Arbetspoolen. Privatpersoner som behöver

hjälp kan anställa unga för kortare uppdrag. sidan 6

Ansvarsfull Trygg Mänsklig
Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå
Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais

työrinki. Apua tarvitsevat yksityishenkilöt voivat

palkata nuoren pienempiin tehtäviin. sivu 6

Kommunbladet
onsdagen den 25 mars 2015

nr 2 ● ÅrgÅng 30

Har roligt på marthamötet
bakverk, fotografering och betonggjutning. programmet på
Åsåsmarthornas träffar präglas av medlemmarnas egna
intressen och verksamheten är
öppen för alla intresserade.
– Vi är en grupp som själv bestäm
mer vad vi gör så det blir ju lite an
nat än kafferep och virkning, säger
Annika Stenmark, föreningens kas
sör.
Årets program bestäms på två
planeringsträffar, en på våren och
en på hösten. Då får medlemmarna
komma med förslag, så idéerna
går både högt och lågt. Oftast tar
man fasta på de egna medlemmar
nas kunskaper och intressen, men
ibland bjuder man också in utom
stående.
– Bland annat har vi haft hit Lin
da Antus som driver bloggen ”Lin
das lantliga” för att hålla en kurs i
fotografering, säger Stenmark.
Då kommunbladet besöker mar
thorna är det tårtdekorationer
under ledning av Alexandra Sund
fors som står på programmet. Med
tanke på den stundande påsken ska
deltagarna tillverka kaniner, kyck
lingar och rosor.
Sundfors berättar lite om både
material och verktyg som kan an
vändas vid tillverkning av dekora
tioner. Normalt använder man sig
av sockermassa för att göra dekora
tioner, men den här kvällen är det
marsipan som gäller.
– Det naturliga fettet i mandeln
gör att massan är smidigare att an
vända, säger Sundfors.
Hon tillverkar en ros för att visa
åt de andra deltagarna hur man ska
göra. Efter det får var och en börja
tillverka sina egna rosor. Arbetet
sker under djup koncentration.
– Du fick det att se så enkelt ut,
konstaterar Lena Österberg, en av
deltagarna.
Efter hand börjar deltagarna
ändå få koll på metoden och den
ena rosen efter den andra blir fär
dig.
tillverkning av egen tvål och sal
vor, betonggjutning samt vand
ringar och utflykter är annat som
marthorna gjort på sina träffar.

djup koncentration. det gäller att ha tungan rätt i mun då man ska göra en ros av marsipan. Från vänster Gunilla Backlund, alexandra sundfors, Jonina
häggblom, Joana och ellen Joupers, theo Österberg, ulrika eng och annika stenmark.

Med andra ord en hel del sådant
man kanske inte i första hand för
knippar med marthaverksamhet.
Visserligen ordnar Åsåsmarthorna
också mer ”marthalik” verksamhet,
bland annat förra året då de med
hjälp av förbundet arrangerade en
matlagningskurs.
– Då höll vi till i Tegengrensko
lans undervisningskök, säger Ul
rika Eng, tidigare ordförande för
föreningen.
Föreningen har också ordnat
större evenemang riktade till all
mänheten. Bland annat var de
medarrangör i ett loppisrace under
sportlovet.
Åsåsmarthorna grundades 2010
på initiativ av Oravais kyrkby
marthaförening och är i dag en un
derförening till kyrkbyns marthor.
Tanken var att skapa en förening
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Simon Ingman, Vörå

alexandra
sundfors förevisar de verktyg
som används
vid tillverkning
av tårtdekorationer
medan Gunilla
Backlund och
Jonina häggblom lyssnar
med intresse.

som kunde locka till sig yngre med
lemmar. Verksamhetsområdet är
Oravais, Kimo och Komossa byar.
Träffarna hålls var tredje vecka i
samlingslokalen vid Tallåsens äld
reboende i Oravais centrum.
I dag har Åsåsmarthorna 25 med

lemmar och av dem är ungefär hälf
ten aktiva.
– Största delen är småbarnsmam
mor vilket delvis gjort att medlems
antalet hålls ganska konstant, säger
Stenmark.
Med andra ord så kan det hända

050 572 1214
050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM
www.kmroofing.fi
• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov

sig att någon av medlemmarna åter
vänder till arbetslivet och inte har
möjlighet att delta lika aktivt som
förr, men i stället kan det dyka upp
en ny person som är intresserad av
verksamheten och som nyss blivit
mammaledig.
Ulrika Eng poängterar att verk
samheten inte enbart är till för små
barnsmammorna.
– Alla är som är intresserade av
oss är välkomna, oberoende av livs
situation.
Men namnet då? Givetvis anspelar
det delvis på föreningens hemort.
– Men så var det på en av de för
sta träffarna som någon konstate
rade att vi är ”å så smarta” och av
någon anledning så fastnade det,
säger Eng.
Christer Johansson

Elinstallationer

Tel.050-5385756
stenbackel@gmail.com

text och foto
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Beslutens årstid
z I skrivande stund är vädret utanför varmt och soligt, vilket påminner om att våren är på kommande.
Nästa vecka är det dags för stilla
veckan och påskfirande med allt
vad det innebär i form av traditioner, och snabbare än vi kan ana så
är sommaren här.
Våren medför också viktiga beslut. Det är mindre än en månad till
riksdagsvalet. Särskilt viktigt är va-

let för de ungdomar som för första
gången får vara med och påverka. I
det här numret av Kommunbladet
har också kommuninvånarna en
chans att tycka till. Längst bak i tidningen finns en enkät där kommunen vill ha din syn på hur Vörå ska
se ut i framtiden. En självständig
kommun eller en del av en större
helhet?
Nästa nummer utkommer i juni.

Tipsa gärna om sådant du tycker
borde uppmärksammas i Kommunbladet. Det gör du
enklast genom att
skicka e-post till
kommunbladet@
hssmedia.fi eller
ringa 050-3130762.

höjdare att hoppa
på studsmattan
L

n

et

Ko

z Tre år gamla Emil Hal– Titta på tv också, säger
artävlinge
din skiner som en sol då
han.
äs
han tar emot priset för
Under vintern har
att ha vunnit läsartävEmil också skidat en hel
E
VINNAR
ling. Han har med hjälp
del och berättar stolt att
av mamma Diana deltahan kan svänga också,
git flera gånger förut.
men inte som pappa ge– Tidigare har det varit
nom att hoppa på stället.
mormors Kommunbladet,
Nu när snön smält bort blir
nu var det för första gången egen det inte mycket skidåkning, men i
tidning, säger pappa Ove Haldin.
stället väntar Emil på att få plocka
Familjen, som också består av fram studsmattan.
lillasyster Emma, bor i ett nybyggt
– Han tycker verkligen om att
hus i Rökiö. För det mesta är Emil hoppa på studsmattan, säger mamhemma med mamma som är för- ma Diana Haldin.
äldraledig, men två dagar i veckan
Att bo i Rökiö har sina fördelar.
går han i dagklubben där han trivs Många av grannarna har djur som
jättebra.
Emil gärna hälsar på då det är möjEmil har också många intressen. ligt. Det finns både hästar och hunBland annat tycker han om att åka dar, på sommaren till och med får.
Christer Johansson
bil och cykla.

unbla
d

Societeten på båtutflykt?

Läsartävling

Var finns bilderna?
z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de
rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka
in svaret till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk
kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast den 15
maj. Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort värt 35
euro. Lycka till!

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Namn: _______________________________________________
Adress: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________
z Rätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
som fanns på sidorna 4, 5, 8 och 10.

KBL

Foto: CHrIstEr JoHansson

mm

emil haldin visar med stor glädje upp priset han fått.

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.

z Månadens bild är tagen
cirka 1920. Längst bak sitter
brukspatron
Johannes Smeds son Karl-Johan
Smeds vid kultändarmotorn.
Passagerare är tydligen
en familj ur societeten samt
en person till. Känner någon
dem så tar jag tacksamt emot
uppgifter.
Ring Margareta Ehrman
telefon 050-5426729 eller
skicka uppgifterna via epost till margareta.ehrman@
gmail.com.
Fotot har jag fått via Bengt
Holmqvist
Förra fotot blev nästan helt
identifierat tack vare HansErik Backlund, Guy Bokull
och Olof Påhls.
På fotot finns gardesjägare
från Vörå vid gardesjägarbataljonen i Vasa cirka 1919.
Dessa kan vara den första
”kullen” av uppbådade strax
efter frihetskriget. De är födda 1897-98.
Sittande från vänster Arvid Berg, Verner Förars,
Myrbergsby född 1898, Ed-

Vilka är människorna?

vin Holms, Rökiö född 1898,
Alfred Bokull född 1898, Anders Jåfs (född 1897?).
Stående
från
vänster
krigskoleleven och frihets-

redaktör: Christer Johansson,
telefon 050-3130 762.
redigering: anna gammelgård
e-post: kommunbladet@hssmedia.fi.
annonser: Per-olof sten, telefon 7848 398,
fax 7848 880. obs! märk annonsmaterialet

krigaren Verner Backlund,
Lomby,
Jakob
Grannas
Andkil, August Österblad,
Rejpelt, (Jåfs?) och en okänd.
Löjtnant Verner Förars,

med ”Kommunbladet” om du faxar.
e-post: per-olof.sten@hssmedia.fi.
e-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
Distribution: Barbro Enholm, telefon 7848 246.
tryckeri: Botnia Print, Karleby.

som också ledde Vörå salongsorkester en tid, var
stamanställd som musikant
vid bataljonen cirka 1920–34.

Margareta ehrMan

nästa nummer utkommer
10 juni 2015
sista inlämningsdag för texter och bilder
29 maj 2015
sista inlämningsdag för köpta annonser
5 juni 2015
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Var volontär på skid-VM
Då Anna-Lena Blusi från
Vörå satt i publiken under
VM i Holmenkollen tyckte
hon det skulle vara kul
att se tävlingsarrangemang inifrån. Den tanken
fick henne att anmäla sig
som volontär till skid-VM
i Falun.

– Jag följde med arrangörernas hemsidor inför VM och
då nyheten att det söktes volontärer kom tänkte jag ”varför inte”.
Att det blev Falun och
inte redan i samband med
tävlingarna i Val di Fiemme
2013 berodde främst på avstånden. Att åka till centrala
Europa lockade inte lika
mycket.
– Sen så är ju mina kunskaper i italienska och tyska inte
så bra, säger Blusi.
I samband med anmälan
fanns möjligheten att ge önskemål om vad man kunde
tänka sig att jobba med under tävlingarna. För Blusi
kändes det naturligt att söka
till tävlingskansliet eftersom
hon hade erfarenhet av arbetet från de finländska mästerskapen som hölls i Vörå
år 2011. Hon konstaterar
att tävlingskansliet är kärnpunkten i alla mästerskap.
Vid öppningsceremonin i
Falun fick Blusi gå i spetsen
för den finländska delegationen och bära Finlands flagga.
Något hon själv överraskades av.
– Man kan säga att jag halkade in på den uppgiften på
ett bananskal.
Från arrangörernas sida
hade det meddelats att två
personer från varje volontärgrupp skulle delta i ceremonin. Blusi kontaktade sin
gruppledare och meddelade
att hon var intresserad av

ett minne från Falun är jackan som alla volontärer använde. Men hittills har anna-Lena Blusi haft den på sig bara en gång sedan tävlingarna.
Foto: Christer Johansson

uppgiften och meddelade
samtidigt, halvt på skämt, att
hon gärna ville bära flaggan.
Då delegationerna ställde
upp och förberedde sig för
att tåga in stod Blusi plötsligt där framme med flaggan
i hand, något hon beskriver
som en mäktig känsla.
Överlag var det en jätterolig upplevelse att få medverka i ett världsmästerskap.

