flera i
samarbete med Folkhälsan
i Oravais.
Fredrik Westblom
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Norrvalla redo för säsongen
De springer, de hojtar
och sparkar. Samtidigt
hejar tränaren Jyri Poltto
på: – Okej, spela boll!
Norrvalla FF förbereder
sig nu för första matchen
för säsongen.
Det är fortfarande kyligt ute
på konstgräsplanen vid Norrvalla, men det bekommer inte
fotbollsspelarna som springer
fram över gräset. De har fullt
upp med träningen inför den
första matchen för säsongen,
den 5 maj då de spelar borta
mot KPV Akatemia.
– Vi har ett intressant
lag med en bra mix mellan
unga och gamla. Flera går
på idrottsgymnasiet, så det
ska bli kul att komma i gång
med säsongen, säger Magnus
Backlund, lagledare.
– Vi har tappat en del spelare men också fått till nya.
En del har slutat, andra flyttat eller blivit färdiga från
gymnasiet, säger Andreas
Gammelgård, lagledare.
Men laget har ändå lyckats
fylla igen en hel del luckor.
Bland annat tack vare ett givande samarbete med Vasa
IFK:
– Spelare som inte ryms i
deras division 2-trupp kan
komma med i vårat lag, och
vice versa, säger han.
Det kan ses som något av
en win-win, för Norrvalla FF
spelar ju i division 3.
Vad är det bästa med division 3?
– Det är tävlingsfotboll på
regionalnivå, säger Backlund.
– Det är den högsta tävlingsfotbollen som finns på
regional nivå. Går du upp
division 2 spelar du direkt
mot hela Finland. Det är en
jättebra nivå och det blir intressant att se vad lagen har
fått ihop för spelare, säger
Gammelgård.
Förra säsongen slutade
Norrvalla FF på sjätte plats.
– Målet är alltså att vi ska
sluta bättre än det den här
gången, säger Gammelgård.
Under kvällens träning
övar laget speluppbyggnad
och passningar under Jyri
Polttos översikt. I skrivande
stund är det andra veckan
laget tränar utomhus, men

Heja heja! Full fart under träningen. Yahya och Walter Gammelgård kämpar om bollen med Calle Oraegbuna och Melwin Kloo i bakgrunden. 

Foto: Fredrik

Westblom

Walter Gammelgård tror det kommer gå bra för laget den här
säsongen. 
Foto: Fredrik Westblom

Man måste vara lite tokig om man ska hålla på med fotboll
hela livet, säger tränaren Jyri Poltto. 
Foto: Fredrik Westblom

kölden bekommer dem inte.
Polttos kommandorop kommer på engelska, eftersom
det finns de i laget med annat
modersmål än svenska och
finska.
– Som förening tar vi emot

mande säsongen?
– Det kommer bli en intressant säsong. Vi har många
unga spelare som kommer få
en chans att visa vad de går
för.
Spelbalansen var inte sär-

alla som vill komma och
spela och träna, säger Gammelgård.
Poltto kommer ursprungligen från Kauhava och har
spelat fotboll på 80-talet.
Vad tror du om den kom-

skilt bra under förra säsongen, säger Poltto.
– Vi släppte in en del löjliga
mål. Därför måste vi fokusera på spelmedvetenhet, var vi
ska vara och hur vi ska göra.
Fotboll är en stor del av

hans liv, säger han.
– Man måste vara lite tokig
för att hålla på så här länge.
Har fotbollen ändrat sedan 80-talet?
– Oja, det har den verkligen. Förr var det att den som
tacklar hårdast och spelar
hårdast kommer längst. Nu
är det mycket mera taktiskt,
säger Poltto.
En av de som springer över
gräsplanen den här kvällen
är Walter Gammelgård.
– Det här känns bra. Vi har
tränat mycket så jag tror det
kommer gå bra. Vårt mål är
att bli bättre och spela mera
som ett lag.
Vad har du för tankar om
den kommande säsongen?
Hur kommer det gå för er?
– Det kommer gå bra för
oss, säger han.

Fredrik Westblom

Norrvalla FF valmis uuteen kauteen
zzHe juoksevat, huutavat ja
potkivat. Samalla valmentaja
Jyri Poltto kannustaa: – No
niin, pelataan! Norrvalla FF
valmistautuu nyt kauden
ensimmäiseen peliin.
Norrvallan tekonurmikentällä on edelleen koleaa, mutta se ei hetkauta
nurmella kiitäviä jalkapalloilijoita. He harjoittelevat täyttä pahkaa kauden
ensimmäistä peliä varten.
Joukkue pelaa vierasottelussa KPV:tä vastaan 3.
maaliskuuta.
– Meillä on kiinnostava
joukkue, jossa on hyvä sekoitus nuoria ja vanhoja pelaajia. Monet käyvät urheilulukiota, joten on kiva aloittaa
kausi, sanoo joukkueenjoh-

taja Magnus Backlund.
– Olemme menettäneet
joitain pelaajia mutta saaneet myös uusia. Osa on
lopettanut, toiset ovat muuttaneet tai valmistuneet
lukiosta, sanoo joukkueenjohtaja Andreas Gammelgård.
Joukkue on kuitenkin saanut täytettyä joitain aukkoja
muun muassa Vasa IFK:n
kanssa tehdyn antoisan yhteistyön ansiosta.
– Sellaiset pelaajat, jotka
eivät mahdu heidän kakkosdivisioonaansa, voivat liittyä
meidän joukkueeseemme ja
toisinpäin, hän sanoo.
Tilanteessa
molemmat
voittavat, sillä Norrvalla FF
pelaa kolmosdivisioonassa.

Mikä on parasta kolmosdivisioonassa?
– Siellä pelataan kilpailullisesti alueellisella tasolla,
Backlund sanoo.
Se on alueellisen kilpailujalkapallon korkein taso. Kakkosdivisioonassa pelataan
suoraan koko Suomea vastaan. Se on todella hyvä taso,
ja on kiinnostavaa nähdä,
minkälaisia pelaajia joukkue
on saanut hankittua, Gammelgård sanoo.
Viime kaudella Norrvalla
FF:n loppusijoituksena oli
kuudes sija.
– Tavoitteena
on
siis
parempi loppusijoitus tällä
kertaa, Gammelgård sanoo.
Illan harjoitusten aikana

joukkue harjoittelee pelinrakentamista ja syöttämistä
Jyri Polton valvonnan alla.
Tähän mennessä joukkue on
harjoitellut ulkona kahden
viikon ajan, mutta kylmyys ei
hetkauta heitä. Poltto huutaa
käskynsä englanniksi, koska
joukkueessa on pelaajia, jotka puhuvat äidinkielenään
muuta kuin suomea tai ruotsia.
– Yhdistyksenä otamme
vastaan kaikki, jotka haluavat tulla pelaamaan ja
harjoittelemaan, Gammelgård sanoo.
Poltto on itse kotoisin
Kauhavalta ja pelannut jalkapalloa 80-luvulta lähtien.
Mitä odotat tulevalta kaudelta?

– Edessä on mielenkiintoinen kausi. Meillä on
monia nuoria pelaajia, jotka
saavat tilaisuuden näyttää
taitonsa.
Peli ei ollut hyvin balanssissa viime kaudella, Poltto
sanoo.
– Päästimme sisään joitain
naurettavia maaleja. Siksi
meidän on keskityttävä pelaamisessa määrätietoisuuteen: on tiedettävä, missä
pelaajien on oltava ja mitä
heidän on tehtävä.
Jalkapallo on Polton mukaan suuri osa hänen elämäänsä.
– Pitää olla vähän hullu,
että tätä jaksaa tehdä näin
kauan.
Onko jalkapallo muut-

tunut 80-lukuun verrattuna?
– Voi kyllä on. Ennen pisimmälle pääsi, se joka tekee
kovimmat taklaukset ja pelaa kovinta peliä. Nyt pelaaminen on paljon taktisempaa, Poltto sanoo.
Yksi kentällä tänään juoksevista pelaajista on Walter Gammelgård.
– Tuntuu hyvältä. Olemme
harjoitelleet kovasti, joten
uskon, että pärjäämme hyvin.
Tavoitteenamme on
kehittyä ja keskittyä joukkueena pelaamiseen.
Millaisia ajatuksia sinulla
on tulevan kauden suhteen? Miten joukkueenne
tulee pärjäämään?
– Meillä tulee menemään
hyvin, hän sanoo.
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Nora Backlund trivs på Rasmusbacken. 4H har bra samarbete med stiftelsen, säger hon.

Under sommaren ska det bli käpphästklubb på Rasmusbacken. Den här hästen är inte riktigt
en käpphäst, men den har ändå sin plats på gården.

I det här växthuset ska 4H plantera växter i sommar. Det gillar barnen, säger arrangörerna. 

Ulrika Rasmus är även känd som Musmamman, som berättar sagor för barnen på Rasmusbacken. Här o

På Rasmusbacken har man

Verner, Arvid, Aina och Viktor Rasmus bodde hela sitt liv på Rasmusbacken
i Lomby. Nu ordnar Stiftelsen Rasmusgården och Vörånejdens 4H verksamhet på backen i deras anda.
Det är fortfarande kallt inne
i Rasmusgården den här vårdagen. Golvet knäpper en
aning då jag stiger in, men
snart möts jag av doften av
kaffe och ett väl dukat bord
med godsaker.
Det är inte uppdukat bara

för mig. Vårens första möte
med Stiftelsen Rasmusgården och Vörånejdens 4H
ska hållas samma kväll.
– Det är faktiskt första
gången vi är här för våren.
Det har varit så kallt att vi
inte kunnat vara här, och

vattnet är inte ens på så jag
måste ta med en vattenhink
för kaffet, säger Ulrika Rasmus, ordförande för Stiftelsen Rasmusgården.
De två organisationerna har
samarbetat i tre års tid och

samsat om utrymmet på
Rasmusbacken. Det är ett givande samarbete, säger både
Rasmus och Nora Backlund,
ordförande för Vörånejdens
4H.
– I sommar kommer vi
bland annat ordna ett över-

nattningsläger, där du kan
övernatta antingen i tält eller
uppe på vinden, säger hon.
Dessutom har 4H också
ett växthus ute på gården,
där barnen får vara med och
odla.
– Eftersom vi pratar väldigt
mycket om matens väg från
jord till bord är det här bra,
säger Backlund.
Växthuset är inte det enda
jordnära på backen, tvärtom.
Det finns också djur där som
barnen får bekanta sig med.

