ÄLDREOMSORG. Kbl ger ett digert informationspaket om hur hemBörja fondspara lätt och
bekvämt i Aktias nya
förvaltningsfonder.
Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå
Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais

Boka tid via 010 247 010 (8-20)
till kundrådgivarna i Vöråkontoret.

vården fungerar. sidan 10
SOMMAREVENEMANG. Kolla vad som händer i Vörå under som-

maren i den första delen av sommarens evenemangskalender. sidan 12

KOMMUNBLADET
onsdagen den 16 maj 2018

nr 4

●

Årgång 33
Foto: felix rantschukoff

En ny generation tar över

zzByggtjänst H-E Storlund har en lång historia bakom sig. Nu planerar företaget, med Staffan Julin i spetsen, att utveckla verksamheten som Hans-Erik Storlund var med att grunda. Sidan 8

BYGGDUO. Byggakuten, som drivs av Roger
Ehrström och Jonas Söder, satsar på ekologisk byggnadsteknik och flyttar hus. Sidan 6

GALLERIA. Snart öppnar den nya GB-Gallerian sina dörrar i den tidigare Halpa-Hallifastigheten. Sidan 6

KONSERT. Damkören Aquarelle gör en
tidsresa tillbaka till 80-talet genom konsert i
Norrvallas auditorium. Sidan 11
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Vörå • Vöyri

Livet utanför
Susikeskustelun
vargdiskussionen ulkopuolella
De senaste månaderna har vargen eller snarare vargarna, som rört sig i kommunen,
upptagit en hel del av mina arbetsdagar – ur
många olika synvinklar. Vargarna har också
varit på alla kommuninvånarnas läppar och
det mesta har nog redan skrivits i olika forum
om vår besvärliga situation. Tänk att ett djur
kan ställa till med så mycket i ett samhälle.
En kommundirektör hamnar - eller får beroende med vilka ögon man ser – jobba med
olika saker men jag måste nog medge att jag
inte i min vildaste fantasi kunde föreställa
mig, då jag valdes till detta ämbete, att dagarna skulle fyllas under en lång period av
vargen.
Men det finns naturligtvis ett liv utanför
vargdiskussionen också. Tänker på den normala servicen till kommuninvånarna, beslutsfattandet, frågetecknen kring vård- och
landskapsreformen, åtgärder med anledning
av inomhusluften i våra fastigheter, diskussioner kring upphandlingar, regionalt samarbete kring bland annat Kvarkenfärjan för att
nämna några saker.
Det händer alltså massor i samhället just
nu. Det handlar om stora frågor som påverkar kommunala servicen på lång tid men
också om sånt som kan uppfattas som mindre saker. Ofta glömmer vi bort de mindre
tingen, även om de kan påverka många människors liv på ett positivt sätt.
En fin sak som jag vill lyfta upp är den 3,6
km långa nya vandringsleden Herrgårdsleden med start och mål vid Tottesunds
herrgård som invigdes i början av maj. På
den lättillgängliga leden finns ett antal
pausplatser, bland annat en grillkåta men
också skyltar med presentation av trädslag
som finns i parken samt en del kluriga frågor som härrör till Tottesunds herrgård och
dess närmiljö.
Efterhand då allt fler vandrat längs leden har stigarna blivit tydligare. Att vandra
längs vandringsleder blir allt vanligare, vilket
bland annat märks längs vandringsleden i
världsarvet i Svedjehamn på Björkö.
Maxmo Hembygdsförening med samarbetsorganisationer har gjort ett fint talkoarbete att färdigställa leden. Slutresultatet är en
del av en större helhet kring uppgraderingen
av Tottesunds Herrgård och dess närområde.
En annan glädjande sak är att det blir livlig
verksamhet inom kort i den så kallade Halpa-Halli fastigheten med matbutik och blom
och presentbutik under samma tak. Det här

”

Men det finns naturligtvis ett
liv utanför vargdiskussionen
också. Tänker på den normala
servicen till kommuninvånarna,
beslutsfattandet, frågetecknen
kring vård- och landskapsreformen, åtgärder med anledning
av inomhusluften i våra fastigheter, diskussioner kring
upphandlingar, regionalt
samarbete kring bland
annat Kvarkenfärjan för
att nämna några saker.