Vänligheten och samhörigheten mellan de som jobbade
där är något Blusi minns med
värme. Alla ville bidra till att
göra ett bra VM.
Någon direktkontakt med
skidstjärnor hade hon inte
under tävlingarna. Oftast var
det lagledarna som besökte
kansliet och dessutom hade
volontärerna blivit ombedda

att inte störa skidåkarna under tävlingen.
– Men då man besökte träningsbanan fick man givetvis
se en glimt av dem. Det kändes nog mäktigt att få se sådana som Marit Bjørgen och
Therese Johaug på nära håll.
Ett möte Blusi minns bäst
var då hon fick träffa kronprins Frederik av Danmark.

Han var i Sverige för att delta i Vasaloppet och besökte
samtidigt VM. Efter att ha
provskidat
träningsbanan
stack han sig in i tävlingskansliet på en kopp kaffe.
– Men det var först då jag
såg säkerhetsvakterna som
jag började inse vem han
egentligen var.
Om det blir några flera liknande resor för Blusi återstår

att se. Om två år hålls SkidVM i Lahtis och dessutom
fick hon i Falun erbjudandet
att jobba med liknande uppgifter i samband med vinterOS i Sydkorea 2018.
– Stämningen i Falun var
så speciell att just nu har jag
svårt att se att något kunde
överträffa den, men inget är
omöjligt.

Christer Johansson

• Markvibratorer • Pikmaskiner
• Jordfräs • Borrhammare
• Betongslipmaskiner
• Weideman minilastare
• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.

28 personer tyckte till om Kommunbladet i nr 10/2014
Svaren var varierande och kan läsas på
www.vora.fi/kbl
Kommunbladet är fortfarande gratis
och utkommer med 6 nr under 2015.
Vi tackar för visat intresse!
Vinnarna är
Marita Jakobsson (Slaget vid Oravais)
Göran Holms (VOM-spelet)
Sten Liljekvist (CD-skivor: Vörå spelmansklubb)
Vinnarna har kontaktats personligen.

www.vora.fi

ÖPPET:
vard. 9–18
28 henkilöä vastasi Kommunbladetin nro 10/2014
kyselyyn. Vastaukset vaihtelivat, ja ne ovat luettavissa
osoitteessa www.voyri.fi/kbl-fi.
Kommunbladet on edelleen ilmainen,
ja siitä ilmestyy 6 numeroa vuonna 2015.
Kiitämme osoitetusta mielenkiinnosta!
Voittajat ovat:
Marita Jakobsson (Slaget vid Oravais)
Göran Holms (VOM-peli)
Sten Liljekvist (CD-levyjä: Vörå spelmansklubb)
Voittajiin on oltu yhteydessä
henkilökohtaisesti.

www.voyri.fi

RING OCH
BOKA TID!
Tel. 06-346 2111

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

050-554 9171
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4000 såg
revyerna
För båda revyerna i kommunen har ridån gått
ner efter de sista föreställningarna för det här
spelåret.
Arrangörerna kan med besked vara nöjda med årets
revyer. Åtminstone sett till
besökarantalet. Totalt nästan
4 000 sålda biljetter talar sitt
tydliga språk.
Besökarantalet fördelade
sig ganska jämnt mellan
de två revyerna. I Oravais
landade man på drygt 2 000
åskådare medan motsvarande siffra i Vörå blev kring
1 700. Både Roland Engström
från Byarevyn och Niklas
Svartbäck från Vörårevyn
säger att resultatet blev över
förväntan.

abi 2015 vid Vörå Samgymnasium-idrottsgymnasium.

Abi,
abi,
abi!

z Årets penkis, eller bänkskuddardagen som det också
kallas, firades traditionsenligt med lekar, skratt och stoj
vid gymnasiet i Vörå. Abiturienterna bjöd på program
för både yngre studerande
och lärare och avslutade dagen med en rundtur i byn.
Också skolorna i grannskapet fick besök av ett brokigt
sällskap där bland andra
teletubbies, Fantomen, Pippi
Långstrump, Pikachu och
Askungen ingick. Också
shejker, skottar, troll, poliser,
sjömän och kändisar som
Lady Gaga, Jack Sparrow
och Rambo skymtade i folkvimlet.
Pia Hildén

text och foton

Magdalena Sebbas, Elin Örn och Chasmine Myntti väntar på
traktorturen, som körs genom centrum av Vörå.

Mathias Karvonen tillbringade
penkisdagen i fångdräkt. Brodern niklas var polis och hade
nycklarna i gott förvar.

Julia Berglund och ida Wallin hör till den sista årskullen som
firar penkis i gymnasiets gamla byggnad. nästa år är det
Campus norrvalla som gäller!

innanför de färggranna dräkterna gömmer sig Caroline Sandelin, Jenny Wiklund, Hanne Manderbacka,
adelina Ragnäs och Kadi lindman.

Påven och jägaren heter till
vardags Conny Holmkvist och
Rasmus Pitkäkangas.

Men så har också revyerna
lyckats leverera en välpaketerad samling underhållande
sketcher åt publiken. I båda
fallen har revygängen tagit
fasta på många händelser
från förra året och skapat
fyndiga dialoger, roliga karaktärer och många gånger
väldigt (o)väntade slutklämmar. De medverkande fick
innan premiärerna svara på
frågor kring hur den politiska
turbulens som kommunen
upplevde skulle behandlas.
Alla gånger var svaren, jo det
ska behandlas men får ingen
bärande roll. Det löftet hölls.
Sketcherna kring ämnet
var ändå väl uppbyggda och
varken Vörårevyn eller Byarevyn tog någon klar ställning i frågan. Att vissa förtroendevalda nämndes vid
namn i sammanhanget var
väl oundvikligt, men samtidigt förekom inga påhopp
eller övertramp.
Årets revyer var lyckade
och vi ser fram emot nästa
års premiärer.
CHRiStER JoHanSSon

Vöråstuderande övade tyska i Frankfurt
Tretton studerande och
två lärare från Vörå
samgymnasium gjorde
en språk- och kulturresa
till staden Frankfurt am
Main strax före sportlovet.

andra av stadens byggnader,
sönderbombat under andra
världskriget. På Deutsches
Filmmuseum fick vi se allt
från filmhistoriens tidigaste
rörliga bilder till moderna
ljus- och ljudeffekter.

Frankfurt är en medelstor
stad som ligger i västra Tyskland vid floden Main. Vi studerande som var med på resan har alla valt att läsa tyska
i gymnasiet. För att samla in
pengar hade vi bakat och sålt
kakor före resan.
Vi bodde tre nätter på hostellet Jugendherberge som
är beläget i stadens centrum
och således kunde vi röra oss
till fots under vistelsen i staden. Enligt telefonens stegräknare gick vi ungefär 15–20
kilometer per dag. Vi besökte
många sevärdheter och hade
även flera andra aktiviteter
på schemat.

En spännande aktivitet som
vi testade i Frankfurt var
Escape-Events. Det här är
ett spel som går ut på att en
grupp blir inlåst i ett rum som
man ska försöka ta sig ut ur
på en timme. För att klara
detta ska man lösa olika problem och gåtor med hjälp av
ledtrådar som finns utplacerade i rummet.
De två rummen som våra
två grupper skulle ta sig ut ur
hade även ett speciellt tema.
I det ena rummet skulle man
desarmera en bomb och i
det andra skulle man hitta
ett antivirus mot ett dödligt
virus. Å ena sidan krävs ett
starkt samarbete för att klara
spelet, å andra sidan stärker
spelet gruppens samarbetsförmåga.
Något som skiljer Frankfurt från andra tyska städer

Till att börja med gick vi
på en guidad rundtur där vi
bekantade oss med staden
och dess sevärdheter. Vi fick
under turen se bland an-

Vi går över torget Römerberg, rådhuset Römer till vänster.

nat kyrkorna Kaiserdom St.
Bartholomäus och Alte Nikolaikirche, stadshuset Römer invid torget Römerberg
samt ett minnesmonument
över judiska dödsoffer från
förintelsen.
Andra dagen besökte vi
börsen i Frankfurt, Wertpa-

pierbörse. Börsen är Tysklands mest betydande börs
och gör därmed Frankfurt
till en finansmetropol. På
börsen fick vi först höra en
presentation och sedan fick
vi se stället där de anställda
på börsen arbetar, det vill
säga själva mäklarrummet.

Foto: robin bokull

Under vistelsen i Frankfurt besökte vi två museer,
Goethehaus och Deutsches
Filmmuseum. Goethehaus
är en rekonstruktion av universalgeniet Johann Wolfgang von Goethes hem.
Det ursprungliga huset blev
nämligen, liksom de flesta

är höghusen som finns i stadens centrum. Ett av dessa
höghus, Main Tower, är en
sevärdhet som vi besökte.
Från Main Towers tak som
är ungefär 200 meter ovanför
marken hade vi en enastående utsikt över staden.
I Frankfurt var vi på bio och
såg den tyska familjekomedin ”Frau Müller muâ weg”.
Vi spelade också minigolf
och hade även en hel del
fritid att spendera på valfritt
sätt. På fritiden gick de flesta
runt i staden och shoppade
och vissa gick också på café.
Som avslutning kan vi säga
att det var en intressant och
rolig resa. Dessutom fick vi
möjlighet att träna på vår
tyska under resan. Det var
roligt att bekanta sig med en
sådan stad som man kanske
inte annars skulle besöka.
Till slut vill vi passa på att
tacka lärarna Milla och Nina
som hjälpte oss att planera
resan. Man borde resa mera.
text: RoBin BoKull, SaMi
KautiainEn, EMil nyMan
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Sibelius firas i Maxmo

Bertby eldar
påskbrasa
z På påsklördagens kväll,
den 4 april, ordnar Bertby
ungdoms- och hembygdsförening påskbrasa vid föreningslokalen. Brasan tänds
klockan 19.30. Deltagarna
kan avnjuta grillad korv
medan de värmer sig vid brasans sken. Inne i det påskpyntade serveringsrummet
serveras kaffe, te och saft
samt gott påskbakverk. Det
ordnas även ett snabblotteri.