– Lammen är helt nyfödda.
Jag har lärt dem dricka från
nappflaska, så barnen får
mata dem. Det är så roligt,
tycker de, säger Rasmus.
Kan ni berätta om gården? Hur länge har den
funnits och vad är dess historia?
– Det är så att fyra stycken
Rasmus har bott här – Verner, Viktor, Arvid och Aina.
De bodde här på backen och
dog på 80-talet.
Syskonen testamenterade
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ordnar hon med sagorekvisitan. 

stora planer för sommaren
sina ägor till Vörå kommun,
och nu driver alltså stiftelsen
verksamheten på backen. Dit
hör bland annat museet, med
en unik porslinssamling,

”

sommaraktiviteterna
och
vandringslederna.
Rasmus har bland annat
sagostunder för barn i Ainas
stuga på backen.

Jag är utklädd till Musmamman som håller
sagostunder på Rasmusbacken. Det är så
roligt för mig. Jag har sysslat med det här i
15 års tid och det blir bara roligare ju äldre
jag blir.

– Jag är utklädd till Musmamman som håller sagostunder på Rasmusbacken.
Det är så roligt för mig. Jag
har sysslat med det här i 15
års tid och det blir bara roligare ju äldre jag blir, säger
hon.
Nu i maj ska det också bli
käpphästklubb på backen.
Anmälningarna trillar in, säger de.
Och:
– Vår dröm är att få hit en
glasskiosk i sommar, säger

Nora Backlund.
– Ja, målet är att vi ska fixa
ett glass- och våffelcafé. Det
ska heta Café Arvid, säger
Rasmus.
Arbetet med att ordna det
är för tillfället i full gång, säger de båda.
– Vår förhoppning är att
vi ska kunna erbjuda sommarjobb åt Vörås ungdomar.
Det kan vara svårt för unga
att få jobb, för många arbetsplatser kräver ju att man ska
ha arbetserfarehet fast man

är i 15–16-årsåldern. Mycket
inom 4H handlar om att
fostra till företagsamhet så
nu ska vi ordna ett så kallat
körkort till arbetslivet, säger
Backlund.
De två organisationerna ska
nu sköta de sista byråkratiska bestyren för att få ordna
caféverksamheten.
– Det här är ett mångsidigt
område. Det finns alla möjligheter här, dels museet och
vandringslederna och sär-

skilt om vi nu får ett café hit,
säger Backlund.
– Ja, här får fantasin leva.
Just till sagostunderna kan
man bara se på huset och
hitta på berättelser, säger
Rasmus.
Rasmusbacken har sommaröppning på Kristi himmelsfärd (26.5) klockan 14
med våffelkalas, käpphästuppvisning och plantering i
växthuset.
Text & foto:
Fredrik Westblom

12

onsdag 11 maj 2022

Jens Granholm, Tobias Kock och Joni Staffas visar den splitternya brandstationen i Vörå centrum. 

De frivilliga brandkårerna är
Då larmet kommer rycker de ut. Som frivillig brandkårist måste man vara
beredd på det mesta, och det är alla som är aktiva i kommunens fyra kårer.
– Men alla är välkomna med, säger de.
Det ligger en medvetslös person på golvet. Ingen andning
noteras. Nu är det inte fråga
om minuter, snarare sekunder, men tack och lov är frivilliga brandkåren redo.
Medan en av brandkåristerna färdigställer defibrillatorn ger yngre släckningsman Tobias Kock första hjälpen för fullt.
– Kämpa, säger de andra.
Nu är det här tack och lov
inte på riktigt, utan bara en
övning. Personen på golvet
är en docka, ungefär liknande de man använder under

första hjälpen-kurserna, men
allvaret är ändå påtagligt i
rummet då Wörå FBK ordnar kurs.
– Vi har en första delvårdsövning i kväll, med inriktning på återupplivning. Det
ska sitta i ryggraden, säger
Jens Granholm, ordförande
för Wörå FBK.
Vill man vara aktiv i frivilliga brandkåren gäller
det nämligen att gå en hel
del kurser. Det är släckningar, första delvård, rökdykarkurser och – för Oravais brandmannaklubbs del

– en kustskepparkurs.
– Eftersom vi ska få en ny
båt är det dags att utbilda oss.
Men det är en svår kurs, för
det är mycket att räkna och
med att lära sig navigering,
säger Tom Renlund, ordförande för Oravais brandmannaklubb.
I kommunen finns hela fyra
frivilliga brandkårer: Wörå
FBK,
Maxmo–Särkimo
brandklubb (som är delad i
två) samt Oravais brandmannaklubb.
Medan Vörå och Oravais

har bemanning dagtid är
Maxmo och Särkimo så kal�lade kalla depåer, som inte är
bemannade. Brandklubben
sköter ändå alarmverksamheten.
Wörå FBK har grundats 1928. Maxmo-Särkimo
brandklubb grundades 2016,
men verksamhet har funnits
på orten sedan 80-talet, och
brandmannaklubben i Oravais grundades i början av
2000-talet.
Maxmo-Särkimo har en
speciell situation, eftersom
brandklubben driver två kå-

rer. För folket ute i byarna
är det en stor trygghet att
kårerna finns, säger Daniel
Granholm från Särkimo och
Tommy Blom från Tottesund,
ordförande för brandklubben:
– Skulle det inte finnas
en brandkår här skulle den
närmsta stationen finnas i
Vörå. Det att vi finns förkortar definitivt larmtiden.
Det stämmer kanske att
verksamheten i de frivilliga
brandkårerna kan ses som
något manstung, men det
betyder inte att endast män

”

har tillträde. Alla kan bidra
på olika vis och alla är välkomna, säger de intervjuade.
– Vi har också bland annat en bespisningsgrupp
som sköter bespisning under
längre alarm. De är väldigt
viktiga, säger Granholm.
Alla som deltar i verksamheten arbetar inte som
räddningspersonal,
men
Heidi Puiras i Oravais är ett
undantag. Hon arbetar faktiskt som ambulansförare.
Oravais är lite speciellt eftersom det faktiskt finns flera
ambulansförare som är med

Skulle det inte finnas en brandkår här skulle
den närmsta stationen finnas i Vörå. Det att vi
finns förkortar definitivt larmtiden.”
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Kunnan vapaapalokunnat
ovat aina valmiina
zzHälytyksen tultua he lähtevät matkaan. Vapaapalokuntalaisen on oltava valmistautunut melkeinpä mihin
tahansa. Valmistautuneita
kaikkeen ovat myös kunnan
neljän
vapaapalokunnan
aktiivijäsenet. -Kaikki ovat
kuitenkin tervetulleita mukaan toimintaan, he sanovat.
Lattialla makaa ihminen
tajuttomana. Hengitystä ei
ole havaittavissa. Nyt ei ole
kyse minuuteista, vaan pikemminkin
sekunneista,
mutta onneksi vapaapalokunta on valmiina.
Sillä aikaa, kun yksi vapaapalokuntalaisista valmistelee
defibrillaattoria, keskittyy nuorempi sammutusmies Tobias
Kock antamaan ensiapua.
– Koita jaksaa, muut sanovat.
Onneksi nyt ei ole kyse tositilanteesta vaan pelkästä
harjoituksesta. Lattialla makaava hahmo on nukke, jollaista käytetään usein ensiapukursseilla, mutta Vöyrin
vapaapalokunnan kurssilla
harjoitellaan silminnähden
vakavissaan.
– Tänä iltana meillä on ensivasteharjoitus, jossa keskitytään elvytykseen. Elvytyksen on tultava selkärangasta,
sanoo Vöyrin vapaapalokunnan puheenjohtaja Jens
Granholm. Vapaapalokunnassa aktiivisesti toimivien
on nimittäin suoritettava erilaisia kursseja.
Niillä harjoitellaan sammuttamista, ensivastehoitoa,
savusukeltamista ja Oravaisten vapaapalokuntalaisille
järjestetään myös rannikkolaivurikursseja.
– Saamme uuden veneen,
joten nyt on aika myös kouluttautua. Kurssi on vaikea,
koska siihen sisältyy paljon
laskemista ja navigoinnin
opettelua, sanoo Oravaisten
vapaapalokunnan puheenjohtaja Tom Renlund.
Kunnassa on neljä vapaapalokuntaa: Vöyrin vapaapalokunta,
Maksamaan-

Näky on dramaattinen, mutta kyse on vain harjoituksesta. Vöyrin kunnan vapaapalokunnat
harjoittelivat 12. maaliskuuta. Kuva: Arkistokuva

zzNäin vältät kesän onnettomuudet
••Käsittele tulta varovasti.
Älä polta vanhaa ruohikkoa
keväällä.
••Pidä huoli siitä, ettei tuli
pääse leviämään, ja huolehdi
kunnollisesta sammutuksesta. Jos voimassa on ruohikkopalo- tai metsäpalovaroitus, älä sytytä tulta.
••Laita vene kesäkuntoon

ennen vesille lähtemistä, ja
pidä huolta siitä, että varusteet (ankkuri, pelastusliivit
ym.) ovat kunnossa.
••Tarkista kodin vaahtosammuttimet ja palovaroittimet.
Kussakin rakennuksessa on
oltava useita palovaroittimia.
••Pidä huolta siitä, että talonumero näkyy selvästi tielle.