är en viktig sak för
livskraften i Vörå
centrum.
Bästa läsare, du
håller i din hand
en väldigt uppskattad tidning.
Det vet vi av flera
orsaker. I en nationell
undersökning med 40
kommuner inom
Arttu2-programmet är Vörå en
klar etta i kategorin kommunal informationstidning.
Kommunbladet läses mycket noga och
det gläder mig att allt
fler ger tips på uppslag men även material till tidningen.
Tack för er hjälp,
tillsammans gör vi en
uppskattad
tidning
som kommuninvånarna läser.

zzViime kuukausina kunnassa on liikkunut
susi, tai pikemminkin susia, ja asia onkin
täyttänyt suuren osan työpäivistäni – monesta eri näkökulmasta katsottuna. Sudet ovat
olleet myös kuntalaisten huulilla, ja eri foorumeilla on kirjoitettu lähes kaikesta tähän
hankalaan tilanteeseemme liittyvästä. Kuinka yhden eläimen vaikutus yhteiskuntaan
voikaan olla näin suuri.
Kunnanjohtaja joutuu – tai saa, riippuen
siitä, miten asian ajattelee, – työskennellä erilaisten asioiden parissa,
mutta minun täytyy myöntää, etten villeimmissä kuvitelmissanikaan osannut kuvitella, kun
minut valittiin tähän virkaan,
että päiväni täyttyisivät pitkäksi
ajaksi sudesta.
Silti myös susikeskustelun
ulkopuolella on tietysti elämää. Ajattelen kuntalaisten
tavanomaista
palvelua,
päätöksentekoa,
sote- ja maakuntauudistuksen
kysymysmerkkiä,
kiinteistöjemme
sisäilmasta johtuvia toimenpiteitä, hankintakeskustelua, alueellista yhteistyötä
muun
muassa
Merenkurkun
laivaan liittyen
näin muutamia
asioita mainitakseni.
Yhteiskunnassa
tapahtuu
siis paljon juuri
nyt. Kyse on suurista
kunnalliseen palveluun
pitkäaikaisesti
vaikutt avist a
asioista mutta
myös pienempinä pidetyistä
asioista. Usein unohdamme pienemmät asiat,
vaikka ne voivatkin vaikuttaa monien ihmisten elämään
Mikko Ollikainen
myönteisellä tavalla.
kommundirektör, kunnanjohtaja
Yksi asia, jonka haluan

Anders Lidman är ny ekonomidirektör i Vörå
Anders Lidmanista Vöyrin uusi talousjohtaja
zzEkonomie magister Anders Lidman har tillträtt den
nya tjänsten som ekonomidirektör i Vörå kommun.
Lidman har tidigare fungerat som kommunens revisor
och känner bra till kommunens verksamhet och ekonomi. Han har även erfarenheter av liknande jobb som
ekonomichef i Malax kommun. ”
– Vörå kommun har en
god och stabil ekonomi för
tillfället men utmaningar
finns i de stora kommande
investeringarna och att hålla
kommunens skuldbörda på
en rimlig nivå, säger Lidman.