I år har det gått 150 år sedan Jean Sibelius föddes.
1892 gifte han sig med
Aino Järnefelt på Tottesunds herrgård i Maxmo.
I juni ordnas en tillställning för att uppmärksamma jubileet.
– Det är ett samarbete mellan
bland annat fritidskansliet,
församlingen och Maxmo
hembygdsförening,
säger
kommunens kultur- och fritidschef Mikael Österberg.
Tillställningen ordnas på
Sibelius bröllopsdag den 10
juni. Under dagen ordnas en
utställning och guidade rundturer i herrgården. Föremålen som visas upp anknyter
till bröllopet. Besökare kommer bland annat att kunna
se den bröllopsklänning som
Aino Järnefelt bar för 123 år
sedan.
Något återskapande av
själva
bröllopsceremonin
blir det inte i år.
– Dels har vi inte resurser
till det, dels återskapades
bröllopet i samband med
100-årsjubileet år 1992, säger
Österberg.
De som besöker tillställningen kommer ändå att
få smaka på bröllopet. På
kvällen ordnas en middag i
församlingshemmet och då
bjuds det på laxsoppa, precis som på bröllopet. Om det

Vårfrukost
i Bertby
z Bertby bönehusförening
ordnar vårfrukost i Bertby
bönehus lördag 18 april med
start klockan 9.30.
Frukostgästerna avnjuter
en riklig, god och mångsidig
frukost i varm gemenskap.
Efter frukosten får deltagarna lyssna på dagens gäst,
Bertel Lindvik som talar om
andlig och lekamlig mat.
Det bjuds också på sång
och bön.

erik nygård, Kristoffer streng, Margaretha nordqvist och hans seppelin uppträder i Maxmo. Foto: nina dahlbäck

gamla receptet hittas utlovar
Österberg också efterrätt
i form av de bakelser som
bröllopsgästerna fick äta.
Kvällens höjdpunkt är en
konsert i Maxmo kyrka med
flera medverkande, bland andra Kristoffer Streng, Martin

Klemets och Maximuskören.
Alla kommer att framföra
musik skriven av Sibelius
och konserten avslutas med
Finlandiahymnen.
Under
kvällen kommer Ingvald
Back och Ann-Sofi Bäck att
vara konferencierer och mel-

Bankjippo vid
skidbacken

Maskoten osmo, kundrådgivaren Cecilia ruotsala och skidåkaren Victor Lövdal vid sparbankens tält i skidbacken.

z Vädret lockade många till
Vörå skidcentrum på sportlovsmåndagen. Intresserade
hade samtidigt en möjlighet
att bekanta sig med Kvevlax
Sparbanks verksamhet.
– Vi ville träffa invånarna
under kontorstid och tyckte
sportlovet var ett bra alternativ, säger kundrådgivaren
Cecilia Ruotsala.
Banken berättade om de
tjänster som erbjuds.

Abiturient fick
uppsatspris

Fixar nästan allt

z Conny Holmkvist, abiturient från Maxmo, har vunnit
pris i en uppsatstävling med
153 deltagare. Uppsatsen
skulle skrivas på tyska.
Holmkvist fick ta emot diplom och bokpris på Österrikes ambassad i Helsingfors.

Loppis
på Kimo UF

Su-Pi trähallar
och bilgarage

• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Renoveringar
• Byggnadsarbeten
Hushållsavdragsgiltigt!

Dan Rintamäki

Kostnadsfri offert.

Tfn 044-317 0030
Skolvägen 17, 66800 Oravais

www.dr-fix.fi

lan musikstyckena kommer
de att återge berättelser från
bröllopet.
– Det här kommer att bli
årets kulturhändelse i kommunen, säger Österberg.
Busstransport ordnas till
kyrkan för de som vill delta

i konserten. Till middagen i
församlingshemmet måste
man boka bord eftersom
platsantalet är begränsat.
Mera information om tidtabeller och anmälningar
kommer senare.

Christer Johansson

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

z Inkommande
veckoslut
den 28–29 mars klockan
10–14 ordnas loppis på Kimo
UF. Kläder, barnkläder, inredning, skor ... Ja allt möjligt
finns att fynda!
Vill du reservera bord?
Ring Tina Andersson på telefon 050-4643543.

SOMMARDÄCK & FÄLGAR

rensKonkur iga
raft SOMMARDÄCK & FÄLGAR
NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER kOCH
priser!
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN
rensKonkur iga
kraft !
priser
Bruksgatan 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917

Solstrands
Trädgård
ÖPPNAR 9.5
kl. 10.00.
Firar
10-årsjubileum
Vi bjuder på
kaffe och dopp.
Utlottning av extra
presentkort.
Välkomna!

Växthuset öppet:

vard. 10-19, lör-sön 10-16

Vörå

försäljning av blommor
Begravningsplan
7.5–t.o.m. 9.5
kl. 9–17.00, 9–14.00

Oravais 7.5

vid gamla Brandstationen

vard. 9–17.00, lörd. 9–14.00

S-Market 8.5

vard. 9–17.00, lörd. 9–14.00

Tfn 041 447 3754

JeanetteBruksgatan
Ljungars 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917
till riksdagen
Står för de svagare i samhället,
företag, en levande landsbygd
och hållbara värderingar
Jeanetteljungars.me,
facebook.com/Jeanettetillriksdagen

57

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 el. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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SLAMBRUNNSTÖMNING

EL-EK

LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT

Planering och

elinstallationer
Oravais
0500-361 771

✆ 0400 482 783

Ger Vörås unga chans till jobb
Sommaren kryper närmare och det börjar bli
aktuell med olika gårdsarbeten. Via Arbetspoolen kan den som vill få
hjälp med uppgifterna.
Arbetspoolen riktar sig till
kommunens ungdomar som
är mellan 14 och 18 år gamla.
Syftet är att ge ungdomarna
arbetserfarenhet samtidigt
som de har möjligheten att
tjäna lite fickpengar.
För hushållen som anlitar
arbetspoolen är det ett bra
sätt att få hjälp med husets
vardagliga sysslor. En arbetstur är tre timmar lång och
för det betalar man 20 euro
direkt till den ungdom som
utfört arbetet, utan mellanhänder. Det arbete som ska
utföras måste vara inom Vörå
kommun. Arbetspoolen koordineras av kultur- och fritidsavdelningen och dit kan
både privatpersoner som
behöver hjälp och ungdomar
som är intresserade av lite
förtjänst höra av sig.
En som sysselsatt sig via
Arbetspoolen är Stanislav
Skorokhod från Vörå. Orsaken till att han anmälde sig
som arbetstagare till Arbets-

stanislav skorokhod har bara goda erfarenheter och rekommenderar arbetspolen till alla
ungdomar. Foto: Christer Johansson

poolen var just erfarenheten.
– Och så ville jag tjäna lite
pengar.
Skorokhod tycker att koordineringen av Arbetspoolen fungerat bra och mängden arbetsuppdrag han fått
därifrån har varit tillräcklig.
Bland annat har han fått räfsa löv, klippa gräsmattor och
tvätta bilar.
– Lite allt möjligt alltså.

Skorokhod skulle gärna
också i fortsättningen arbeta
via Arbetspoolen, men den
här sommaren kommer han
antagligen att ha ett annat
sommarjobb. Men Arbetspoolen fungerar också vintertid och då kan han också
tänka sig jobb.
– I mån av möjlighet förstås.
Christer Johansson

z Arbetspoolen

• Privatpersoner sysselsätter ungdomar för mindre
uppdrag inom Vörå kommun, kan vara hushålls- och
gårdssysslor. Arbetstiden
per uppdrag är högst tre timmar, ersättningen 20 euro.
Koordineras av fritidsavdelningen dit både arbetsgivare
och ungdomar anmäler sig.

työmahdollisuus kunnan nuorille
Kesä hiipii lähemmäs ja
sen kautta myös erilaiset
pihatyöt tulevat ajankohtaisiksi. Se joka haluaa
voi Työringin kautta
saada apua näiden tehtävien kanssa.

Specialisten
Specialisten påpå
badrumsbadrumsOravais
renovering,
renovering,
Golv&Kakel
mattläggning &&
mattläggning
spacklingsarbeten
spacklingsarbeten
Fredrik Engman 050-527 9331

Våtrumscertiﬁkat nr H2857/05

Fredrik Engman 050-5279331

Våtrumscertifikat

Rinki on suunnattu kunnan
nuorille jotka ovat 14–18
vuoden ikäisiä. Tarkoitus on
antaa nuorille työkokemusta
ja samalla mahdollisuuden
ansaita vähän taskurahaa.
Talouksille, jotka käyttävät
palvelua tämä on hyvä tapa
saada apua kodin jokapäiväisten askareiden kanssa. Työvuoro kestää kolme tuntia ja
siitä maksetaan 20 euroa suoraan sille henkilölle joka su-

z Työrinki

• On nuorten tarjoama työapu yksityishenkilöille Vöyrin
kunnassa.
• Tehtävät voivat olla useimmat kotitalous- ja pihatyöt.
• Työaika on korkeintaan
kolme tuntia tehtävää koh-

orittaa työt, ilman välikäsiä.
Työt tulee suorittaa Vöyrin
kuntarajojen sisällä.
Työringin koordinoi kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto ja
sinne voivat olla yhteydessä
sekä työnantajat että pienistä
ansiosta kiinnostuneet nuoret.

PatientuPPgifterna lagras
i natiOnella PatientdataarkiVet
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral arkiverar från och
med 3.2.2015 patientjournalerna i Nationella patientdataarkivet. Uppgifterna kan användas av alla hälso- och sjukvårdsorganisationer i Finland där patienten får sin vård, om
patienten ger sitt samtycke till det.
Inom 2015 kommer alla sjukhus och hälsocentraler i Finland att anslutas till Nationella patientdataarkivet och inom
2016 också den privata hälso- och sjukvården.De uppgifter
som lagras är sjukberättelsen, laboratorie- och röntgensvar,
riskuppgifter, diagnoser, vaccinationer och ett sammandrag
från avdelningsvård och hemsjukvård.
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Patienten kan läsa sina egna uppgifter på webbsidan Mina
Kantasidor (www.kanta.fi/sv/omakanta). Man loggar in med
egna bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID kort. På
så sätt kan man enkelt få fram uppgifter om sin sjukdom
och svar på gjorda undersökningar och kontrollera vårdföreskrifter.
På webbsidan kan man också registrera och upphäva samtycke till att patientuppgifterna används. Den som inte använder dator kan lämna eller upphäva samtycke i samband
med ett besök på hälsovårdscentralen. Mera information
om Nationella patientdataarkivet: www.kanta.fi
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
tfn 06 385 2225

den ja maksettava korvaus
20 euroa.
• Työringin koordinoi
vapaa-aikaosasto johon
voivat ilmoittautua sekä
työnantajat että kiinnostuneet nuoret.

Yksi henkilö joka on työllistetty Työringin kautta,
on Vöyrillä asuva Stanislav
Skorokhod. Työkokemus oli
syy miksi hän ilmoittautui
työntekijäksi rinkiin.
– Ja halusin myös tienata
vähän rahaa.
Skorokhod on tyytyväinen
siihen miten Työrinki on toi-

minut. Sitä kautta saatujen
työtehtävien määrä on ollut
riittävä. Hän on muun muassa saanut haravoida lehtiä,
leikata nurmikkoja sekä pestä autoja
– Itse
asiassa
vähän
kaikenlaista.
Skorokhod haluaisi mielellään myös jatkossa tehdä
töitä ringin kautta, mutta
tänä kesänä hän tulee todennäköisesti
saamaan
toisen kesätyöpaikan. Työrinki toimii toki myös talvisin
ja hän voi ajatella tekevänsä
töitä silloin.
– Mahdollisuuksien mukaan tietenkin.
Christer Johansson

tegengrensällskapet
ordnar skrivartävling
z Under jubileumsåret 2015
utlyser Tegengrensällskapets
litteraturutskott en skrivartävling för skribenter under
30 år på temat ”Tegengrens
forntid”.
Texterna kan
handla om historiefiction,
nationella/kommunala/industriella intressen för forntiden och kritiken av denna
historiesyn och rollspelsmanus kring forna tider. Texten

ska vara din egen men du
kan diskutera den med en
kamrat. I pararbeten kan ni
skriva två olika versioner av
samma tema.
Renskriv texten och skicka
den med författarens namn
och kontaktuppgifter senast
31.5.2015 till marja.lena.sodergard@gmail.com.
Resultaten meddelas åt
vinnare under hösten 2015.