Särkimon vapaapalokunta
(jolla on kaksi toimipaikkaa)
sekä Oravaisten vapaapalokunta. Vöyrin ja Oravaisten
palokunnissa on henkilöstöä
päiväsaikaan, mutta Maksamaa ja Särkimo ovat niin
sanottuja varikkoja, joissa
ei ole jatkuvaa miehitystä.
Palokunta vastaa kuitenkin
hälytystoiminnasta.

niel Granholm ja tottesundilainen Tommy Blom, joka
toimii vapaapalokunnan puheenjohtajana.
– Jos täällä ei olisi palokuntaa, olisi lähin paloasema
Vaasassa. Näin voimme ehdottomasti vastata hälytyksiin nopeammin.
On ehkä totta, että vapaapalokuntien toiminta on
hieman miesvaltaista, mutta
se ei tarkoita, että vain miehet olisivat tervetulleita. On
eri tapoja osallistua ja kaikki
ovat tervetulleita, haastateltavat sanovat.
– Meillä on myös esimerkiksi
ruokahuoltoryhmä,
joka vastaa ruokahuollosta
pidempien hälytystehtävien
aikana. He tekevät tärkeää
työtä, Granholm sanoo.
Kaikki toimintaan osallistuvat eivät ole pelastusalan ammattilaisia, mutta
oravaislainen Heidi Puiras

Vöyrin
vapaapalokunta
perustettiin vuonna 1928.
Maksamaan-Särkimon vapaapalokunta
perustettiin
vuonna 2016, mutta seudulla
on ollut toimintaa jo 80-luvulta lähtien. Oravaisten
vapaapalokunta perustettiin
2000-luvun alussa.
Maksamaan ja Särkimon
palokunta on erityinen, koska sillä on kaksi toimipaikkaa. Kylissä asuville ihmisille
palokunnat tuovat turvaa,
sanoo särkimolainen Da-

on poikkeus. Hän työskentelee oikeasti ambulanssikuskina. Oravaisissa tilanne on siitä hieman erityinen,
että siellä vapaapalokunnassa on mukana monia ensihoitajia.
– Meillä Oravaisissa ei
ole vapaapalokuntaa, jolla
olisi sopimus pelastustoimen
kanssa, vaan olemme toiminnassa henkilökohtaisella sopimuksella. Siksi vapaapalokuntamme on yhdistysmuotoinen. Sen vuoksi meillä on
myös Oravaisissa ensihoitohenkilöstöä, hän sanoo.
Haastateltujen
mukaan
yhteistyö
pelastustoimen
kanssa sujuu Vöyrillä hyvin.
Kaikki palokunnat ottavat
myös mielellään vastaan uusia jäseniä.
– Ehdottomasti. Mukaan
toimintaan pääsee ottamalla
yhteyttä. Hälytyksen tullessa
auttajia ei ole koskaan liikaa,
Blom sanoo.
– Luulen, että jotkut arkailevat toimintaan osallistumista, koska luulevat,
että joutuvat sitten päivystämään, mutta se ei ole mikään
pakko, Puiras sanoo.
– Kyse on kuitenkin vapaaehtoistyöstä.
Jokainen
osallistuu hälytystehtäviin
mahdollisuuksiensa mukaan, Renlund sanoo.

r redo då olyckan är framme
i brandmannaklubben.
– Vi i Oravais är inte en
frivillig brandkår, som har
ett avtal med räddningsverket, utan här har vi alla personliga avtal. Därför har vi
en brandmannaklubb som
en förening. Det har också
lett till att vi har med ambulanspersonal i Oravais, säger
hon.
Samarbetet med räddningsverket fungerar bra i Vörå
kommun, tycker alla som intervjuats. Alla kårer välkomnar också med nya personer i
verksamheten.
– Absolut, ta kontakt och
kom med. Då det kommer
larm är vi aldrig för många,
säger Blom.
– Jag tror att en del kan dra
sig för att komma med på

zzSå undviker du olyckor i sommar
••Handskas varsamt med
elden. Bränn inte gammalt
gräs under våren.
••Se till att elden inte sprider
sig och släck ordentligt. Om
det är varning för gräsbrand
eller skogsbrand ska du inte
göra upp eld.
••Gör båten i sommarskick

innan sjösättningen och se
till att all utrustning, som ankare och flytväst, är i skick.
••Granska dina skumsläckare
och brandvarnare. Se till att
det finns flera brandvarnare
i huset.
••Se till att gårdsnummern
placeras synligt vid vägen.

zzAntalet medlemmar:
••Vörå: 55.
••Maxmo-Särkimo: 25.

grund av att de tror att man
måste ha jour, men det är
faktiskt inte ett måste, säger
Puiras.
– Ja, för man är ju frivillig.

••Oravais: 27.

Det betyder att man far på
larm i mån av möjlighet, säger Renlund.
Text & foto:
Fredrik Westblom

Joni Staffas hjälper Tobias Kock med första delvårdsövningen i Vörå. 
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Samuel Solborg vill bli
bemött som vem som helst
Då Samuel Solborg var
ung märkte han att något
inte var som det skulle,
men läkarna tog honom
inte på allvar. Nu är han
med i rådet för personer
med funktionsnedsättning, för att ge andra den
hjälp han inte själv fick.

Det är inte lätt att leva med
funktionshinder, men har
man den hjälp man behöver
går det som en dans. Det kan
Samuel Solborg definitivt
skriva under.
Han är en Vöråbo som alla
andra. Han bor i ett fint radhus, han motionerar och han
deltar i kommunal verksamhet. Den enda skillnaden är
att han har en diagnos.
– Läkaren säger att jag har
cerebellär ataxi. Då jag fick
diagnosen kände jag ingen
annan som hade samma,
men nu vet jag om en i Sundom och en på Åland med
samma som jag.
Men det var inte alltid så.
Då Solborg var ung märkte
han nämligen själv att något
inte var som det skulle, säger
han, men ingen trodde honom.
– Jag gick i sjuan då jag
märkte att något var fel, så jag
gick till läkaren. Han trodde
bara jag försökte komma
enklare undan i skolan.
Det var först då Solborgs
pappa insisterade på att de
skulle besöka en privat läkare som de faktiskt insåg
att det faktiskt var något där.
Och då var det inte heller alldeles tydligt vad diagnosen
var.
– Jag minns att läkaren
först sade att det kunde vara
MS.
Hur kändes det?
– Jag visste ju ingenting,
men det visste jag att MS var
lika med döden. Så det var
inte alls så kul att höra, säger
Solborg.
Han undersöktes bland

Samuel Solborg gillar sociala kontakter. Därför är telefonen väldigt viktig, säger han. Senast pratade han med en person i Australien. 

Foto: Fredrik Westblom

annat på Vasa centralsjukhus
och senare också i Jakobstad,
och slutligen kunde diagnosen fastställas. Men det
ändrar egentligen ingenting,
säger Solborg:
– Jag är som vem som helst,
och så blir jag också bemött.
Ibland kan barnen fråga vad
som är fel med mig, men det
tar jag inte illa upp för. Här
för en tid sedan mötte jag en
mamma som var ute med sin
dotter då jag cyklade, och
jag hörde hur flickan sade
”mamma, den där pojken

Fredrik Westblom

hade tre hjul på cykeln.” Då
svarade jag åt dem ”jo, för jag
har svårt med balansen.”
Solborg lever ett aktivt liv.
Förutom cyklingen, som han
också faktiskt deltagit i stora
internationella
cykellopp
med, motionerar han ofta.
Pilates och simning hör till
favoritsysslorna. Dessutom
deltar han i församlingens
alfakurs.
– Jag jobbar inte längre,
men jag tillverkade ost förr,
säger han.
Dessutom var han också

tidigare aktiv i Wör-tv.
– Jag fick nämligen sitta
och arbeta med tekniken.
Det var riktigt bra för mig.
Men då FPA såg mitt namn
i eftertexterna till tv-programmen trodde de att jag
försökte lura dem. Tack och
lov hjälpte min chef mig, säger han.
Nu är Solborg själv aktiv i
kommunen. Han sitter med i
rådet för personer med funktionsnedsättning, och det
är en syssla han verkligen
tycker om.

– Vi försöker bland annat
se till att det inte finns hinder. Jag minns själv att jag
skulle delta i ett evenemang
en gång, men det fanns ingen
hiss i byggnaden. Då sa jag att
jag kommer nog, men någon
måste hjälpa mig.
Varför vill du delta i rådet
för personer med funktionsnedsättning?
– Ser du jag fick ju ingen
hjälp och information själv
då jag fick min diagnos. Nu
vill jag hjälpa andra. Det
är inte så lätt att nyligen ha

blivit funktionshindrad och
sedan försöka hitta information.
Dit hör också saker som
att få assistenthjälp. Solborg
har en assistent som brukar
hjälpa honom, men han klarar sig också bra själv i vardagen.
– Dessutom har jag min
familj. Vi är fem stycken syskon. Vi samlas ibland som
senast då min mamma fyllde.
Då var vi till Tesses och åt,
säger han.

Samuel Solborg tahtoo tulla
kohdatuksi niin kuin kaikki muutkin

zzSamuel Solborgin ollessa
nuori hän huomasi jonkin
olevan vialla, mutta lääkärit
eivät ottaneet häntä vakavasti. Nyt hän on mukana vammaisneuvostossa antaakseen
toisille sitä apua, jota hän ei
itse saanut.
Vamman kanssa eläminen
ei ole helppoa, mutta kun
saa tarvitsemaansa apua, se
sujuu kuin tanssi. Tämän väittämän Samuel Solborg voi
ehdottomasti allekirjoittaa.
Hän on vöyriläinen niin
kuin kaikki muutkin. Hän
asuu hienossa rivitalossa, kuntoilee ja osallistuu kunnan toimintaan. Hänet erottaa muista
vain hänen diagnoosinsa.
– Lääkäri kertoi, että minulla on pikkuaivoataksia.

Diagnoosin saadessani en
tuntenut ketään, jolla olisi
sama diagnoosi, mutta nyt
tunnen yhden henkilön Sundomista ja yhden henkilön
Ahvenanmaalta, joilla on
sama diagnoosi kuin minulla.
Näin ei ollut kuitenkaan
aina. Solborgin ollessa nuori
hän nimittäin huomasi itse,
että jokin oli vialla, mutta kukaan ei uskonut häntä.
– Olin seitsemännellä luokalla, kun huomasin jonkin
olevan vialla, joten menin
lääkäriin. Lääkäri luuli, että
minä yritin vain päästä koulussa helpommalla.
Vasta kun Solborgin isä
vaati käyntiä yksityisellä
lääkärillä, huomattiin, että
jotain todella oli vialla. Sil-

loin ei myöskään ollut täysin
selvää, mistä oli kyse.
– Muistan lääkärin sanoneen ensin, että kyse voisi
olla MS-taudista.
Miltä se tuntui?
– Enhän minä tiennyt mitään, mutta sen tiesin, että
MS on kuolemantuomio.
Sitä ei siis ollut mukava kuulla, Solborg sanoo.
Häntä tutkittiin muun
muassa Vaasan keskussairaalassa ja myöhemmin myös
Pietarsaaressa, ja lopulta diagnoosi voitiin vahvistaa. Se
ei kuitenkaan muuta mitään,
Solborg sanoo.
– Olen niin kuin kaikki
muutkin, ja niin minut on
myös kohdattu. Joskus lapset
saattavat kysyä, mikä minua

vaivaa, mutta en loukkaannu
siitä. Jokin aikaa sitten tapasin ulkona pyöräilemässä
ollessani äidin ja tyttären ja
kuulin tyttären sanovan ”Äiti,
tuon pojan pyörässä on kolme rengasta”. Silloin vastasin
heille, että ”Juu, minulla on
ongelmia tasapainon kanssa.”
Solborg elää aktiivista
elämää. Hän pyöräilee ja on
osallistunut suuriin kansainvälisiin pyöräilykilpailuihin,
ja hän kuntoilee muutenkin
usein. Pilates ja uinti kuuluvat hänen lempiharrastuksiinsa. Lisäksi hän osallistuu
seurakunnan alfa-kurssille.
– En ole enää työelämässä,
mutta aiemmin työskentelin
juustonvalmistajana,
hän
sanoo.