KBL

Anders Lidman.

zzKauppatieteiden maisteri
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Kunnanjohtaja joutuu – tai saa,
riippuen siitä, miten asian ajattelee, – työskennellä erilaisten
asioiden parissa, mutta minun
täytyy myöntää, etten villeimmissä kuvitelmissanikaan osannut kuvitella, kun minut valittiin
tähän virkaan, että päiväni täyttyisivät pitkäksi ajaksi sudesta.

nostaa esiin, on uusi, 3,6 kilometrin pituinen vaellusreitti, Herrgårdsleden, jonka
lähtö- ja paluupaikka on Tottesundin kartanolla. Reitti avattiin toukokuun alussa.
Reitti on helppokulkuinen, ja sen varrella
on useita taukopaikkoja, esimerkiksi grillikota, mutta myös puiston puulajeja esitteleviä kylttejä sekä Tottesundin kartanoa
ja sen lähiympäristöä koskevia kiperiä kysymyksiä.
Jälkikäteen yhä useampien kuljettua vaellusreitin ovat myös polut tulleet selvemmiksi.
On yhä tavallisempaa vaeltaa vaellusreittejä
pitkin: tämän voi huomata esimerkiksi vaellusreitillä maailmanperintöalueella Svedjehamnissa Björkössä.
Maxmo Hembygdsförening ja yhteistyökumppanit ovat tehneet hienoa talkootyötä reitin saattamiseksi valmiiksi. Lopputuloksena on osa Tottesundin kartanon ja sen
lähialueen päivittämisen suurta kokonaisuutta.
Toinen ilahduttava asia on, että niin kutsutun Halpa-Hallin kiinteistöön tulee pian
vilkasta toimintaa ruokakaupan sekä kukkaja lahjakaupan muuttaessa saman katon alle.
Tämä on tärkeä asia Vöyrin keskustan elinvoimalle.
Hyvä lukija, pitelet käsissäsi erittäin
arvostettua lehteä. Sen tiedämme monista
syistä. Kansallisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin 40 kuntaa Arttu2-tutkimusohjelmassa,
Vöyri oli selvä ykkönen kunnallisen tiedotuslehden kategoriassa. Kommunbladetia
luetaan hyvin tarkasti, ja minua ilahduttaa,
että yhä useammat antavat vinkkejä lehden
sisällöksi.
Kiitos avustanne. Yhdessä luomme tämän
arvostetun lehden, jota kuntalaiset lukevat.

Charlotta Elenius är ny skolpsykolog i Vörå
Charlotta Elenius on Vöyrin uusi koulupsykologi

Anders Lidman on astunut
Vöyrin kunnan uuteen talousjohtajan virkaan.
Lidman on aiemmin toiminut kunnan tilintarkastajana ja tuntee hyvin kunnan toiminnan ja talouden.
Hänellä on myös kokemusta
vastaavanlaisesta
työstä
Maalahden kunnan talousjohtajana.
Vöyrin kunnan talous on
tällä hetkellä hyvällä ja vakaalla tasolla, mutta haasteita liittyy suuriin tuleviin
investointeihin ja kunnan
velkataakan pitämiseen kohtuullisella tasolla, Lidman
sanoo.
Ansvarig redaktör: Kaj Ritala.
Redaktör: Felix Rantschukoff,
telefon 050-5407266.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Per-Olof Sten, telefon 7848 398,

zzCharlotta Elenius är legitimerad psykolog och
utbildad psykologie magister, politices magister och
teologie magister från Åbo
Akademi.
Charlotta Elenius är en
del av elevhälsoteamet och
arbetar med elever i förskola-gymnasiet med frågor
relaterade till elevernas
skolgång och välmående.
Skolpsykologens mottag-

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

ning finns vid gymnasiet.
zzCharlotta Elenius on laillistettu psykologi, ja hänellä on psykologian maisterin, valtiotieteiden maisterin ja teologian maisterin
tutkinnot Åbo Akademista.
Charlotta Elenius kuuluu
oppilashuoltoryhmään ja
työskentelee kaikenikäisten oppilaiden kanssa, aina
esikoululaisista
lukiolaisiin, oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin
liittyvissä asioissa.
Koulupsykologin
vastaanotto sijaitsee lukion
tiloissa.

Nästa nummer utkommer
13.06.2018
Sista inlämningsdag för texter och bilder
30.05.2018
Sista inlämningsdag för köpta annonser
08.06.2018
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Carina Smeds låter inget hindra henne från att spela minigolf.