F:ma Tommi Sundberg VVS-installation

FmaSpecialerbjudande!
Tommi Sundberg VVS-instalation
Värmepump för luft/vatten
Special
erbjudande!
Värmepump
installerat
från 4.900
euro för
Luft/Vatten installerat från. 4900 euro

Gäller beställningar
gjorda före 31.3.2015, inom 50 km utan reseersättningar
Gäller bestälningar gjorda före 31.3.2015, innom 50 km utan reseersättningar.

www.vvs-lvi.fi
www.vvs-lvi.fi
050-5274
128
050-5274128

Folkhälsan utbildning Ab är en mångsidig och
utbildare samt producent av idrotts- och motio
7
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Veteranfordon
önskas i Langradin
Vörådagarna ordnas
traditionsenligt första
veckan i juli. Langradin
går genom Vörå centrum
lördag 4 juli.

Marknaden pågår klockan
10–14. Boka plats i tid, kontaktperson för marknaden är
Ulrika Rasmus, tel.040-965
1561.

Arrangörerna vill speciellt
utmana alla som har en cykel, moped eller motorcykel
som är minst 50 år gammal,
alltså tillverkad tidigare än
1965, att delta i Langradin.
Efteråt finns det möjligheter
att ställa ut fordonen.
Också i år belönas det mest
briljanta ekipaget med en firmamiddag. Det gäller både i
firma- och föreningsklassen.
Anmälningar till langradin
görs på vora.fi/kultur-ochfritid/fritidskansli/kultur/
langradin.
Också i år hålls marknaden vid kommungården. Alla
försäljare som bjuder ut något ätbart samlas till en skild
”matgata”.
Bakluckeloppiset kommer
närmare Astragården och
blir mera synlig på så vis.

Söndag 5 juli inleds med
festgudstjänst och kransnedläggning klockan 12 i Oravais kyrka. Efteråt fortsätter
festligheterna med huvudfest
klockan 14 vid Furirbostället. Årets festtalare är Oravaisbördiga Ann-Charlotte
Nygård.
Föreningar och andra arrangörer av evenemang under Vörådagarna, vecka 27,
kan meddela Kultur- och
fritidsavdelningen genast ni
bestämt datum för ert evenemang, tel 382 1671 eller fritid@vora.fi.
Evenemang under sommaren som önskas med i Kommunbladets
sommarguide
bör vara Kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast
2 juni 2015.

Byarådens kaffepengar

I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening som handhar byarådsverksamhet, ansöka
om s.k. kaffepengar om 84 euro/år. Till den fritt
formulerade ansökan ska verksamhetsberättelse från föregående år och verksamhetsplan för
innevarande år bifogas. Ansökan kan göras under
hela året, men senast vara inlämnad 15.12.2015,
och riktas till Vörå kommun, Kommunstyrelsen,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå.

t.pdf

Järjestäjät haluavat tänä
vuonna kannustaa Langradiin erityisesti kaikkia sellaisia,
joilla on vähintään 50 vuotta
vanha, siis ennen vuotta 1965
valmistettu pyörä, mopo tai
moottoripyörä.
Kulkueen
jälkeen voi halutessaan laittaa ajopelin näytteille.
Myös tänä vuonna kaikkein hienoin vaunu palkitaan yritysillallisella. Tämä
koskee sekä yritys- että yhdistysluokkia.
Langradiin voi ilmoittautua osoitteesta http://www.
vora.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/vapaa-aikatoimisto-2/
kulttuuri/langradin/.
Tänäkin vuonna markkinat pidetään kunnantalon
vieressä. Kaikki syötävää
tarjoavat myyjät kootaan
yhteen erilliselle ”ruokakadulle”.
Takakonttikirppis siirretään lähemmäs Astragårdenia, jotta se saisi enemmän
näkyvyyttä.
Markkinat ovat avoinna
klo 10–14. Paikat kannattaa
varata hyvissä ajoin. Markkinoiden yhteyshenkilö on
Ulrika Rasmus 040-965 1561.
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Sunnuntain
heinäkuuta)

juhlajumalanpalveluksella
ja seppeleenlaskulla Oravaisten kirkossa klo 12. Juhlallisuudet jatkuvat tämän
jälkeen pääjuhlassa Furiirin
puustellissa klo 14. Juhlapuhuja on Oravaisista lähtöisin
oleva Ann-Charlotte Nygård.
Kaikki, jotka järjestävät tapahtumia Vöyrinpäivien aikana (viikolla 27), voivat ilmoittaa tapahtumastaan heti
päätettyään sen järjestämispäivästä kulttuuri- ja vapaaaikaosastolle
puhelimitse
06-382 1671 tai sähköpostitse
fritid@vora.fi.
Jos haluat mainostaa kesätapahtumaasi Kommunbladet-lehden kesäoppaassa, lähetä mainoksesi kulttuuri- ja
vapaa-aikaosastolle viimeistään 2.6.2015.

BYGGARE OCH
RENOVERARE!
Från Vörå
Snickeritjänst
erhålles kvalitetsprodukter såsom:

juhlat
(5.
aloitetaan

Kylätoimikuntien kahvirahat
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen
tehtäviä hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua kahvirahaa 84 euroa/vuodessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä viime vuoden
toimintakertomus ja toimintavuoden toimintasuunnitelma. Avustusta voi hakea koko vuoden,
viimeistään 15.12.2015 osoitteesta Vöyrin kunta,
Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.

Mera info samt anmälningar www.folkhalsan.fi/idrott
eller 06 383 1012.

Välkommen till Norrvalla!
Vöråvägen 305, 66600 Vörå

www.voyri.fi

pRO pELLEtS
500 kg

135€

/säck

MALER Mdf tAkpAnEL
vit björk 8x185x2070

8,90€

/m2

JALAS EASY GRIp
3358s

89€

NÄR NI
BYGGER
ELLER
RENOVERAR
Byggnadsmaterial
förmånligt
från oss!
Välkom

Ta kontakt:
tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

DLX2014JX 18 v 3x3,0
ah li-ion acku

479€

Rurik

Palvis
KULLA
Oravais, tfn 357 5800

2

Min vision för Österbotten

Rurik kan och vet

Österbottens välmående skall tryggas,
genom företagsamhet, balanserad
ekonomi och omsorg för varandra.

•
•
•
•

Jag vill arbeta för ett Finland och
ett Österbotten där
svenskans ställning är stark.
Palvis
Kom och träffa mig. Mer info
i min kalender på rurik.fi.

Stöd mig
med ett SMS!

kutsutaan
varsinaiseen
OSAKASKOKOUKSEEN
joka pidetään tiistaina 7.4.
klo 19 City Cafén tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 9:ssä mainitut asiat.
Vöyri 12.3.2015
Toimitsijat

Delägarna i Jörala
m.fl. byars skifteslags samfälligheter

kallas till ORDINARIE
DELÄGARSTÄMMA tisdag
7.4. kl. 19 i City Café för att
behandla i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda ärenden.
Vörå 12.3.2015
Sysslomännen

42 år, politices licentiat
Sambo, fem barn
Talar sex språk, inkl. ryska
Generalsekreterare för Sfp
i riksdagen
• Ministermedarbetare
i regeringen
• Chefsmedarbetare
i EU-parlamentet
• Kommundirektör
i Korsholm

Vi söker en

musiklärare

till
Vörå-OravaisMaxmo
medborgarinstitut
Närmare
information på
www.vora.fi/jobb
www.vora.fi

Annonsen betald av Österbottens Framtid r.f.

KÖR SÄKERT MED NYA SOMMARDÄCK
Premium
Contact 5

Sommardäck
finns
195/65-15 390€
nu i
205/55-16 490€
vårt
205/60-16 550€
lager!
(4 st inkl. montering och

J Frantz

tfn: 044 5530882

Jöralan ym. kylien
jakokunnan yhteismaiden osakkaat

kan det Österbotten vill

målerifirma

e-post: firma.jfrantz@gmail.com

m e n!

MAkItA
BORRMASkInSERIE J Ä R N – R A U T A

Målning inom- och utomhus • tapetsering

Frantz

3-5.4 Norrvalla stängt under påsk
6.4 Påskannandag, Simhall, info och gym öppet kl. 18-21
2-3.6 Dagsläger för barn 70 euro. Mångsidig idrott, roliga
lekar och pyssel. Lunch + mellanmål ingår i priset
6.6 Terrassöppning & trubadur
9-11.6 Sportläger 140 euro. Tre dagar fyllda med sport
Testa på nya grenar. Kanske hittar du en ny hobby. Passar
dig som är 9 år o äldre.
15-17.6 Wild Kidz Norrvalla 140 euro. Sommarens händelse för dig som gillar äventyr och utmaningar. Vi sover
inomhus. Passar dig som är 10 år och äldre.
30.6 Hela familjens sommarfest på Norrvalla
Håll utkik-Artisterna presenteras snart..
3.7 Warming up party på Norrvalla god mat o trubadur

• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• m.m., m.m.

1:54 PM

www

Utbildning Ab

www.vora.fi

Veteraaniautoja
haetaan Langradiniin
Vöyripäivät järjestetään
perinteisesti heinäkuun
ensimmäisellä viikolla.
Langradin kulkee Vöyrin
keskustan läpi lauantaina
4. heinäkuuta.

Bekanta dig gärna med vår verksamhet!
www.folkhalsan.fi/idrott

UltraSpeed

195/65-15 370€
205/55-16 470€
225/45-17 570€
(4 st inkl. montering och
avfallshanteringsavgifter)

avfallshanteringsavgifter)

Palvis

Vasavägen 1465 Marcus 050-5945 396
tel. (06) 383 6020
Kim 050-3850 855

Riksåttan

Förbered dig
för sommaren
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z Oravais-Vörå-Maxmo Medborgarinstitut
z Vårens happening kommer i år att ske gemensamt
med regionens institut från
Vörå till Kristinestad. Instituten deltar tillsammans,
i Österbottens stormässa i
Botniahallen den 18–19 april
och den 25 april kan ni träffa
oss på Corner i Kristinestad.
Programmet kommer att
bestå av musik, demonstration av hantverk och olika
aktiviteter.
Kom och besök vår monter
på mässan, där du samtidigt
kan diskutera med oss och
ge förslag på kurser till nästa
läsår.

Alexandra De Paoli föreläser
om örter.

Intressanta kurser som
startar nu på våren och där
det ännu finns lediga platser:
Kom med och hitta
vårglädje och fågelliv –
kursnr 719821. Våren är en

nystart. Fåglarna återvänder,
växtligheten grönskar och vi
ser ljusare på tillvaron.
Möt spovens drill och lärkans sång. Vet du hur flugsnapparen ser ut – eller hur

den låter? Var ska man titta
för att se en grönsiska? Nu
har du möjligheten att lära
dig de vanligaste fåglarna tillsammans med vår fågelguide
och sakkunniga Tomas Klemets under fyra kurskvällar
med start 7 april kl 18. Intresserade och nybörjare i alla
åldrar är välkomna med. Ta
med matsäck och lämpliga
kläder.
Historiespejarna – kursnr
130102. Skattjakter i vår historia för 9–12-åringar med
start 9 april klockan 15.30–17.
Vi lär oss om vad som hänt i
Oravais och far på utfärder i
närområdet.
Vi provar också på att göra
hantverk och laga mat eller
något annat roligt! Deltagarna får komma med egna
initiativ och förslag under
kursens gång!
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Plats: Furirbostället, Slagfältsvägen 130. Lärare: Lilian
Petterson-Smeds
Örter – kursnr 999920.
En föreläsning den 15 april
klockan 19 om kryddhyllans
hemligheter, örter i historien,
myt och magi.
Alexandra De Paoli är utbildad örtterapeut och en
flitigt anlitad föreläsare och
kursledare. Hon är sedan
åtta år Strömsös örtexpert
och gör inslag om örter,
hälsa, skönhet, ogräsmat och
annat grönt. Hennes roll i tvprogram har varit att berätta
om all supermat som finns i
våra trädgårdar, och om hur
mycket nyttigt vi faktiskt har
här på våra breddgrader och
hur vi kan tillreda, spara samt
använda våra nyttiga växter.
När och var ska man söka
och hur ska man plocka?