Lisäksi hän on aiemmin
toiminut aktiivisesti Wörtv:ssä.
– Sain työskennellä istuen
tekniikan parissa. Se oli minulle hyväksi. Mutta kun
Kela näki nimeni tv-ohjelmien lopputeksteissä, he
luulivat, että yritän huijata.
Onneksi pomoni auttoi, hän
sanoo.
Nyt Solborg on itse aktiivinen kuntatoimija. Hän on
vammaisneuvoston jäsen, ja
se on hänelle hyvin mieleistä
toimintaa.
-Yritämme muun muassa
edistää esteettömyyttä. Muistan itse, kun osallistuin
kerran yhteen tapahtumaan
eikä rakennuksessa ollut hissiä. Sanoin sitten, että tulen

kyllä, mutta tarvitsen apua.
Miksi haluat kuulua vammaisneuvostoon?
Katsos kun minä en saanut
apua ja tietoa saadessani diagnoosini. Nyt tahdon auttaa
toisia. Ei ole helppoa kuulla
olevansa vammainen ja sitten yrittää löytää tietoa.
Neuvostossa käsitellään
myös sellaisia asioita kuten
avustajapalveluita. Solborgilla on apunaan avustaja,
mutta hän pärjää myös hyvin
itse arjessa.
– Lisäksi minulla on perheeni. Minulla on neljä sisarusta. Kokoonnumme joskus
yhteen, esimerkiksi viimeksi
äitini täyttäessä vuosia. Silloin kävimme Tesses Caféssa
syömässä, hän sanoo.
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Flying Discs Vörå fortsätter att växa
Flying Discs Vörå r.f. är
en relativt ny aktör inom
föreningsvärlden.
Det hela började redan för
några år sedan, sommaren
2017, när Andreas Storbacka
och Mikael Rosenberg första
gången testade på discgolf,
eller frisbeegolf som sporten
kallas i folkmun.
Redan under andra sommaren började tankarna
växa fram, varför har vi ingen discgolfbana i Vörå, som
ändå är känd för att vara
en idrottskommun? Varför
måste vi köra runt hela nejden för att utöva vår sport.
Tankarna låg och grodde
några år tills våren 2020 då
många händelser resulterade
i att det började hända saker.
En förening bildades, Flyings
Discs Vörå r.f. vars mission
är att jobba för discgolfen i
Vörå.
År 2022 inleder Flying
Discs Vörå sitt tredje verksamhetsår. Discgolf är en av
de snabbast växande idrotterna i Finland och är en
hobby med låg tröskel som
lämpar sig för både gammal
och ung.
Detta är troligen bidragande orsak till att föreningens
medlemsantal är uppe i 33
i skrivande stund och kurvan pekar sakta men säkert
uppåt.
Redan efter tre år torde
föreningen vara den näst
största föreningen inom Vasanejden. Föreningen har
byggat en fullstor frisbeegolfbana vid Vörå skidcentrum.
Under sommaren 2021
påbörjades del 1 i bygget av
Vörå DiscgolfPark och under
sommaren hölls det 24 talkotillfällen med i snitt 5 personer per gång. Banan kunde

FDVs representanter i föreningskampen mellan österbottens Frisbeegolfklubbar 2021

zzDiscgolf

••Discgolf är en lågtröskelsport,
du kommer igång lätt till en
låg summa på under 20 euro.
Banorna lämpar sig för allihopa
och är oftast gratis att använda.
••I Finland finns över 840 banor,
flest antal i Europa (www.
frisbeegolfradat.fi)
••Sommaren 2019 spelade

250 000 finländare discgolf
dagligen, 5 procent av landets
befolkning.
••80 procent reser runt och
testar nya banor regelbundet
••I Vasa räknas den största
banan användas av tusentals
personer årligen.
••Finland, Sverige och Estland

öppnas för publik i september 2021.
Under säsongen 2022
fortsätter arbetet med finjusteringar och slutförande

av banbygget, bland annat
behöver banan förses med
trappor, broar samt skyddsnät för att göra det tryggare
för utövarna. Vi vill också

passa på att rikta ett stort
tack till de stiftelser och aktörer som hjälpt oss ekonomiskt, annars hade det inte
gått vägen.
Under 2021 ordnade föreningen veckotävlingar både i
Maxmo och vid vår nya bana
i Vörå under sensommaren
och hösten. I Maxmo ordnades 12 veckotävlingar och där
deltog sammanlagt 52 olika
spelare under sommaren.
På
föreningens
hemmabana i Vörå ordnades 6
veckotävlingar samt VM och
sammanlagt deltog 47 olika
spelare under de tävlingarna.

Kommande säsong 2022
är redan i full gång på planeringsbordet. Under sommaren kommer veckotävlingar
att hållas regelbundet samt
en större tävling under varje
sommarmånad.
Nämnas kan ex Botnia
Tour deltävling 10.7 dit man
väntar upp mot 90 deltagare,
Veikon Kone Open 3.7 under
Vörådagsveckan samt det
traditionsenliga anrika VM i
Discgolf under hösten, troligen i augusti.
Förutom tävlingar och
banbygge, planerar föreningen också juniorverksam-

het samt tillfällen för allmänheten att bekanta sig med
frisbeegolfen som sport och
motionsform.
Föreningen ordnar också
TYKY-evenemang om företag vill komma ut en eftermiddag och testa på discgolf.
Info om vår verksamhet
hittas främst på vår Facebook sida men följ oss gärna
också på Instagram där vi
försöker vara aktiva och visa
lite höjdpunkter ur det dagliga föreningslivet.
www.fdv.fi
Välkomna med!
Flying Discs Vörå r.f.

Flying Discs Vörå jatkaa kasvamistaan
zzFlying Discs Vörå r.f. on
suhteellisen uusi toimija yhdistysmaailmassa.
Kaikki alkoi jo joitain vuosia sitten, kesällä 2017, kun
Andreas Storbacka ja Mikael Rosenberg kokeilivat
ensimmäistä kertaa kiekkogolfia tai frisbeegolfia niin
kuin yleensä sanotaan. Jo
toisen kesän aikana heräsi
ajatuksia: Miksei Vöyrillä ole
frisbeegolfrataa, kun Vöyri
kuitenkin tunnetaan urheilukuntana?
Miksi meidän on ajeltava
ympäri seutua voidaksemme
harrastaa lajiamme? Ajatukset kytivät joitain vuosia,
kunnes keväällä 2020 asioita
alkoi tapahtua monien sattumien seurauksena. Perustettiin Flyings Discs Vörå
-yhdistys, jonka tehtävänä
on edistää frisbeegolfia Vöyrillä.
Vuonna 2022 Flying Discs
Vörå käynnisti kolmannen
toimintavuotensa. Frisbeegolf on yksi Suomen nopeimmin kasvavista urheilulajeista ja se on matalan kynnyksen harrastus, joka soveltuu
sekä nuorille että vanhoille.
Se on luultavasti yksi syy
siihen, miksi yhdistyksessä
on tällä hetkellä yhteensä 33

zzFrisbeegolf

••Frisbeegolf on matalan kynnyksen urheilulaji, jonka voi
aloittaa alle 20 euron kustannuksilla. Radat soveltuvat
kaikille ja ovat useimmiten
maksuttomia.
••Suomessa on yli 840 rataa,
eniten ratoja Euroopassa
(www.frisbeegolfradat.fi)
••Kesällä 2019 250 000 suomalaista eli viisi prosenttia

väestöstä pelasi frisbeegolfia
päivittäin.
••80 prosenttia käy säännöllisesti eri paikoissa testaamassa uusia ratoja.
••Vuodessa tuhansien ihmisten arvioidaan käyttävän
Vaasan suurinta rataa.
••Suomi, Ruotsi ja Viro ovat
lajissa maailman top 5
-listalla.

jäsentä ja jäsenkäyrä on hitaasti mutta varmasti nousujohteinen.
Jo kolmen vuoden jälkeen
yhdistys lienee Vaasan seudun toiseksi suurin yhdistys.
Samalla, kun yhdistyksen
jäsenmäärä on lisääntynyt,
on yhdistys ehtinyt myös
rakentaa täyskokoisen frisbeegolfradan Vöyrin hiihtokeskukseen.

radan rakentamisen hienosäädön ja viimeistelyn parissa: radalle pitää rakentaa
muun muassa portaita, siltoja ja suojaverkkoja, jotta
se on harrastajille turvallisempi. Haluamme myös
osoittaa suuren kiitoksen
niille säätiöille ja toimijoille,
jotka ovat auttaneet meitä
taloudellisesti.
Muuten
emme olisi saaneet toteutettua tätä.
Vuonna 2021 yhdistys
järjesti viikoittaisia kilpailuja sekä Maksamaalla että
Vöyrin uudella radalla loppukesän ja syksyn aikana.
Maksamaalla järjestettiin 12
viikoittaista kilpailua, joihin
osallistui kesän aikana yhteensä 52 pelaajaa.

Kesällä 2021 aloitettiin Vöyrin frisbeegolfpuiston rakentamisen
ensimmäinen
vaihe ja kesällä pidettiin 24
talkootilaisuutta, joihin osallistui keskimäärin viisi henkeä kerralla. Rata voitiin avata yleisölle syyskuussa 2021.
Vuonna 2022 työ jatkuu

Yhdistyksen kotiradalla
Vöyrillä järjestettiin kuusi
kilpailua sekä Vöyrin mestaruuskisat, ja kilpailuihin
osallistui yhteensä 47 pelaajaa.
Tulevan
kauden
2022
suunnittelu on jo täydessä
vauhdissa. Kesällä järjestetään säännöllisesti viikoittaisia kilpailuja ja suurempi kilpailu jokaisena kesäkuukautena.
Voidaan mainita esimerkiksi 10.7. järjestettävä Botnia Tour -osakilpailu, jonne
odotetaan 90 osallistujaa,
Vöyrinpäivillä 3.7. järjestettävä Veikon Kone Open -kilpailu sekä perinteiset frisbeegolfin Vöyrinmestaruuskisat,
jotka järjestetään luultavasti
elokuussa.
Kilpailujen ja radan rakentamisen lisäksi yhdistys
suunnittelee junioritoimintaa ja yleisötilaisuuksia,
joissa voi tulla tutustumaan
frisbeegolfiin.
Yhdistys järjestää myös
TYKY-tapahtumia
yrityksille, jotka haluavat tulla kokeilemaan frisbeegolfia jonakin iltapäivänä.
Lisätietoa toiminnastamme löydät ensisijaisesti Facebook-sivuiltamme, mutta

voitte seurata meitä myös
Instagramissa: pyrimme olemaan siellä aktiivisia ja esittelemään päivittäisen yhdisty-

selämän kohokohtia.
www.fdv.fi
Tervetuloa mukaan!