Foto: Marita Bagge

Carina fortsatte att spela
trots operation och cellgifter
Carina Smeds har under
en lång tid brunnit för
minigolf. Hon vet allt om
olika bollar, banor och
klubbar. Trots att hon
diagnostiserades med
bröstcancer så fortsatte
hon att spela, även fast
hon var nyopererad.
Smeds arbetar som avdelningssekreterare på Vasa
centralsjukhus och bor i
Vörå. Hon är 53 år gammal
och var en av dem som fick
ta emot Vörå idrottsnämnds
pris i början av året. Hon
tycker att det är bra att kom-

munen satsar på idrott.
– Det visar på att kommunen vill satsa på idrotten. Man får lägga ut en del
pengar oberoende av vilken
sport man spelar. Jag är väldigt tacksam, säger Smeds.
När Smeds skulle gå på
mammografi när hon fyllt 50
år så blev det bingo, som hon
skämtsamt säger. Smeds har
varit och är aktiv i flera föreningar och beskriver sig som
en föreningsmänniska. En av
de föreningarna är Norrvalla
Minigolf NMG r.f., som hon
var med och startade år 2005.
Hon berättar att det var mi-

nigolfen som sporrade henne
att genomgå cellgiftsbehandlingarna som hon behövde.
Men det var viktigt att pricka
in rätt datum för cellgifterna,
annars kunde det påverka
tävlingarna.
– Det räknas som doping.
Man får en del kortison under behandlingarna som
klassas som det. Jag fick det
att passa in så att inte behandlingarna gick så nära
inpå tävlingarna. Jag spelade
under hela behandlingsperioden.
När hon opererades för sin

cancer för några år sedan var
inte ens det nog för en paus i
minigolfen. Redan sex dagar
efter operationen var hon ute
tillbaka på minigolfbanan.
– Då spelade jag med ett
lymfödem hängandes under
armen. Minigolfen har alltid
drivit mig framåt.
Smeds bästa prestationer
inom minigolfen är ett par
guld på FM-nivå och en hel
del silver och brons på hög
nivå. Hon ska i slutet av maj
delta i lag-FM där NMG r.f.
deltar.
Hon säger att trots att
många ser på minigolf som

Välkomna att fira
vår köksa Maritas
pensionering!

Studenthelgen närmar sig!
Du kommer väl ihåg att
beställa dina rosor i tid?
Besök gärna butiken och
gör finfina fynd!

Torsdag 31 maj 2018 bjuder vi
på festligt program och kaffe
på skolan kl. 11.30-14.

Flyttrean är igång!
Välkommen!

Vörå
06-383 2460

en hobby eller något man
bara gör för skoj så är det
väldigt mångfacetterat. Banorna kan vara gjorda av allt
från filt till betong. Det finns
även en hel del olika slags
klubbor. Det allra viktigaste
är att välja rätt boll för rätt
bana. De kan ha olika ytbehandlingar, som man måste
välja enligt vädret. De kan
även vara olika tunga, mjuka
eller studsiga.
– Det är väldigt viktigt att
välja rätt boll för rätt bana.
Men man klarar sig långt på ett
nybörjarkit också med en ordentlig klubba och olika bollar.

Kimo skolas personal

O.s.a. senast fredag 25.5.2018 till
045-8740154 / Annika

Hon berättar att NMG r.f.
spelar året om. Det finns flera
minigolfbanor runtom i regionen. I Lotlax finns även en
inomhushall som föreningen
brukar spela i på vintern.
Hon hoppas att flera ungdomar skulle våga ta steget och
bli medlemmar i föreningen
om de har ett minigolfintresse.
– Alla är välkomna och det
är både lätt att lära sig men
också utmanande om man
vill tävla. Man behöver inte
vara rädd för att ta kontakt.
Felix Rantschukoff
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Låt oss förverkliga
Era drömmar....