VÅRNYHETER!

z Brodrej, Gunilla: Shopstop, rapport från ett
celibat
Under ett år levde författaren utan att köpa annat
än det absolut nödvändiga.
”Personligt, roligt, plågsamt
träffande” är det reportage
hon gjort på sitt shopstop-år.

t

axell

DIN RÖST:
För företagande
Med hjärta
För landsbygden
För unga och familjer

Bästa tiden att byta
fönster är nu!
Från oss högklassiga

Öppet vardagar 9-17, lördagar 9-13

Vöråvägen 34 66600 VÖRÅ

 3830941

KURTS BYGG OCH FIX
Utför ALLA
BYGGNADSARBETEN
Fixar det

√ nybyggnad
mesta –
√ renovering till de flesta!
√ inredningsarbeten Ring:

Kurt häggman

Ledare är Lilian Pettersson-Smeds och Madeleine
Westerlund.

sig i Burma. En man försvinner spårlöst. Efter sig lämnar
han en hustru, två vuxna barn
och sitt framgångsrika jobb
som advokat. Småningom
hittar hustrun ett skrivet kärleksbrev till en okänd kvinna
i Burma. Brevet har aldrig
postats. Dottern ger sig i väg
för att söka efter pappan.

ditt ursprungliga jag och nå
en kontemplativ sinnesfrid
du inte trodde var möjlig.

z Sendker, Jan-Philipp:
Konsten att höra hjärtslag
En ovanlig bok, en bok
man sträckläser, säger en
kund om den här romanen
som till stora delar utspelar

fönster och
ytterdörrar
och prisvärda
PVC-fönster av högkvalitet
för alla behov: egnahemshus,
villor, garage, hallar m.m.
Båtsäsongen är här! Båtar och
motorer till konkurrenskraftiga
priser från oss.

magnus.jungerstam@exellent.fi
harry.backlund@exellent.fi

HJÄRTVECKAN
13.4–18.4
SYDÄNVIIKOLLA
13.4.–18.4.
GRATIS BLODTRYCKSMÄTNING
FRE 17.4 KL. 9–17
SPECIALERBJUDANDEN
HELA VECKAN
ILMAINEN VERENPAINEMITTAUS
PE 17.4. KLO 9–17
ERIKOISTARJOUKSIA
KOKO VIIKON

0400-340 093
www.exellent.fi
Öppet vard. 15–17 samt
enligt överenskommelse.

z Bjurwald, Lisa: Skrivbordskrigarna
Internet är översköljt av
rasism. Hur tar vi tillbaka
nätet? Författaren drar en
parallell mellan extremhögerns allt starkare närvaro på
internet och hur dessa ideologier från att ha varit i samhällets utkant nu finns med i
de flesta europeiska länders
folkrepresentationer.
z Domines, Adrian: Natursport, flugfiske, fridyk,
havskajak, bågskytte, häst
Att rida, paddla, fiska, fridyka eller varför inte utöva
bågskytte i vildmark och fri
natur skänker en alldeles
särskild tillfredsställelse. Här
kan du komma i kontakt med

-20%

Vöråvägen 5,
SERVICE OCH REPARATIONER

• Traktorer
• Båtmotorer
• Fyrhjulingar

Snön smälter och
trädgårdsarbetet börjar...
Trädgårdsmästare Febe beskär Era buskar
och träd,samt ger råd och tips om
skötseln av Er trädgård.
Boka tid nu!
Många fina nyheter i butiken.

Välkomna till nejdens egen blomster och
trädgårds specialist...
Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 06-3833 013 eller 040-5008 681
www.cityflorist.fi

Välkommen!

OBS: Anmälning till kurserna görs till MI via www.vora.
fi/kursanmalan eller per telefon 06–3821673.

z Barnett, Kristine: Gnistan, berättelsen om Jake
Boken handlar om Jake
som har diagnosen autism.
Han har ett högt IQ och lär
sig matematisk analys på
egen hand. Mamman berättar om hur hon valde att se
vad sonen kan – inte vad han
inte kan. Hon väcker gnistan
inom honom att vilja lära sig
och gå vidare – en egen väg.
z Thermaenius, Pehr: Julmatchen på västfronten
Julen 1914 avstannade striderna på ett avsnitt av västfronten. Man sjöng i stället
julsånger tillsammans och
spelade fotboll. Bokens författare har genom noggrann
arkivforskning följt två av
spelarnas historia från mobiliseringen i augusti till denna
märkliga julafton.
z Om du vill låna: Ring Vörå
3821 686, Oravais 3821 689
eller Maxmo 3821 688.

Försäljning av fyrhjulingar,
crossar & mopeder
NY SERVICEPUNKT

har öppnat

Vörå
Ken-Trak
Service
Försäljning av fyrhjulingar,
crossar
& mopeder
Apotek

OBS! Nya öppettider fr.o.m.
7.4 vard. 11–17
samt enligt överensk.

Tfn 06-383 5658, 0500-367 864

Lediga platser finns ännu på
följande kurser:
Sök resor på internet,
kursnr 340142, datum: 13.4–
27.4, Tegengrenskolans datasal.
Sök resor på internet,
kursnr 340144, datum: 16.4–
7.5, Förvaltningshuset i Oravais.
Cevni – navigation, kursnr
510204, datum: ti 21.4–ti 5.5,
Karvsor skola.
Grillkurs, kurs 810246,
datum: ti 12.5, Tegengrenskolans undervisningskök.

z Boktips
z Här får du tips på littera
tur som finns i något av
kommunens bibliotek.

May-Gre

Hur ska man spara och förvara örter och fröer som man
vill testa att äta?
Kom med och få svar på
dina frågor om naturens
apotek! Plats: Furirbostället,
Slagfältsvägen 130
Vikingadagar – kursnr
130104. Läger för barn och
unga, 9–12 år, 30 juni–2 juli
klockan 13–16.15.
Den här veckan har vikingarna slagit läger vid Furirbostället i Oravais och håller till i ett stort tält.
Under lägrets gång får man
lära sig hur man levde på den
tiden. Du får bland annat lära
dig att koka mat i matgrop,
baka vikingabröd, sy i skin
och skjuta pilbåge!
Lägret ordnas i samarbete
med Oravais Historiska förening och Österbottniska
fornforskningssällskapet.

tel. 06-384 3800

• Lantbruksmaskiner
• Snöskotrar
• Mopeder

Sandblästring och målning
Jordbruksmaskiner
Släpvagnar
Farmartankar
Metallkonstruktioner
Kenneth: 050-554 7907
Fasader...

Service och
reparationer
NY
SERVICEPUNKT

I VIKBY

• Traktorer Service
Ken-Trak
• Lantbruksmaskiner

har öppnat
• Båtmotorer
• Snöskotrar
• Fyrhjulingar
• Mopeder

I VIKBY

Christer: 0500-265 318

Utrustningen är även flyttbar
vid större projekt

www.traktorservice.fi

Keskis

Kenneth: 050-554 7907

www.traktorservice.fi Christer: 0500-265 318
Eklunds Traktorservice, Djupsund 263, Maxmo

050 525 7226

Eklunds Traktorservice, Djupsund 263, Maxmo

T OJärvvägen
RV
Ken-Trak Service,
10,
Vikby
Ken-Trak
Service, Järvvägen 10, Vikby
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Vörå

Tider av reformiver
z Som ny styrelseordförande
i vår kommun känns en del
saker främmande, inte minst
att skriva en ledare i Kommunbladet. När vår tf kommundirektör hoppades att
någon annan skulle skriva på
grund av den stora arbetsbörda som vår administration
har just nu, föll lotten på mig.
Ossi Repo och Jan-Erik
Enestam har gjort en från
statligt håll påtvingad kommunstrukturutredning
för
Vasaregionen, där tio kommuner är med, från Kristinestad i söder till Vörå i norr.
Är vi beredda att delta i en
fortsatt utredning om samgång och godkänna samgångsavtalet?
Vi ska svara ja eller nej
senast den 30 juni 2015. Man
har fastställt att alla tilltänkta
kommuner ska hålla ett fullmäktigemöte den 15 juni.
Svaret som ges är bindande.
Liksom i alla andra frågor
av denna typ får vi mer eller
mindre dikterat för oss hur
detta ska skötas. Avsikten är
sedan att det nya Vasa inleder sin verksamhet 1 januari
2017. Mer detaljerad information kommer bland annat i
denna tidning.
Dessutom har det varit bråttom kring social- och hälsovårdsreformen. Den skulle

”

Liksom i alla
andra frågor av
denna typ får vi
mer eller mindre
dikterat för oss
hur detta ska
skötas. Avsikten
är att det nya
Vasa inleder sin
verksamhet 1
januari 2017.

verkställas med fart. Kommunerna började förbereda
sig för reformen, men i sista
stund stannade hela projektet upp i grundlagsutskottet.
Man måste nog konstatera
att de förslag man hade om
stora så kallade Erva-distrikt
inte verkade särskilt kloka ur
vår synvinkel sett och inte i
övrigt heller.
De nya tankegångar som
nu på senare tid förts fram,
att man i en större utsträckning skulle skapa distrikt
som är ganska snarlika de
gamla sjukvårdsdistrikten,
ter sig klokare. Det återstår
att se var vi hamnar.
Sedan var det ju
dig brådska med
siereformen. Alla
sier skulle ansöka

en välgymnagymnaom nya

upprätthållartillstånd.
För
vår kommun var en sak klar.
Ett samarbete med Folkhälsan Utbildning (FHU) var ett
måste, eftersom vår kommun
äger den ena hälften av fastigheten där vårt gymnasium
ska hålla till, FHU äger den
andra hälften. Dessutom har
FHU en verksamhet som just
passar för samarbete med ett
idrottsgymnasium.
Det som oroat politiker
i vår kommun är om detta
inte räcker till och vem som
ska söka om upprätthållartillståndet. Vi har deltagit i
utredningar med Söfuk samt
varit i kontakt med Nykarleby och utrett alternativ med
dem också. Det har varit en
enorm press framför allt för
inblandade tjänstemän.
Nu har även den reformen
stannat av. Vi har fått lite
andrum för att fundera ut
hur vi ska gå vidare. Till saken hör ändå att sparkraven
finns kvar.
Vi ska fortsätta planeringen av ett tätt samarbete med
FHU, det är klart. Det gäller
att åstadkomma besparingar
genom att avskaffa överlappande verksamhet där sådan
finns. Detta verkar i teorin
enkelt, men är i själva verket en invecklad historia där
olika tjänstemän ska samsas

kring komplicerade frågor.
Det är en svår balansgång.
Sparar man för mycket och
på fel ställen kanske vårt
gymnasium förlorar sin
dragningskraft. Detta för att
utbildningens kvalitet blir lidande.
Men en sak är säker, vi
måste åstadkomma besparingar eftersom man räknar
med en minskning i statsandelar för gymnasieutbildningen med cirka 20 procent
i medeltal.
Så till lite gladare händelser.
Vi har haft två aktiva revygrupper i kommunen i år. Jag
hann dock bara se en revy,
”Revysion” som Vörå UF:s
revy hette. Man slutar inte
fascineras över hur frivilliga
krafter kan åstadkomma dylika historier. Musiknummer
där text och allt slår en med
häpnad! ”Revysion” var nog
värd att se och höra.
Om man dessutom tillägger att man lyckades få till en
egen revy i Årvasgården, kan
vi nog vara stolta över våra
frivilliga entusiaster.
Något om kommunens ekonomi. Man kunde i dagspressen för någon tid sedan
få den uppfattning att vår
kommun skulle gå på plus
med över två miljoner för år