Flying Discs Vörå r.f.
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Händer i Vörå under maj–juni
14.5 AFTONUNDERHÅLLNING I KULTURENS TECKEN
kl. 18.30–20.00 på Byagården
i Djupsund, Kvimovägen
465, Maxmo. Programmet
förverkligas i samarbete med
studerande inom musik och
visuell framställning (bildartesan) vid Yrkesakademins
enhet i Jakobstad. Alva Vik
och Kevin Vikström uppträder med sång och musik och
Oskar Strangs film om ödehus
”The Abandoned Houses” visas under kvällen. Studerande
berättar om möjligheterna
att studera till musiker. Saras
bakverk bidrar till kakbuffén. I deltagaravgiften ingår
kakbuffé, kaffe/te/saft ingår.
Gratis för barn och ungdomar
upp till 16 år Anmälan till:
senast 12.5.2022 till elisabet.
bjork-norrgard@netikka.fi alt
050-465 0148. Arr: Djupsund
Lövsund Teugmo Byaråd r.f.
14.5 HINDERBANELOPPET
Valhalla relay på Norrvalla,

Vöråvägen 305. En stafett för
lag med 1–4 medlemmar. Evenemanget har två starter, en
tävlingsstart med max 30 st.
lag, en FunRun start med max
40 st. lag och därtill ordnas
Valhalla Mini Tour Norvalla
samma dag. Anmälan senast
10.5 men efteranmälan är möjlig ifall pandemiläget tillåter.
Info och anmälan, www.folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/
Arr. Folkhälsan utbildning.
15.5 KONSTUTSTÄLLNING
av Beatrice Skott på Norrvalla, Vöråvägen 305. Beatrice
målar i akvarell. Pågår t.o.m.
19.6. Öppet kl. 9-21 alla dagar
om inget annat meddelas på
Norrvalla Folkhälsans hemsida.
19.5 PIDRO kl. 18.30-20.30 i
Byagården i Djupsund, Kvimovägen 465, Maxmo. Deltagaravgiften inkluderar kaffe/
te med tilltugg. Anmälan till
lena.smaros@gmail.com alt.

040-910 0069. Arrangeras
även 5.5 och 19.5. Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f.
25.5 VINPROVNING (mousserande) med Andreas Sandén kl. 19 i Kärklax Uf-lokal,
Kärklaxvägen 251. Fyra viner
provas och Toast Skagen
kommer som tilltugg efteråt.
Avgift. Anmälningar till tfn
044-984 6097 senast 15.5. Arr.
Kärklax Uf.
26.5 SOMMARÖPPNING kl.
14 på Rasmusbacken. Kom
och öppna upp sommarsäsongen på Rasmusgården,
djuren är på plats, våffelcafé,
käpphästar, odling mm. Arr.
Stiftelsen Rasmusgården och
Vörånejdens 4H
1.6 – 4HS SÄCKINSAMLING
börjar. Insamling av gödseloch utsädessäckar, anvisningar och insamlingsplatser. fs4h.
fi/sackinsamling

2.6 MUSIKKAFÉ med Aquarelle kl. 19 i Koskeby skola. Dirigent Pernilla Nilsson-Wik,
Piano: Stefan Jansson, Ljud:
Mikael Österberg. I inträdet
ingår kaffe och dopp. Arr.
Aquarelle och MI.
5. 6 PLANTBYTARDAG kl. 1418 på Abramsgården i Andkil,
Alunvägen 3. Ingen deltagaravgift eller anmälan. Abramsgårdens trädgård anlades av
Tatiana Sundgren. Tyvärr
är trädgården inte längre i
bästa skick. Vi ska återskapa
trädgården till sin forna glans
med allmänhetens hjälp. Därför organiserar vi en klassisk
plantbytardag. Om du har
gamla perenner eller frön kan
du byta dem med varann och
med plantor från vår trädgård.
Det kommer också att finnas
annat program: musik, expertis, litteratur... Mera info på
www.abrams.fi
6.6 BÄST I TEST-LÄGER för

barn i åldern 9-12 år på Norrvalla, Vöråvägen 305. Sommarens häftigaste läger. Tillsammans med ditt lag löser
ni olika underliga och utmanande uppdrag både ute i naturen och inomhus. Anmälan
senast 31.5, www.folkhalsan.
fi/vara-hus/norrvalla/
Arr.
Folkhälsan Utbildning.
6-9.6 MATSKOLAN kl. 9-15.
Ett dagsläger där vi upplever
mat med alla sinnen. Info och
anmälan: www.matskolan.fi.
Arr. Vörånejdens 4H
8.6 BÄST I TEST-LÄGER för
barn i åldern 9-12 år på Norrvalla. Se texten 6.6.
10.6 BRÖLLOP PÅ TOTTESUNDS HERRGÅD – JEAN
OCH AINO SIBELIUS 130ÅRS BRÖLLOPSFEST. Konsert med cellisten Jussi Makkonen och Nazig Azezian på
piano. Under konserten får vi
ta del av planeringen av bröl-

lopet. Texten baseras på brevväxling mellan Jean och Aino.
Simon Häger och Mikaela
Smedinga medverkar. Mera
info: www.tottesund.sou.fi.
Arr. Juthbacka kulturcentrum
/ Stiftelsen Juthbacka i samarbete med Maxmo hembygdsförening.
10.6 KONSERT + SIBELIUS
TRE RÄTTERS BRÖLLOPSMIDDAG på Tottesunds herrgård, Tottesund 529. Se info
om konserten ovan. Mera
info: www.tottesund.sou.fi.
11.6 AUKTION OCH LOPPIS
VID RÖKIÖ KVARN kl. 10 vid
Rökiö kvarn, Lotlaxvägen 9.
Boka din plats till Annika 0503318 273 senast den 9.6. Arr.
Rökiö biblioteksförening.
Evenemangsar rangörer:
Kom ihåg att meddela sommarens evenemang senast
25.5 till fritid(at)vora.fi

Tapahtuu Vöyrillä touko-kesäkuu

14.5. ILTAVIIHDETTÄ KULTTUURIN MERKEISSÄ klo
18.30–20.00
Djupsundin
kylätalolla, Kvimontie 465,
Maksamaa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Yrkesakademinin Pietarsaaren yksikön musiikin ja kuvallisen
ilmaisun
(kuva-artesaani)
opiskelijoiden kanssa. Alva
Vik ja Kevin Vikström esiintyvät laulaen ja soittaen ja
Oskar Strangin autiotaloista
kertova ”The Abandoned
Houses” -elokuva näytetään
illan aikana. Opiskelijat
kertovat mahdollisuuksista
opiskella muusikoksi. Saras
Bakverk tarjoaa kakkupuffetin. Osallistumismaksuun sisältyy kakkupuffetti ja kahvi/
tee/mehu. Maksuton lapsille
ja alle 16-vuotiaille nuorille.
Ilmoittautumiset
12.5.2022
osoitteeseen elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi tai numeroon 050-465 0148. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.
14.5. ESTERATAKILPAILU
Valhalla relay Norrvallassa,

Vöyrintie 305. Viestikilpailu
1–4 hengen joukkueille. Tapahtumassa on kaksi luokkaa: kilpailuluokka, johon voi
osallistua enintään 30 joukkuetta, ja FunRun-luokka,
johon voi osallistua enintään 40 joukkuetta. Lisäksi
samana päivänä järjestetään
Valhalla Mini Tour Norvalla.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä, mutta jälkikäteen ilmoittautuminenkin on mahdollista
pandemiatilanteen
niin salliessa. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen osoitteessa
www.folkhalsan.fi/vara-hus/
norrvalla/ Järj. Folkhälsan
utbildning.
15.5. TAIDENÄYTTELY Norrvallassa, Vöyrintie 305. Näytteillä Beatrice Skottin maalaamia akvarelleja. Näyttely
jatkuu 19.6. saakka. Avoinna
joka päivä klo 9–21, ellei Norrvalla Folkhälsanin kotisivuilla
ilmoiteta toisin.
19.5. PIDROA klo 18.30–20.30
Djupsundin kylätalolla, Kvimontie 465, Maksamaa.

Osallistumismaksu sisältää
kahvin/teen ja purtavaa. Ilmoittautumiset osoitteeseen
lena.smaros@gmail.com tai
numeroon 040-910 0069. Peliiltoja järjestetään myös 5.5. ja
19.5. Järj. Djupsund Lövsund
Teugmo Byaråd r.f.
25.5.
VIININMAISTELUA
(kuohuviinit) Andreas Sandénin kanssa klo 19 Kärklaxin
nuorisoseuralla, Kärklaxintie
251. Maistelemme neljää viiniä ja jälkeenpäin purtavaksi
tarjoillaan Toast Skagenia.
Maksullinen. Ilmoittautumiset numeroon 044-984 6097
viimeistään 15.5. Järj. Kärklaxin ns.
26.5. KESÄAVAJAISET klo 14
Rasmuksenmäellä. Tule korkkaamaan Rasmuksenmäen
kesäkausi: eläimiä, vohvelikahvila, keppihevosia, viljelyä
jne. Järj. Stiftelsen Rasmusgården ja Vöyrin seudun 4H.
1.6.–. 4H:N LANNOITE- JA
SIEMENKERÄYS
alkaa.
Ohjeet ja keräyspaikat osoit-

teessa fs4h.fi/sackinsamling
2.6. MUSIIKKIKAHVILA Aquarellen kanssa klo 19 Koskeby
skolassa.
Kuoronjohtaja:
Pernilla Nilsson-Wik, piano:
Stefan Jansson, äänentoisto:
Mikael Österberg. Sisäänpääsymaksu sisältää pullakahvit.
Järj. Aquarelle ja KO.
5.6. TAIMENVAIHTOPÄIVÄ
klo 14–18 Abramsgårdenilla
Andkilissa, Alunvägen 3.
Ei osallistumismaksua tai
ilmoittautumista.
Tatiana
Sundgren perusti Abramsgårdenin puutarhan. Valitettavasti puutarha ei ole enää huippukunnossa. Palautamme
puutarhan entiseen loistoonsa kuntalaisten avulla. Siksi
järjestämme klassisen taimenvaihtopäivän. Vanhoja perennoja tai siemeniä voi vaihtaa
puutarhamme taimiin. Osallistujat voivat myös tehdä
vaihtokauppoja keskenään.
Myös muuta ohjelmaa: musiikkia, asiantuntijatiedotusta,
kirjallisuutta…
Lisätietoja
osoitteessa www.abrams.fi

6.–8.6.
PARAS VOITTAA
-LEIRI 9–12-vuotiaille lapsille
Norrvallassa, Vöyrintie 305.
Kesän huikein leiri. Osallistujat ratkovat joukkueittain
merkillisiä ja haastavia tehtäviä luonnossa ja sisätiloissa.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä osoitteessa www.folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/
Järj. Folkhälsan Utbildning.

saamme osallistua häiden
suunnitteluun. Tekstit perustuvat Jeanin ja Ainon
kirjeenvaihtoon.
Mukana
myös Simon Häger ja Mikaela Smedinga. Lisätietoja:
www.tottesund.sou.fi.
Järj.
Juthbackan kulttuurikeskus/
Juthbackan säätiö yhteistyössä Maxmo hembygdsföreningin kanssa.