Vörå | storlund.fi | 050-345 2656

Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening r.f.
SALAOJAHUUHTELUURAKOINTI
Jarmo Karhu
040-583 8345

www.
.nu

VTT-Certifikat

050 525 7216
SUGEN PÅ PIZZA!
Kom till Apachino och
sätt ihop din egen
pizza med de tillbehör
du föredrar!

Tyskjaktterrier valpar. Efter
allround toppenföräldrar. Leveransen i början av juni, vet.
granskade och chippade.
Tfn 0400 865 526, Vörå

SLAMBRUNNSTÖMNING
Vöråvägen 8
Vörå

050-360 8581

OBS! 06-383 2102
finns ej mera!

• Funderar Du på eget
företag och vill ha hjälp med
att komma igång?
• Har Du eget företag och
behöver t.ex. hjälp med
fakturering någon
timme/vecka eller månad?
• Behöver Du bokföringstjänster?

Pålitlig bokföringsbyrå
med lång erfarenhet
erbjuder dessa tjänster!
Ta kontakt på telefon
040 5926446 eller via e-post:
oravaisfs@gmail.com
för en offertberäkning.
Oravais Företagsservice Ab

LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

Mottagning av
rivningsvirke
Lava på gården
Alltid öppet

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!

• Småstugor • Bastu
• Gäststuga
• Jaktstuga
• Förråd • Utedass
• Postlådsställning
• Roskistak
• Lavoar • Hundkoja
• Dekorationsbrunn

DIREKT
FRÅN LAGER!
Byggmaskinsuthyrning,
även jordfräs
Ring före du kommer!
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

zzSöndagen 22.4. höll Hjärtföreningen sitt stadgeenliga
vårmöte i Karvsor skola med
33 deltagare. dagens gäst var
kommundirektör Mikko Ollikainen som gav oss information om vårdreformen.
Martin Markén bjöd på
dragspelsmusik, kaffeservering med bulle och frukter.
Vår styrelse består av Kurt
Gref ordförande Maj-Britt
Nybacka vise ordförande
Stig Gunnar sekreterare Kassör Gunborg Söderlund Ole
Söderlund medlemsekreterare övriga i styrelsen Sören
Alm Nils Påhls Lars Friman
Seija Nyvall Martin Markén

SandbläString
& Måleriarbeten

MetallkonStruktioner Släpvagnar
- Fälgar astbiLar
LASTBILAR
ilar M.M-.BILAR M.M.
b
Läpvagnar
tFn:
050 3226594
SebaStian HelSing, vörå
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Fredrik Engman
050-527 9331

gratulationsadresser
som
finns på följande ställen
Vörå Blomstertjänst Amalias
blommor Kvevlax Sparbank
Maxmo Maj-Britt Nybacka
Gurli Norrlin Gunborg Söderlund samt Österö bybutik.
Hjärtligt tack till Aktia
Vörå Oravais Kvevlax sparbank Oravais Lions club
Maxmo skärgårds stiftelse
som gör det möjligt att sponsorera medlemmar på resor,
teater och tillställningar.
Tack för att du som medlem stöder vår verksamhet.
Alla Hjärtligt välkomna till
våra träffar.
Gunborg Söderlund

zzVåren är här och sommaren knackar snart på dörren.
Det här betyder också att det
snart händer och sker vid byagården i Lotlax, så här kommer några datum att lägga på
minnet.

Den 16 juni är det dags
för Visor på Väg då den
finlandssvenska visturnén
gästar byagården. Den 28
juni ordnar föreningen en
familjekväll vid byagården.
Det bjuds bland annat på

Loppis
i Hellnäs

Vörådagarna – Vöyrinpäivät

zzFör sjätte året i rad ordnas
loppis i Hellnäsnejdens uf lokal under tiden 27.6–4.7.2018
kl. 13–19 alla dagar.
Ett 70-tal försäljare finns
på plats. Arrangörer är: Hellnäsnejdens uf och Karvat byförening.
Intresserade försäljare kan
kontakta Gun-Britt Bergman 050 377 3679.