2014. Detta var nog en felaktig tolkning. Det var den
summan som sannolikt uppstår före avskrivningarna är
gjorda.
Att slutresultatet kommer
att stanna på plussidan är
högst sannolikt efter vad jag
i skrivande stund vet. Största
orsaken till detta är att vår
kommuns skatteinkomster
av olika orsaker, bland annat en höjning av inkomstskatteprocenten, har växt
med något över 2,3 miljoner
från 2013. Dessutom har man
gjort besparingar på att man
haft till exempel ett anställningsstopp.
Här ska medges att vår
personal knappast ser med
blida ögon på detta. Speciellt
inom omsorgs- och utbildningsverksamheten har man
kanske på ett mer konkret
sätt känt av det, eftersom
man där inte kan skjuta arbete framför sig. Hur ska
man förklara sig om vi nu får
stora ekonomiska problem,
om man försöker framhålla
liknande förslag?
Till sist en fråga som många
ställer till mig, en del med ont
sinnet, andra av ren nyfikenhet. Hur har du det i din nya
uppgift och vad tänkte du
riktigt när du gav dig in på det
här i detta läge? Ibland har

jag nog samma känsla som
när man först lärde sig cykla,
att detta kan inte sluta väl.
Det har gått hittills i alla
fall, mycket tack vare duktiga
tjänstemän i vår administration. Man borde ha ett bättre
juridiskt kunnande, det har
jag nog märkt, och vara tillräckligt kreativ i knepiga situationer.
Dessutom behöver man
kunna vara taktisk.
Jag har i alla fall två ordspråk som jag ofta använder.
De är följande:
Allas vän, var mans narr.
Försöker man vara alla tillfreds måste man ljuga en
hel del och det klarar inte jag
av.
I politiken fattar man inte
kloka beslut, nej man fattar
de beslut som är politiskt
möjliga. Ibland måste man
sitta med och ta beslut som
man kanske aldrig hade
tänkt sig.
Med dessa ord avslutar jag
skrivandet för denna gång
och hoppas på en god fortsättning till alla invånare i
vår kommun.
STig SvenS

Kommunstyrelsens ordförande

Vöyri

Uudistusintoilun aikoja
z Kunnanhallituksemme
uutena puheenjohtajana jotkin asiat tuntuvat vierailta,
vaikkapa nyt esimerkiksi
pääkirjoituksen
laatiminen kuntalehteen. Kun vt
kunnanjohtajamme toivoi
jonkun toisen ryhtyvän
kirjoitustehtävään
hallinnon tämänhetkisen suuren
työmäärän vuoksi, arpa osui
minun kohdalleni.
Ossi Repo ja Jan-Erik
Enestam ovat laatineet valtion vaatiman Vaasanseudun
kuntarakenneselvityksen,
jossa on mukana rannikkokaistaleen
kymmenen
kuntaa aina Kristiinankaupungista Vöyriin. Olemmeko valmiit osallistumaan
yhdistymisen jatkoselvitykseen ja hyväksymään yhdistymissopimuksen? Meidän
on vastattava kyllä tai ei 30.
kesäkuuta 2015 mennessä.
On sovittu, että kaikkien
selvitykseen osallistuneiden
kuntien valtuustot kokoontuvat 15. kesäkuuta. Kunnan
vastaus on sitova.
Kuten kaikissa muissakin
tämäntyyppisissä kysymyksissä, asian käsittelyprosessi
ilmoitetaan meille enemmän
tai vähemmän saneltuna.
Uuden Vaasan toiminnan on
tarkoitus käynnistyä 1. tammikuuta 2017. Tarkempaa tietoa asiasta on muun muassa
tässä lehdessä.
Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-
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Kuten kaikissa
muissakin tämäntyyppisissä kysymyksissä, asian
käsittelyprosessi
ilmoitetaan
meille enemmän
tai vähemmän
saneltuna. Uuden
Vaasan toiminnan
on tarkoitus käynnistyä 1. tammikuuta 2017.

uudistusta on viety eteenpäin
kiireellä. Se oli tarkoitus toteuttaa vauhdilla. Kunnat
alkoivat valmistautua uudistukseen, mutta viime metreillä perustuslakivaliokunta
pysäytti koko hankkeen.
Täytyy todeta, että suuria
niin sanottuja Erva-piirejä
koskeneet ehdotukset eivät
vaikuttaneet kovinkaan järkeviltä meidän näkökulmastamme eivätkä muutenkaan.
Nyt viime aikoina esitetyt uudet ajatukset, joiden
mukaan luotaisiin pitkälti
vanhoja sairaanhoitopiirejä
mukailevia piirejä, vaikuttavat järkevämmiltä. Saa
nähdä, mihin loppujen lopuksi päädytään.
Sitten
myös
lukiouudistuksella oli valtava kiire.
Kaikkien lukioiden oli tarkoitus hakea uudet kou-

lutuksen
järjestämisluvat.
Meidän kuntamme osalta
yksi asia oli selvä. Meidän
on tehtävä yhteistyötä Folkhälsan Utbildningin (FHU)
kanssa, koska kuntamme
omistaa puolet lukiomme
kiinteistöstä ja FHU omistaa toisen puolen. Lisäksi
FHU:lla on toimintaa, joka
sopii oikein hyvin urheilulukion kanssa harjoitettavaan
yhteistyöhön.
Kuntamme poliitikkoja on
huolettanut, riittääkö tämä
ja kuka hakee koulutuksen
järjestämislupaa. Olemme
osallistuneet selvityksiin Söfukin kanssa ja olleet yhteydessä Uuteenkaarlepyyhyn
ja selvittäneet vaihtoehtoja
heidänkin kanssaan. Etenkin asian käsittelyyn osallistuneisiin virkamiehiin on
kohdistunut valtavaa painetta.
Nyt tämäkin uudistus on
jäissä. Olemme saaneet
hengähdystauon ja voimme
miettiä, miten tästä jatkamme. Asiaan kuuluu, etteivät
säästövaatimukset ole hävinneet minnekään.
Meidän on jatkettava
FHU:n kanssa harjoitettavan
tiiviin
yhteistyön
suunnittelua, se on selvää.
On saatava aikaan säästöä
poistamalla
päällekkäistä
toimintaa, missä sellaista on.
Se vaikuttaa teoriassa helpolta, mutta itse asiassa se
on monimutkainen prosessi,

jossa eri virkamiesten on sovittava vaikeista asioista.
Se vaatii hankalaa tasapainottelua. Jos säästämme
liikaa tai vääristä paikoista,
lukiomme ehkä menettää
vetovoimaansa opetuksen
laadun kärsiessä.
Mutta yksi asia on varma:
meidän on saatava aikaan
säästöä, koska lukio-opetuksen valtionosuuksien arvioidaan supistuvan keskimäärin noin 20 prosenttia.
Mutta sitten vähän iloisempiin tapahtumiin. Meillä on
tänä vuonna ollut kunnassa
kaksi aktiivista revyyryhmää.
Ehdin nähdä vain yhden revyyn, Vöyrin ns:n esittämän
”Revysionin”. En voi olla ihmettelemättä, miten tällaisia
esityksiä saadaan pystyyn
vapaaehtoisvoimin. Musiikkiesityksiä, joissa tekstit ja
kaikki muukin lyövät ällikällä! Revysion oli näkemisen ja
kuulemisen arvoinen.
Ja kun lisäksi Årvasgårdeniin onnistuttiin saamaan
oma revyy, voimme olla ylpeitä tulisieluisista vapaaehtoisistamme.
Muutama sana kunnan taloudesta.
Sanomalehdistä
saattoi jokin aika sitten saada sen käsityksen, että kuntataloutemme tekisi yli 2 miljoonan euron plus-tuloksen
vuonna 2014. Tulkinta oli virheellinen. Tällainen summa
todennäköisesti muodostuu

ennen poistojen tekemistä.
Lopputulos jää kuitenkin erittäin todennäköisesti
plussalle sen perusteella
mitä tämän kirjoittamisen
hetkellä tiedän. Suurimpana
selittävänä syynä on kunnan
verotulojen kasvu vähän yli
2,3 miljoonalla vuoteen 2013
verrattuna, muun muassa tuloveroprosentin korotuksen
ansiosta. Lisäksi kunnassa
on tehty säästöjä, koska esimerkiksi työtekijöitä ei ole
saanut palkata lisää.
On myönnettävä, että henkilöstömme tuskin katsoo
tätä suopein silmin. Työntekijöiden
palkkauskielto
on ehkä konkreettisemmin
tuntunut erityisesti peruspalveluissa ja opetuksessa, koska niissä ei voi siirtää työtä
tuonnemmaksi. Jos nyt kohtaamme suuria talousongelmia, miten aiomme selittää
sen, jos yritämme esittää vastaavia toimia?
Lopuksi kysymys, jonka
monet ovat minulle esittäneet, jotkut pahantahtoisesti,
toiset pelkästään uteliaisuuttaan. Miten uusi tehtäväsi
sujuu ja mitä oikein ajattelit ryhtyessäsi siihen tässä
tilanteessa? Joskus tuntuu
samalta kuin silloin, kun
opin ajamaan polkupyörällä:
tämä ei voi päättyä hyvin.
Tähän mennessä asiat ovat
kuitenkin sujuneet, pitkälti
hallintomme taitavien virkamiesten ansiosta. Lakiasiat

pitäisi hallita paremmin, sen
olen ehtinyt huomata, ja vaikeissa tilanteissa pitäisi osata
olla riittävän luova. Lisäksi
täytyy hallita taktiikkaa.
Tapaan usein käyttää kahta
sanontaa. Ne kuuluvat näin:
Kaikkia ei voi miellyttää.
Jos yrittää olla kaikille mieliksi, täytyy valehdella aika
paljon ja sitä en pysty tekemään.
Politiikassa ei tehdä viisaita päätöksiä; Ei, politiikassa tehdään poliittisesti
mahdollisia päätöksiä. Joskus on tehtävä sellaisia päätöksiä, joita ei ehkä koskaan
olisi uskonutkaan.
Näillä sanoilla päätän
kirjoittamisen tällä kertaa ja
toivotan hyvää vuodenjatkoa kaikille kuntalaisille.