6.–9.6. RUOKAKOULU klo
9–15. Päiväleiri, jonka aikana tutkitaan ruokaa kaikilla aisteilla. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset: www.matskolan.fi. Järj. Vöyrin seudun
4H

10.6. KONSERTTI JA SIBELIUSTEN KOLMEN LAJIN
HÄÄILLALLINEN Tottesundin kartanolla, Tottesund
529. Lisätietoja konsertista
ylempänä. Lisätiedot: www.
tottesund.sou.fi ”

8.–10.6. PARAS VOITTAA
-LEIRI 9–12-vuotiaille lapsille
Norrvallassa. Lisätietoja, katso 6.6.

11.6 HUUTOKAUPPA JA
KIRPPARI RÖKIÖN MYLLYLLÄ klo 10 Rökiön myllyllä,
Lotlaxintie 9. Varaa paikka
Annikalta (050-3318 273) 9.6.
mennessä. Järj. Rökiö biblioteksförening.

10.6. HÄÄT TOTTESUNDIN KARTANOLLA: JEAN
JA AINO SIBELIUKSEN
130-VUOTISHÄÄJUHLA.
Sellisti Jussi Makkosen ja
pianisti Nazig Azezianin
konsertti. Konsertin aikana

Tapahtumanjär jestäjät:
Muistakaa ilmoittaa kesän
tapahtumista 25.5. mennessä
osoitteeseen fritid@vora.fi

zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto
zzLäsåret börjar lida mot sitt
slut och vi vill i detta skede
tacka såväl lärare som deltagare till alla våra kurser. Även
om detta läsår gått i skuggan
av corona har vi haft många
fina kurser, där deltagarna
fått lära sig nya färdigheter,
utveckla sitt kunnande, fått
ta del av en social gemenskap
samt berika sin fritid.
Allt detta är bra för det
egna välbefinnandet och det
livslånga lärandet vilket är de
två byggstenar hela medborgarinstitutets verksamhet står
på. Vi är så glada för det breda
kursutbud vi har och att vi har
möjlighet att genomföra detta
i alla delar av vår vidsträckta
kommun. Detta är ju något
vi vill fortsätta utveckla även
under nästa läsår, vilket då
vi önskar er hjälp med. Ifall

konserter har ordnats och
kommer ordnas under apriljuni. Näst på tur är damkören
Aquarelles musikkafé i Koskeby skola, torsdagen den
2.6 kl. 19.00. Inträde 10 euro,
för barn under 10 år 5 euroa.
Kaffe med dopp ingår.
du har ett önskemål på kurs,
tema, föreläsning eller ämne
du vill vi ska ordna till nästa
år får du gärna höra av dig
till oss. På vår hemsida www.
vora.fi/mi finns en länk till
kursönskemål där du enkelt
fyller i och sänder in till oss.
Det går givetvis även att ta
kontakt direkt till någon i personalen. Du som deltagit i någon kurs detta läsår får också
gärna fylla i vår kursutvärdering som, även den, hittas på

vår hemsida.
Nu under våren ska ni
passa på att ta en tur till kommunbiblioteket i Vörå där vi
har utställningar från våra
kurser. I april ställde kursen
glas och porslinsmålning ut,
och 10-20 maj är det barnens
bildkonst som har utställning
och i juni kommer målningskursen ställa ut sina tavlor.
Utställningarna är öppna
under bibliotekets öppethållningstider. Även en del

zzLukuvuosi alkaa lähestyä
loppuaan ja me tahdomme
tässä vaiheessa kiittää niin
opettajia kuin kaikkien kurssien osallistujiakin. Vaikka
tämä lukuvuosi on eletty
koronan varjossa, on meillä
ollut monia hienoja kursseja,
joilla kurssilaiset ovat saaneet oppia uusia valmiuksia
ja kehittää taitojaan sekä saaneet kokea yhteisöllisyyttä
ja mahdollisuuksia rikastuttaa vapaa-aikaansa. Kaikki
tämä on hyväksi omalle hy-

vinvoinnille ja elinikäiselle
oppimiselle. Nämä ovatkin
koko kansalaisopiston toiminnan kulmakiviä. Olemme niin iloisia laajasta kurssitarjonnastamme ja siitä,
että voimme järjestää kursseja laajan kuntamme kaikissa osissa. Tätä tahdomme
kehittää myös tulevana lukuvuonna ja otamme mielellään vastaan teidän apuanne.
Jos sinulla on kursseja, aihepiirejä tai luentoja koskevia
toivomuksia tulevalle lukuvuodelle, ota meihin yhteyttä. Kotisivuillamme https://www.vora.fi/voka/ on
linkki, jonka kautta voit kertoa toiveistasi meille. Tietysti
myös henkilökuntaan voi
ottaa suoraan yhteyttä. Tänä
lukuvuonna kurssille osallistuneet saavat myös täyttää

kurssiarvioinnin, joka myös
löytyy kotisivuiltamme.
Nyt kevään aikana kehotamme teitä käymään Vöyrin kunnankirjastossa, jossa
on näytteillä kurssiemme
luomuksia.
Huhtikuussa
näytteillä oli lasi- ja posliinimaalauksia, ja toukokuussa
näytteillä on lasten kuvataidetta. Kesäkuussa maalauskurssilaiset panevat näytteille taulujaan. Näyttelyt
ovat auki kirjaston aukioloaikoina. Myös konsertteja
on järjestetty ja järjestetään
huhti-kesäkuun
aikana.
Seuraavana vuorossa on
Aquarelle-naiskuoron musiikkikahvila Koskeby skolassa torstaina 2.6. klo 19.00.
Sisäänpääsymaksu 10 euroa,
alle 10-vuotiaille lapsille 5 euroa. Sisältää kahvipullat.
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Ändring av delgeneralplan för havsnära byar, Kvimogrundet och Kuljviken
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 17.3.2022
godkänt ändring av delgeneralplan för havsnära byar,
Kvimogrundet och Kuljviken.
Beslutet har vunnit laga kraft och planen har trätt i
kraft.
Vörå 11.5.2022
Planläggningssektionen

www.vora.fi

Merenläheisten kylien osayleiskaavan
muutos, Kvimogrundet ja Kuljviken

Sommaren kommer och
med den också Vörådagarna
zzÅrets upplaga firas under
vecka 27 (4–10.7 2022) och vi
ser framemot en rolig vecka
fullspäckad med program
och aktiviteter för alla och
envar!
I skrivande stund är planeringen i full gång, en hel
del har vi redan på klart men
ännu finns det rum för program under veckans alla dagar. Tveka inte att ta kontakt
om du eller din förening har
något evenemang på gång
under Vörådagsveckan!
Här kommer redan nu
några tips:
Måndag 4.7 2022: I rågens
och fjärdarnas rike, årgång
42 utkommer.
Lördagen 9.7 2022 ordnas
marknad och olika aktiviteter vid Kommungården i
Vörå centrum, här ska det
finnas något för alla. Langradin startar kl. 11.00 och i
år har vi som målsättning att
få till en riktigt ”lang rad” av
föreningar och företag. Det
mest minnesvärda ekipaget i
både förenings- och företagsklassen utses. Nytt för i år är

att publiken har chansen att
rösta fram det mest ärofyllda
priset av alla, nämligen publikens favorit! Fina vinster
utdelas till vinnarna i Langradin!
Söndagen 10.7 2022 hålls
Vörådagarnas
huvudfest
vid Kimo bruk. Vi kommer
bland annat att få höra festtal
av Sören Lillkung.
Vi håller som bäst på att
sammanställa Vörådagsprogrammet 2022, så hör av dig
till fritid[at]vora.fi senast 25.5
2022 ifall ni har ett evenemang under Vörådagsveckan
som ni vill ha med i programmet!
Deltagande i Langradin anmäler ni enkelt via www.vora.
fi/langradin. Det går också
bra att anmäla både evenemang och deltagande i Langradin per telefon 06 382 1671.
Är man intresserad av en
marknadsplats till lördagens
marknad på kommungården,
ta kontakt per telefon till 040
965 1561. En del av Vörådagsfirandet är att marknadsplatsen är gratis.

zzVuoden
2022
Vöyrinpäiviä juhlitaan viikolla 27
(4.7.–10.7.2022) ja odotamme
innolla mukavaa ja tapahtumantäyteistä viikkoa itse
kullekin!
Tällä hetkellä suunnittelu
on täydessä vauhdissa. Osa
ohjelmasta on jo selvillä,
mutta ohjelmalle on tilaa vielä viikon jokaisena päivänä.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos
sinulla tai sinun yhdistykselläsi on tapahtumaehdotuksia
Vöyrinpäiville!
Tässä jo nyt muutamia
vinkkejä:
Maanantaina 4.7.2021 ilmestyy I rågens och fjärdnarnas rike -kirjan vuoden 2022
painos.
Lauantaina 9.7.2022 Vöyrin
kunnantalolla järjestetään
markkinat ja muuta toimintaa. Täällä on tarjolla jokaiselle jotain. Langradinin
lähtöaika on klo 11.00 ja tänä
vuonna tavoitteena on saada
kulkueeseen pitkä rivi yhdistyksiä ja yrityksiä. Kaikista mieleenpainuvin ajoneuvo
palkitaan sekä yhdistys- ja

yritysluokassa. Tänä vuonna
uutta on, että yleisöllä on
kunnianarvoinen tehtävä:
yleisö saa nimittäin äänestää
yleisön suosikkia! Langradinin voittajille on jaossa hienoja palkintoja!
Sunnuntaina 10.7.2022 pidetään Vöyrinjuhlien pääjuhla
Kimon ruukilla. Saamme
muun muassa kuulla Sören
Lillkungin juhlapuheen.
Koostamme parhaillaan
Vöyrinpäivien 2022 ohjelmaa, joten ilmoita osoitteeseen fritid@vora.fi 25.5.2022
mennessä, jos sinulla on ehdottaa ohjelmaa Vöyrinpäiville!
Langradiniin osallistumisen voi tehdä yksinkertaisesti
osoitteessa www.vora.fi/langradin Tapahtumista ja Langradiniin osallistumisesta voi
ilmoittaa myös puhelimitse
numeroon 06 382 1671.
Jos haluat saada kojupaikan lauantain markkinoilta,
ota yhteyttä puhelimitse
numeroon 040 965 1561. Vöyrinpäivien kunniaksi kojupaikat ovat maksuttomia.