STig SvenS

kunnanhallituksen puheenjohtaja
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z Betraktelsen

Stilla veckan
z Påsken infaller ganska
tidigt detta år. Kommande
söndag firar vi palmsöndagen som inleder stilla veckan.
Under stilla veckan följer vi
med Kristi lidandes historia.
I Vörå kyrka följer vi den
gamla traditionen och firar
passionsandakter kvällstid
under stilla veckan med läsning ur Kristi lidandes historia.
På skärtorsdagen samlas
man i landets kyrkor för att
fira den måltid som Jesus instiftade ”den natt då han blev
förrådd”; alltså nattvarden.
På långfredag följer vi
Kristi lidande och död timme för timme i en avskalad
gudstjänst utan orgelackompanjemang och med läsning
av den femte akten i Kristi

lidandes historia i stället för
en vanlig predikan.
Palmsöndagen som inleder stilla veckan berättar om
Jesu intåg i Jerusalem. Den
berättelsen figurerar också
på första söndagen i advent
men palmsöndagen och första söndagen i advent är helt
olika till sin karaktär. Första
advent präglas av hosiannarop, fest och glädje.
Men på palmsöndagen
är det mera allvarligt. Jesus
kommer till Jerusalem för
att lida och dö. Mörkret tätnar kring vår Frälsare. Han
ska bli förrådd, skymfad och
gisslad, han ska lida korsets
bittra dö men på den tredje
dagen ska han uppstå igen.
Snart är det aktuellt att så
påskgräs. Jag minns att jag

som barn alltid var fascinerad
av att se hur gräsfröna slog
rot och började skjuta gröna
skott och växa. I det som är
palmsöndagens evangelitext
(Joh. 12:12–24) talar Jesus om
vetekornet: ”Om vetekornet
inte faller i jorden och dör
förblir det ett ensamt korn.
Men om det dör, ger det rik
skörd.”
När Jesus talar på detta
sätt menar han inte vilket
vetekorn som helst. Jesus
syftar på sig själv och sin
egen kropp som snart ska
offras i döden. När ett frö sås
begravs det i mullen och utvecklas till en ny planta, men
själva fröet blir till intet i den
här processen genom att
ställa sina näringsresurser till
den nya plantans förfogande.

Cancerklubben ordnar rekreation
och kontroll av födelsemärken
z Onsdagen den 6 maj ordnar
Vörå-Oravais-Maxmo
Cancerklubb en rekreationsdag för cancerpatienter och
anhöriga på Norrvalla. Dagen innehåller olika gruppaktiviteter, mat och trevlig
samvaro.
Anmäl om deltagande
till Britta Bagge på tfn 050-

5438104 senast 3 maj.
Födelsemärkeskontroll
ordnas för alla intresserade
på hälsocentralen i Vörå 15
april med start klockan 16.30.
Undersökningen utförs av
hudläkare Jaana Mattila.
Boka tid via Gunne Mantere på 0500-361769 senast
10 april.

Det som väntar Jesus är något av detsamma, han ska
genom att utge sig själv i döden ge upphov till frälsning
och evigt liv och på det sättet bära mycket frukt. ”Ty så
älskade Gud världen, att han
utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha
evigt liv”. (Joh. 3:16)
I palmsöndagens predikotext talas det om några greker som hade kommit till
påskhögtiden i Jerusalem
för att tillbe. De här tillresta
främlingarna hade ett önskemål, de ville se Jesus. De
här grekerna har någonting
modernt över sig, de var
andligen nyfikna. Också i
dag finns det religiöst intres-

serade människor, sådana
som skulle vilja se Jesus. I vår
moderna tid är Jesus fortfarande på väg, han är på väg in
i våra påskförberedelser och
in i våra olika sammanhang.
Denna gång kommer Jesus
på det osynliga sättet, i sin
kyrka genom Guds Ord och
de heliga sakramenten. Vi
har chans att möta honom
genom en öppnad Bibel och
i kyrkans gudstjänstliv.
Invånarna i Jerusalem hälsade Jesus med Hosianna
och palmkvistar. Det var en
storartad hyllning som mötte
Jesus. Men hur skulle det se
ut om Jesus hade hållit sitt
intåg i dag hos oss i våra
bygder? Många av oss skulle
säkert ha varit där, för det är
fortfarande många som vill

se Jesus. Men skulle vi hylla
Jesus, skulle vi hälsa Jesus
välkommen? Kanske lite försiktigt och avvaktande? Nu
behöver vi alla Jesus som vår
Frälsare, därför ska vi hälsa
honom, inte försiktigt och i
smyg utan av allt hjärta och
med öppna armar!

Sofia och måns Nyman fick
en dotter den 18 december
2014. lina Kristina Nyman
var 50 centimeter lång och
vägde 3435 gram när hon
föddes. Storasyster ella är
5 år.

Sofia Solstrand och Tony Sjöberg i Kaitsor fick en pojke
11 juli 2014. edvin Karl erik
var 53 centimeter lång och
vägde 3955 gram när han
föddes. Storasyster heter
Signe och fyller snart 4 år.

Bön: ”Låt oss se Jesus! Låt oss
se hans förlåtande kärlek och
låt oss hämta tröst, nåd och
kraft vid försoningens tecken, din Sons och vår Frälsares kors. Gör oss mottagliga
för frukterna av hans lidande
och led oss till den salighet
som väntar oss när Du för
Jesu skull öppnar ditt himmelska paradis för oss”.
ThomaS KlemeTS

z Födda

Cancerklubben har också
valt ny styrelse för år 2015.
Medlemmarna är följande:
Siv Säll (ordförande) Gustav Rauma, Marita Wester,
Gunne Mantere, Britta Bagge, Birgitta Hautala, Lisbeth
Hellqvist, Paul Helsing, UllaBritt Holmqvist och Ulla
Holmström.

ann-Sophie Redlig och esa
Taipale i oravais fick en son
den 16 maj 2014. eemil erik
Johannes Taipale var 48
centimeter lång och vägde
3030 gram när han föddes.
Syskonen heter arttu, 3, och
anni, 9 år.

Från ein backa till tan
annin. Från skidbackan ti
arkadiabackan.

En stark röst gör skillnad.

Annonsen betald av stödgruppen för Anna Bertills riksdagsvalskampanj.

3
Theresa Norrgård och edris Paziri i Vörå fick
en dotter den 14 juni 2014. adriana lea elisabet Norrgård (t.v.) var 47,5 centimeter lång
och vägde 2920 gram när hon föddes.
Kusinen aurora alice maria Norrgård föddes
den 4 september 2014. hon var 51 centimeter
lång och vägde 3965 gram när hon föddes.
aurora bor i Åbo med sina föräldrar margareta och Roger Norrgård från oravais och Vörå.

Charlotta och Johan Frantz i maxmo fick en
son den 25 januari 2015. edvard Frantz var
53,5 centimeter lång och vägde 4275 gram
när han föddes. Storasystrar är elvira, 9, och
astrid, 6 år.

Presentera din nyfödda!

Mejla kommunbladet@hssmedia.fi senast 29.5.

z Vörå församling
DöPTa/KaSTeTuT
• Hägglund, Cindy Janica
Chonticha, född den 8.9.2007,
Oravais
• Karlsson, Edith Sofia Elisabeth, född 12.1.2015, Vörå
• Kallio, Lotta Aada Eveliina,
syntynyt 15.1.2015, Petterinmäeltä
DöDa/KuolleeT
• Smeds, Christer Fredrik

Gideon, dog den 13.1.2015,
73 år
• Norrgård, Igor William, dog
den 21.1.2015, 89 år
• Nyberg, Stig Erik, dog den
21.1.2015, 72 år
• Lundberg, Margit Viola, dog
den 25.1.2015, 87 år
• Nygård, Lars-Erik Arvid, dog
den 27.1.2015, 61 år
• Sundell, Anna-Lisa, dog den
27.1.2015, 88 år

• Sjöberg, Erik Harry, dog den
7.2.2015, 71 år
• Jokinen, Theresa Tuulikki,
kuoli 7.2.2015, 76 vuotta
• Nordling, Wiktor Emanuel,
dog den 14.2.2015, 91 år
• Backa, Ole Edgar, dog den
14.2.2015, 85 år
• Svens, Erik, dog den
15.2.2015, 87 år
• Lillbacka, Märta Vilhelmina,
dog den 21.2.2015, 79 år
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Offentliggörande av väntetider

Odotusaikojen julkaiseminen

1.7 – 31.12.2014
Enligt Äldreomsorgslagen § 26 ska kommunen en
gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid
inom vilken en äldre person kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.
Vårdplatser på Serviceboende och anstaltsvård

1.7. – 31.12.2014
Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on
julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Väntetid ................ Antal
1 dag .................... 1
1 vecka ................. 1
2 veckor ................ 3
1 månad ............... 1
2 månader ............ 5

Väntetid ................ Antal
3 månader ............ 5
4 månader ............ 1
5 månader ............ 1
6-12 månader ....... 4
Tillsammans ......... 22

Den 31.12.2015 finns 8 klienter i kö till serviceboende
eller anstaltsvård, av dessa har 3 klienter väntat över
6 månader på plats.
Hemservice och stödtjänster
Service...........................................Antal ansökningar
Hemservice.................................... 14
Tillfällig hemservice ....................... 15
Matservice ..................................... 23
Trygghetstelefon ........................... 13
Tillsammans .................................. 65
Service samma dag som önskat ...
Service efter 1 dag ........................
Service efter 3 dagar .....................
Annullerad hemservice ..................
Vörå den 18 februari 2015
Omsorgsnämnden

Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopaikat
Odotusaika .. Lukumäärä
1 päivä .................. 1
1 viikko ................. 1
3 viikkoa ............... 3
1 kuukausi ............ 1
2 kuukautta ........... 5

Odotusaika ..Lukumäärä
3 kuukautta ........... 5
4 kuukautta ........... 1
5 kuukautta ........... 1
6-12 kuukautta ..... 4
Yhteensä .............. 22

Palveluasumiseen tai laitoshoitoon oli 31.12.2014 jonossa 8 asiakasta, joista kolme oli odottanut paikkaa
yli 6 kuukautta.
Koti- ja tukipalvelut
Palvelu ................................. Hakemusten lukumäärä
Kotipalvelu ..................................... 14
Tilapäinen kotipalvelu .................... 15
Ateriapalvelu .................................. 23
Turvapuhelin ................................. 13
Yhteensä ....................................... 65
Palvelu toivottuna päivänä ............
Palvelu yhtä päivää myöhemmin ...
Palvelu kolme päivää myöhemmin
Peruttu kotipalvelu.........................
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www.vora.fi

ÅRETS KULTURPRISTAGARE
/ÅRETS TALKOARBETARE

Vöyrillä, 18. helmikuuta 2015
Peruspalvelulautakunta

Kultur- och fritidsnämnden 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.
Kultur- och fritidsnämnden söker även nomineringar till ”Årets talkoarbetare”. Nämnden vill på
detta sätt uppmärksamma duktiga talkoarbetare
och föreningsmänniskor i kommunen.
Bägge premieras vid Vörådagarnas huvudfest
söndag 5.7.2015
Nomineringar på adressen Kultur- och fritidsnämnden, Öurvägen 31 66800 Oravais eller till
fritid(at)vora.fi, senast 13.5.2015.
www.vora.fi
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VUODEN KULTTUURIPALKINTO/
VUODEN TALKOOTYÖNTEKIJÄ
www.voyri.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta etsii ehdokkaita ”Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi”. Kulttuuripalkinto annetaan henkilölle/ryhmälle, joka
on pidemmän ajan osoittanut taiteellista laatua tai
tehnyt kulttuurillisen teon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta etsii myös ehdokkaita ”Vuoden talkootyöntekijäksi”. Lautakunta haluaa tällä tavalla huomioida kunnan tarmokkaat talkootyöntekijät ja yhdistyksissä toimivat.
Molempia palkitaan Vöyrinpäivien pääjuhlassa
sunnuntaina 5.7.2015.