Rullskidbanan öppnar

Rullahiihtorata avataan

zzAktia Roller Ski Center
eller rullskidbanan vid Vörå
skidcentrum öppnar bara våren kommer fram till Vörå.
Avgifter för användning av
banan är: Dagskort 10 euro,
säsongskort 50 euro och familjekort 130 euro.

zzVöyrin
hiihtokeskuksen
Aktia Roller Ski Center tai
rullahiihtorata avataan, kunhan kevät saapuu Vöyrille.
Radan käyttömaksut ovat:
päivälippu 10 euroa, kausikortti 50 euroa, perhekortti
130 euroa.

Du kan betala på plats med
MobilePay, skylt finns vid
området. Vill du betala med
kort eller använda förmånssedlar (TYKY, Smartum,
ePassi) görs betalningen vid
infon på kommungården,
Vöråvägen 18.

Ändring av detaljplan för
Vörå industriområde
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 17.3.2022 godkänt ändring av detaljplan för Vörå industriområde.
Beslutet har vunnit laga kraft och planen har trätt i
kraft.
Vörå 11.5.2022
Planläggningssektionen

www.vora.fi

Vöyrin teollisuusalueen
asemakaavan muutos
Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2022 hyväksynyt
asemakaavan tarkistamisen, Kyrkskogen.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava on tullut
voimaan.
Vöyrillä 11.5.2022
Kaavoitusjaosto

www.voyri.fi

Voit maksaa paikan päällä
MobilePaylla, alueella on
ohjekyltti.
Jos haluat maksaa kortilla
tai käyttää Smartum-, ePassitai TYKY-etuja, maksun voi
suorittaa kunnantalon infossa, Vöyrintie 18.

Träningstider i kommunens
skolor läsåret 2022-2023
Föreningar och andra som önskar boka tider
i skolornas gymnastiksalar för nästa läsår bör
ansöka om träningstider senast 12.6. Ansökningsformulär hittas på www.vora.fi/bokning.
Förfrågningar kan riktas till fritidskansli,
tfn 382 1671.
www.vora.fi

Harjoitusvuorot kunnan
kouluissa lukuvuonna
2022-2023
Koulujen liikuntasaleihin ensi lukuvuonna harjoitusvuoroja toivovien yhdistyksen ja muiden
on anottava harjoitusvuoroja 12.6. mennessä.
Hakulomakkeen löydät osoitteesta
www.vora.fi/varaus. Lisätietoja antaa
www.voyri.fi
vapaa-aikatoimisto, puh. 382 1671.

Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2022 hyväksynyt merenläheisten kylien osayleiskaavan muutos,
Kvimogrundet ja Kuljviken.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava on tullut
voimaan.
Vöyrillä 11.5.2022 Kaavoitusjaosto

www.voyri.fi

Ändring av stranddetaljplanerna för
Mossasholmen och Stora Kåtaskär
Vörå kommun inleder uppgörande av ändring av
stranddetaljplanerna för Mossasholmen och Stora
Kåtaskär.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter på
beredningen av planärendet senast 10.6.2022.
Programmet för deltagande och bedömning finns på
kommunens webbplats: www.vora.fi/mossasholmen
Vörå 11.5.2022
Planläggningssektionen

www.vora.fi

Mossasholmenin ja Stora Kåtaskärin
ranta-asemakaavojen muutos
Vöyrin kunta käynnistää Mossasholmenin ja Stora
Kåtaskärin ranta-asemakaavojen muutoksen laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään
10.6.2022.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä
kunnan kotisivuilla: www.vora.fi/mossasholmen
Vöyrillä 11.5.2022
Kaavoitusjaosto

www.voyri.fi

Årets kulturpristagare/
Årets talkoarbetare
Nämnden för livskvalitet söker nomineringar till ”Årets
kulturpristagare”. Kulturpriset ges till en person/grupp
som under en längre tid visat konstnärlig kvalitet eller
som utfört en kulturell gärning.
Nämnden för livskvalitet söker även nomineringar
till ”Årets talkoarbetare”. Nämnden vill på detta sätt
uppmärksamma duktiga talkoarbetare och föreningsmänniskor i kommunen.
Nomineringar på adressen Nämnden för livskvalitet,
Vöråvägen 18 66600 Vörå eller till
www.vora.fi/nominering, senast 5.6.2022.
www.vora.fi

Vuoden kulttuuripalkinto
/Vuoden talkootyöntekijä
Elämänlaatulautakunta etsii ehdokkaita ”Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi”. Kulttuuripalkinto annetaan
henkilölle/ryhmälle, joka on pidemmän ajan osoittanut
taiteellista laatua tai tehnyt kulttuurillisen teon.
Elämänlaatulautakunta etsii myös ehdokkaita ”Vuoden
talkootyöntekijäksi”. Lautakunta haluaa tällä tavalla
huomioida kunnan tarmokkaat talkootyöntekijät ja
yhdistyksissä toimivat.
Ehdotuksia osoitteeseen Elämänlaatulautakunta,
Vöyrintie 18, 66600 Vöryi tai sähköpostitse
www.vora.fi/nimea, viimeistään 5.6.2022.
www.voyri.fi
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sidan _____

VINNARE
t

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 xx xxxxxx. Bland alla korrekta svar utlottas
ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

nb
mu lade
m

Var finns bilden?

Lä

Läsartävling

sidan _____

William Grind är en glad vinnare. 

Foto: Privat

”Nu får min sambo blommor”
sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________

För William Grind är
företagandet ett nytt
spännande steg. Nu får
han också blommor som
grädde på moset.

– Det är ju alltid trevligt
med blomster. Jag får kanske
köpa blommor åt min sambo.
William har länge arbetat
med jord i alla dess former.
Han började som femtonår
ing med att sommararbeta
som grävmaskinsförare, och
sedan dess har det bara rul�
lat på.
2019 blev han färdig från
skolan, och sedan dess är det
grävarbete på heltid.

– Jag arbetade för min far
en tid, och sedan fick jag an
ställning på en annan gräv
maskinsfirma, men nu har
jag bestämt mig för att satsa
på att bli egen företagare på
heltid.
Han har ingen egen gräv
maskin utan hyr helt enkelt
ut sig som arbetskraft, säger
han. Han agerar alltså chauf
för i andras grävmaskiner,
och:

– Jag kan alltid hyra gräv
maskiner.
Hur känns det att ta det
beslutet?
– Det känns bra. Det är
spännande att börja med nå
got nytt.
Har du något projekt på
gång?
– Det enda som är inbokat
nu är att köra lastbil åt ett fö
retag i sommar, säger han.

Wasalines MS Aurora Bot
nia till Umeå. Vi kontaktade
Oravais Trafiks VD Niklas
Iso-aho och har tillsammans
med honom planerat kryss
ningen, som vi hoppas skall
samla många medlemmar
från vår cancerklubb till trev
lig samvaro!
Finlandssvenska cancer
klubbarnas kryssning till
Umeå 3–4.9.2022

privatbokad för oss, program
ingår
- 
Ankomst till Umeå kl.
12.00 (svensk tid)
- Program i Umeå: shop
ping, rundtur, museibesök
- 
Logi i dubbelrum på
Scandic Plaza, hotellrum
men fås kl. 15.00
- Tre rätters middag i ho
tellets restaurang på kvällen
och program

- Lunch från stående bord
i skärgårdsrestaurangen kl.
15.45–18.00 (finsk tid), res
taurangen privatbokad för
oss, program ingår
- 
Ankomst till Vasa kl.
18.00
Pris: 235 euro/person

Lördag 3.9
- OT:s bussar samlar upp
deltagare och kör till båten
- Aurora Botnia avgår från
Vasa kl. 9.00
- Buffetfrukost i skärgårds
restaurangen kl. 11.30–13.00
(finsk tid) då restaurangen är

Söndag 4.9
- Frukost på hotellet
- 
Avfärd från hotellet kl.
10.30, shoppingpaus vid ICA
Maxi, Strömpilen på väg till
hamnen.
- Aurora Botnia avgår kl.
13.00

Ellen Norrgård och Robert
Nyholm i Oravais fick den
21.11.2021 en flicka som
var 52 centimeter lång och
vägde 4 245 gram. Flickan
fick namnet Iris Nyholm. Iris
hade tyvärr fått fel födelsedatum i förra numret.

Ida och Frank Nylund i Maxmo fick en flicka den 22.12.21.
Hon var 50 centimeter lång och vägde 3 475 gram. Babyn fick
namnet Tilde Anna Lovisa Nylund. Storasystrarna heter Linnéa 5 år och Ebba 2 år.

zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 3, 12, 18.

Den här gången vann William
Grind, 21 år, Kommunbladets
läsartävling. Han bor i Rökiö
med sin sambo, och det är tro
ligen hon som får ta del av pri
set, som kommer i form av ett
presentkort på blommor.

Auktion och loppis
vid Rökiö kvarn

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb

Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________

zzLördagen den 11.6 kl 10
blir det auktion vid Rökiö
kvarn. Visning från kl 9. Det
som ska auktioneras bort är
bla gamla inredningstexti
lier, lösöre, 2 stycken Billnäs
skrivbord, piano, farmar
tank, mm. Kontant betal
ning. Föreningen säljer korv,
bulla, kaffe/limsa.
Har du lämpliga saker som
inte längre kommer till nytta
hemma så får du gärna done
ra dem till auktionen. Saker
na tas emot vid Rökiö kvarn
lördagen den 28.5 kl 10-12. Vi
kan hjälpa till med transport
av större föremål inom rim

ligt avstånd, ring Kim 0503507 247. All vinst tillfaller
Rökiö biblioteksförening rf.
Vi lägger så småningom
upp bilder på Rökiö kvarn
stugas facebook och insta
gram så följ oss gärna där för
mera info om objekten.
Samtidigt blir det loppis
på området kl 10-14. Ta med
bord, släpkärra eller öppna
bara bakluckan. Pris 10 euro/
plats. Platsen betalas kontant
vid ankomsten. Vi ber dig
komma i god tid och söka dig
till anvisad plats. Boka din
plats till Annika 050-3318 273
senast den 9.6.