RIKSDAGSVAL 2015

EDUSKUNTAVAALIT 2015

Förhandsröstning 8–14.4.2015
Kommungården i Vörå:
8–10 april kl. 8–16,
11–12 april kl. 10–13,
13 april kl. 8–18,
14 april kl. 8–16.
Förvaltningshuset i Oravais: 8–10 april kl. 8–16,
11 april kl. 10–13,
13 april kl. 8–18,
14 april kl. 8–16.
Maxmo bibliotek:
8 april kl. 10–16,
10 april kl. 10-16,
13 april kl. 12-17,
14 april kl. 14–19.

Ennakkoäänestys 7.–14.4.2015
Vöyrin kunnantalo:
8.–10. huhtikuuta klo 8–16,
11.–12. huhtikuuta klo 10–13,
13. huhtikuuta klo 8–18,
14. huhtikuuta klo 8–16.
Oravaisten hallintotalo: 8.–10. huhtikuuta klo 8–16,
11. huhtikuuta klo 10–13,
13. huhtikuuta klo 8–18
14. huhtikuuta klo 8–16.
Maksamaan kirjasto:
8. huhtikuuta klo 10–16,
10. huhtikuuta klo 10–16,
13. huhtikuuta klo 12–17,
14. huhtikuuta klo 14–19.

Röstning på anstalterna Tallmo, Kastusgården, Marielund, Solrosen-Prästkragen, Gullvivan, Solängen och
hvc:s bäddavdelning kungörs och förrättas skilt på anstalten.

Tallmon, Kastusgårdenin, Marielundin, Solrosen-Prästkragenin, Gullvivanin, Solängen ja terveyskeskuksen vuodeosaston ennakkoäänestyksestä kuulutetaan erikseen
ja se toimitetaan erikseen hoitolaitoksissa.

Hemmaröstning
En röstberättigad får förhandsrösta hemma om den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad
att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig
till förhandsröstnings- eller röstningsstället.
Även närståendevårdare för den som har rätt att rösta
hemma kan rösta samtidigt som den som vårdas om gällande avtal om vård finns med kommunen, om man bor i
samma hushåll och är röstberättigad i samma kommun.
Du som önskar rösta hemma ska anmäla dig till centralvalnämnden på fastställd blankett eller per telefon, 382
1111, senast tisdag 7.4.2015 kl. 16.00.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyseikä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan.
Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.
Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava
tästä keskusvaalilautakunnalle siihen tarkoitetulla lomakkeella tai puhelimitse, 382 1111, viimeistään tiistaina
7.4.2015 klo 16.00.

Röstning på valdagen 19.4.2015
Valförrättningen börjar kl. 9 och avslutas kl. 20.
I kommunen finns följande röstningsområden och
röstningsställen:
001
Rejpelt
Rejpelt sko la
002
Vörå centrum
Koskeby skola
003
Rökiö
Rökiö sko la
004
Karvsor
Karvsor sko la
005
Pettersbacka
Pettersbacka skola
006
Maxmo fastland
Maxmo kyrkoby skola
007
Maxmo skärgård
Särkimo skola
008
Oravais centrum
Centrumskolan
009
Kimo
Kimo sko la
Centralvalnämnden

www.vora.fi

www.voyri.fi

Skolvägen 19, 66800 Oravais. Tfn 0500 722688 / 24 h
E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

www.

.nu

050 525 7216

Stöd för anställande
av skolungdomar/
studerande
Arbetsgivare kan anställa en skolungdom eller
studerande mellan 15-30 år och få ekonomiskt
stöd för anställningen. Anställningen ska vara
inom tiden 1.5–30.9.2015 och den anställda ska
vara skriven i kommunen. Avtjänande av värnplikt jämställs med studier.
Blanketter och utförligare regler finns på kommunens hemsida
www.vora.fi > Blanketter
eller kan fås från kommungården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais och Tottesunds herrgård.

Koulunuorten/
opiskelijoiden
palkkatuki

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Vörå kommun

www.voyri.fi

www.vora.fi

Vaalipäivän äänestys 19.4.2015
Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20.
Kunnassa on seuraavat äänestysalueet ja
äänestyspaikat:
001 Rekipelto
Rekipellon koulu
002 Vöyrin keskusta
Koskebyn koulu
003 Rökiö
Rökiön koulu
004 Karvsor
Karvsorin koulu
005 Petterinmäki
Petterinmäen koulu
006 Maksamaan
Maksamaan
mannerosa
kirkonkylän koulu
007 Maksamaan saaristo Särkimon koulu
008 Oravaisten keskusta Oravaisten keskuskoulu
009 Kimo
Kimon koulu
Keskusvaalilautakunta

Ehdotuksia osoitteeseen Kulttuuri- j a vapaa-aikalautakunta, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai sähköpostitse fritid(at)vora.fi, viimeistään 13.5.2015.

Työnantaja voi palkata työhön 15-30 –vuotiaan
koulunuoren tai opiskelijan ja saada taloudellista tukea palkkamenoihin. Tuki koskee ajalla
1.5.–30.9.2011 voimassa olevia työsuhteita ja
työntekijän pitää olla henkikirjoitettuna kunnassa.
Asepalveluksessa oleminen rinnastetaan opintoihin.
Lomakkeita ja yksityiskohtaisempia sääntöjä
kunnan kotisivuilla www.vora.fi > Lomakkeet
Lomakkeita voi hakea myös Vöyrin kunnantalolta,
Oravaisten hallintotalolta ja Tottesundin kartanosta.
www.voyri.fi

Vill du annonsera i Kommunbladet? Ring 7848 398
eller sänd e-post till per-olof.sten@hssmedia.fi.

BOKA TID FÖR

uppdatering av din ekonomi
Vi gör de ekonomiska besluten lättare
för Dig och Din familj

Kommunbladet
onsdagen den 25 mars 2015
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Särskild kommunindelningsutredning
Utredningspersonerna Jan-Erik Enestam och Ossi Repo
har på finansministeriets uppdrag uppgjort en särskild kommunindelningsutredning. De föreslår att alla tio kommuner
som varit föremål för granskningen (Kaskö, Korsholm,
Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro,
Vasa och Vörå) upplöses 31.12.2016 och att det ska bildas
en ny kommun 1.1.2017. Den nya kommunens namn föreslås vara Vasa, använda benämningen stad och ta Vasas
vapen som sitt vapen.

Erityinen kuntajakoselvitys
Selvitysmiehet Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo ovat laatineet erityisen kuntajakoselvityksen valtiovarainministeriön
toimeksiannosta. He esittävät, että kaikki tarkastelun kohteena olleet kymmenen kuntaa (Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs,
Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö,
Vaasa ja Vöyri) lakkaavat 31.12.2016 ja niistä muodostetaan uusi kunta 1.1.2017. Uuden kunnan nimi on Vaasa. Se
käyttää kaupunkinimitystä ja ottaa vaakunakseen Vaasan
vaakunan.

Materialet från utredningen är offentligt framlagt 25.3 –
30.4.2015 vid kommungården i Vörå, Vöråvägen 18. Utredningen finns även vid Vörå huvudbibliotek, Oravais bibliotek
och Maxmo bibliotek och på www.vora.fi/kommunsammanslagning.

Selvityksen aineisto on nähtävillä 25.3.–30.4. Vöyrin kunnantalolla, Vöyrintie 18. Lisäksi selvitys on nähtävillä Vöyrin
pääkirjastossa, Oravaisten kirjastossa ja Maksamaan kirjastossa sekä verkossa osoitteessa www.vora.fi/kuntaliitos.

Informationstillfällen
Informationstillfällen ordnas vid
• Pettersbacka skola 22.4.2015 kl. 17.00 (på finska).
• Karvsor skola 22.4.2015 kl. 19.00 (på svenska)
Jan-Erik Enestam deltar vid båda tillfällena.

Karita Pienimäki,
optikerföretagare

Saris Optik fortsätter
verksamheten
i Laihela
och tackar alla
kunder för de
gångna fem åren
och önskar
Karitas Optik lycka
och framgång!

Tiedotustilaisuudet
Tiedotustilaisuudet, joihin Jan-Erik Enestam
osallistuu, järjestetään
• Petterinmäen koululla 22.4.2015 klo 17.00 (suomeksi)
• Karvsorin koululla 22.4.2015 klo 19.00 (ruotsiksi)

Anmärkningar om utredarnas förslag
Kommuninvånarna och andra som anser att saken berör
dem har möjlighet att framställa anmärkningar om förslaget
senast 30.4.2015. Elektroniska anmärkningar kan sändas
till vora@vora.fi. Skriftliga anmärkningar sänds till Kommunstyrelsen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.

Huomautukset kuntajakoselvittäjien ehdotukseen
Kunnan asukkailla ja muilla, jotka katsovat asian koskevan
itseään, on mahdollisuus tehdä huomautus ehdotuksesta
viimeistään 30.4.2015. Huomautus voidaan toimittaa sähköisesti osoitteeseen vora@vora.fi. Kirjalliset huomautukset
lähetetään osoitteeseen Vöyrin kunnanhallitus, Vöyrintie 18,
66600 VÖYRI.

Enkät om andra sammanslagningsalternativ
Under tiden 25.3 – 30.4.2015 är det också möjligt att svara
på en elektronisk enkät om andra sammanslagningsalternativ eller att kommunen förblir självständig på www.dinasikt.fi/vora. Du kan också skicka in nedanstående svarsblankett till Vörå kommun, kommunstyrelsen, Vöråvägen
18, 66600 VÖRÅ eller lämna in till kommungården i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais eller Tottesunds
www.vora.fi
herrgård.

Kysely muista kuntaliitosvaihtoehdoista
Kuntalaiset voivat 25.3.–30.4.2015 myös vastata kyselyyn
muista kuntaliitosvaihtoehdoista tai kunnan säilyttämisestä
itsenäisenä, verkossa osoitteessa www.otakantaa.fi/voyri.
Voit myös lähettää alla olevan vastauslomakkeen osoitteeseen Vöyrin kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600
Vöyri, tai jättää vastauslomakkeen Vöyrin kunnantalolle,
Oravaisten hallintotalolle tai Tottesundin
www.voyri.fi
kartanoon.

Svarsblankett
Välj ett av följande alternativ

Vastauslomake
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista

❏ Vörå ska förbli självständigt
❏ Sammanslagning med Korsholm
❏ Sammanslagning med Vasa
❏ Sammanslagning med Korsholm och Vasa
❏ Sammanslagning med 10 kommuner
(Utredningspersonernas förslag)
❏ Något annat sammanslagningsalternativ, vilket?

❏ Vöyrin on pysyttävä itsenäisenä kuntana
❏ Kuntaliitos Mustasaaren kanssa
❏ Kuntaliitos Vaasan kanssa
❏ Kuntaliitos Mustasaaren ja Vaasan kanssa
❏ 10 kunnan liitos
(kuntajakoselvittäjien ehdotus)
❏ Jokin muu kuntaliitosvaihtoehto, mikä?