Petanquespel
vid Rökiö kvarn
zzIcke medlemmar kan lösa
ett säsongskort för 10 euro
och föreningar samt olika
grupper kan boka planen för
20 euro/3 timmar.
Föreningar och grupper
har också möjlighet att köpa
säsongskort för 200 euro.
Kontakta Josefine 044-377
6395 för att köpa kort och
boka speltider.
Det är möjligt att få hand

ledd introduktion.
Skolklasser ombedes kon
takta Josefine för mera info.
Medlemmar i vår byaför
ening spelar gratis. Rökiöbor
och fd Rökiöbor kan vara
medlemmar.
Föreningar och andra
grupper kan även få serve
ring på området mot extra
avgift, tex kaffe och bulla el
ler grillkorv.

Sagostund för yngre
barn på biblioteket
zzVälkommen till biblioteket
på sagostund. Det är Sandra
Sundvik som berättar sagan
Solägget av Elsa Beskow.
Solägget är en snäll saga som
passar barn mellan 4–7 år.
Sagostunderna ordnas en

ligt följande:
Oravais bibliotek måndag
16.5 klockan 18.
Vörå huvudbiblitek Mån
dag 23.5 klockan 18.
Maxmo bibliotek Tisdag
24.5 klockan 18.

zzDe Finlandssvenska can
cerklubbarna har i många år
ordnat gemensamma kryss
ningar till Stockholm vartan
nat år.
På kryssningen 2019 fick
Vörå-Oravais-Maxmo Can
cerklubb ta emot uppdraget
att arrangera kryssningen
2021. Men, en pandemi gjor
de att det inte var möjligt att
ordna en kryssning ifjol.
Efter en osäker början på
2022 kunde vi först i mars
börja planera för en kryss
ning iår.
Planeringsgruppen stärk
tes med två medlemmar
från nybildade Korsholms
Cancerklubb och vi beslöt
att kryssningen blir med

Fredrik Westblom

Österbottens Cancerför
ening och Vörå-OravaisMaxmo Cancerklubb spon
sorerar en del av kostnaden
för sina medlemmar.
Anmälan före 30.5 till Lis
beth Hellqvist på 050-4139311
kl. 17.00–19.00.
Varmt välkommen med på
kryssningen!
Siv Säll,
ordförande

zzFödda

Lena och Simon Dahlbacka i
Maxmo fick den 16.12.2020
en pojke som vägde 1 970
gram och var 45 cenitemeter
lång. Pojken fick namnet
Elias Alvar Simonsson. Storasyster heter Elvira.
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Dialekten är en guldgruva
zzDå jag var ung var dialektrock
något man bara sjöng på skämt. I
dag är situationen nästan omvänd.
Finns det rum för båda sorterna?
Året är 2006. Jag är glad i hågen
och står inträngd bland svettiga
festprissar i en av Vasas största
nattklubbar, skriksjungandes med i
dialektrock framförd av ett berömt
metalband från syd-Österbotten.
Det är fartfyllt. Det är roligt. Jag
skrattar så jag kiknar åt deras texter, som bland annat besjunger varför det är så bra att fara på en resa
till Kaustby en helg för att brottas.

Då var det absolut ingen som
tänkte på dialektrock som något
seriöst. I dag är situationen nästan
omvänd. I dag gör flera österbottniska artister storslagna, känsliga
sånger på sitt eget modersmål, och
inte nog med det – de gör det bra.
Och pendeln svänger, kan man
nästan säga. För frågan är om vi
nått tillräckligt långt för att bevisa
för allmänheten (vilken allmänhet
är det, förresten) att musik på dialekt kan vara både rolig och seriös,
och att den inte behöver vara varken eller eller både och?

Musik på dialekt får vara, just det
– musik, och den behöver inte göras
enligt ett visst mönster. Den får, och ska,
vara nyskapande,
slagkraftig och, ja,
också rolig ibland.
Dialekten är en
guldgruva. Låt
oss hålla fast vid
den.

Fredrik Westblom

Mycket verksamhet för pensionärerna
zzVartefter coronapandemin
släpper greppet om oss och
restriktionerna slopas kan vi
återgå till verksamhet både
inom- och utomhus. Dock
fortfarande med en viss försiktighet.
Vörå Pensionärsklubbs
verksamhetsplan för resten av 2022 innehåller ett
varierat program så att var
och en skall hitta något
som intresserar. Närmast
på programmet står en endagsresa till Mänttä den 14
juni. Start kl. 7.00 från Kaitsor via Rejpelt.
Då värmen återvänder
startar petanque kl. 10.00 på
torsdagar vid Rökiö kvarn,
kanske redan 12.5. När utesäsongen avslutas inleds bowlingen på nytt på onsdagar kl.
11.30–12.30.
Den 3 augusti bjuder
SPF Österbotten till fest på
Carpella. Senare i augusti
planeras en vandring längs
Rasmusleden, och eventuellt
ett besök på Verner Rasmus
museum.
September inleds med ett
månadsmöte på Tottesunds

herrgård och avslutas med
ett teaterbesök 24.9 på Wasa
Teater och pjäsen Heiman.
Därefter fortsätter programmet med månadsmöten
i oktober och november. På
månadsmötet den 22 november i Röda byn är Svenska
pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideroos
gäst.
Verksamhetsåret avslutas
sedan traditionsenligt med
en jullunch.
Från Vörå Pensionärsklubbens sida är förhoppningen
den att du, som ännu inte är
medlem och tycker att ovanstående verkar trevligt, gärna
vill bli medlem.
I så fall kan du via nätet
söka fram Vörå Pensionärsklubbs webbsida och fylla i
formuläret Bli Medlem eller ta kontakt med någon i
styrelsen som består av ordförande Alf Jakas, Karin Simons, Ulf Friman, Monica
Östman, Ingmar Jåfs och
Tarja Finne.
Välkommen med i Vörå
Pensionärsklubb!

Bl.a. Petanque står på programmet för Vörå Pensionärsklubb i vår. Foto: Mikael Nybacka/HSS
medias arkiv

Oravais och Kimo
byars samfälligheter

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Ger bidrag för sandning av enskilda vägar under våren.
Anhållan om bidrag inlämnas
senast 25.5.2022 till sysslomännen.
Anhållan bör innehålla en kort
beskrivning av väglagets ekonomi.
Sysslomännen

Vuxna på
byjin behöver
frivilliga!
zzVuxna på byjin är en grupp
frivilliga vuxna som finns
med på olika danser under
sommarmånaderna.
Målet är att finnas till
hands på dessa tillställningar
och skapa en trygg utomhusmiljö för ungdomarna. De
flesta ungdomar uppskattar vuxna som bryr sig och
någon kan behöva lite extra
omtanke och omsorg under
kvällens gång.
Frivilliga i Vuxna på byjin
har inga rättigheter till att
beslagta alkohol eller droger,
utan finns där som hjälp eller
någon att prata med.
Det finns en Facebook
grupp som heter ”Vuxna på
byjin” där man kan gå med
och få mer information om
de evenemang vi deltar i under sommaren.
Alla vuxna varmt välkomna med!
Vid frågor kontakta fritidskansli, tfn 382 1671
Vuxna på byjin genomförs
i samarbete med Malax och
Korsholm fritidsavdelningar.

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

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

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

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

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

- Tvättning och målning av tak
- Service och underhåll av tak
- Taksäkerhetsprodukter

KOMMUNBLADET
onsdagen den 11 maj 2022

nr 4

●

Kostnadsfri offert

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

Årgång 37

SVENSKA DIABETESFÖRENINGEN MODIF

Kom med på familjedag

för diabetiker
till Särkänniemi/
besök på IKEA.
Bussresa ordnas 17.6.2022
Kontakta Åsa 050-322 0771
eller gå via vår hemsida
modif.fi och kontakta någon
i styrelsen.

BIOSMART®

Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner

- minireningsverk

för wc- och gråvatten.
Pris från

3 950,-

Vasavägen 837, Kaitsor | Tel. 044-356 9000

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

www.palgrundarna.fi

SOMMAR PÅ

ÖPPET:
vard. 9–18

Sommar- och dagsläger
• Bäst i test I 6–8 juni
• Bäst i test II 8–10 juni
• Norrvallas fotbollscamp 13–23 juni
• Käpphästläger 11–13 juli
• Amazing Race 8–10 augusti
Anmälan och mer info:www.folkhalsan.fi/lager

Evenemang
27.5 Trubadurkväll med Dennis Rönngård
10.6 Trubadurkväll
17.6 Trubadurkväll med Bagges Bricko
8.7 Vörådagsparty med bl.a. Vörjeans

Sommarnyhet!
Helglunch i Holmsgården
4.6–7.8 kl. 11–13.30
14 euro/vuxen, 8 euro/barn 4–12 år

LokalTapiolas
SLÄCKARGRANSKNING

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

Vörå S-Market 16–17.5 kl 10–18
Oravais ABC 18.5 kl 12–18

050-554 9171

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Endast en fungerande brandsläckare
hjälper i en nödsituation – kom ihåg att
granska den minst vartannat år!

från

Som en del av vårt skadeförebyggande arbete
erbjuder vi kostnadsfria granskningar åt våra
kunder och åt de som begär en försäkringsoffert.

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

VÄLKOMNA!

Begär offert, det lönar sig!

Mer info: folkhalsan.fi/norrvalla
Folkhälsan Norrvalla
folkhalsannorrvalla

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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VALTTI TRÄOLJA 9 L

TRÄDGÅRDSJORD
BELINDA
50 L

(3€ styckevis)

00

4 säckar

BIOLAN
SVARTMYLLA
45 L

HARTMAN LIVING
TRÄOLJA, FÄRGLÖS
ELLER BRUN 9 L

59

00

J Ä R N – R AU TA

7300

FALU RÖD 10 L

3500

RIIHI RÖDFÄRG 10 L
STICKSPADE

1400 KULLA 5500

(3,80 styckevis)

4 säckar

Oravais, tfn 357 5800