Prenumerera
på Kbl
zzBor du utanför Vörå eller
vill du kanske köpa en prenumeration som present åt
någon bekant?
Så här gör du:
Kontakta HSS Medias
kundservice på adressen:
kundservice@hssmedia.fi.
Du kan även ringa kundservice vardagar 8–12 på tel.
06-7848201.

Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 398

UTARRENDERAS
Tomt för fritidsbebyggelse
utarrenderas vid
Öjskatan i Oravais.

Befintlig villa på tomten
säljes.
Intresserade kan kontakta
sysslomännen för Oravais
o Kimo byars skifteslag.

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat

10-16. föreläsare Ole Norrback. Lunch från stående
bord, dans eller annan aktivitet. Alla betalar maten själva.
Hjärtföreningen bjuder på
busstransporten.
15.12 kl. 19.00 har vi bokat biljetter till musikalen
Gambämark. Musikal med
humorgruppen KAJ. Vi äter
middag på lämpligt ställe.
Hjärtföreningen bjuder på
busstransporten. Se närmare
föreningsspalten. Anmälan
till sommarresan och Gambämark 050 5317203 Ole.
Stöd vår förening genom
att skriva in dig som medlem,
köpa våra kondoleans- och

Sommaren vid byagården i Lotlax

Kommunbladet
HeLsings
MåLeri ab

Mari-Ann Lax Gösta Holmström Gurli Norrlin Svea
Sjöberg. Stödpersoner ni kan
ringa till Sören Alm Anna-Lisa Lauren Maj-Britt Nyacka
och Mikael Kock. Vår förening har 180 medlemmar.
Föreningens kommande
program 17.7 endagsresa till
Nedervetil-Terijärv-Småbönders. Lunch och kaffe med
dopp, medlemmar sponsoreras. Grillkväll vid Hällnäs
småbåtshamn blir i år fredagen den 27.7.kl. 17.00 vi bjuder på korv, läsk, musik och
allsång.
I år blir det även Höstfest i
Härmä lördagen den 13.10 kl.

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

zzÅrets sommarmarknad och
langradin ordnas traditionsenligt vecka 27, d.v.s. lördagen den 7 juli. Platsbokningar till marknaden, som hålls
vid kommungården, tas emot
på nummer 040-965 1561.
På marknaden bjuds på underhållning, hoppslott för
barnen m.m.
Anmälningar till Langradin görs enklast via formuläret på hemsidan: www.vora.
fi/langradin. Det är också
möjligt att anmäla via e-post,
fritid(at)vora.fi eller per telefon till 382 1671. Bland deltagarna prisbelönas det mest
”briljanta” ekipaget med en
middag.
Priset utdelas i både förenings- och företagsklassen.
Deltagandet i Langradin är
gratis och ett utmärkt sätt
att marknadsföra sitt företag
eller förening på. Langradin
startar vid Koskeby skola,
går längs Vöråvägen och
svänger vid kommungården
ner mot biblioteket.
Årets huvudfest hålls vid
natursköna Kimo Bruk söndagen den 8 juli kl.13.00. Dagen inleds med festgudstjänst
i Oravais kyrka kl. 11.00 och
kransnedläggning vid krigargravarna efteråt. Festtalare
på huvudfesten är Oravaisbördiga Annika Åman, känd
som regissör på Oravais teater.

teater med Den Klingande
Grodan, hoppslott och trollkonster.
Den 2 augusti blir det igen
musikinslag då föreningens
egen Allsångskväll hålls i
Låuvan. Ackompanjemang

Marknadsföring av sommarens evenemang
En sammanställning över
sommarens evenemang görs
som vanligt i Kommunbladet. Nytt för i år är att Kommunbladet utkommer även i
juli. Det blir alltså en tredelad evenemangskalender i år.
Evenemangen meddelas till
fritid(at)vora.fi senast 30.5
för juninumret och senast
20.6 för julinumret. De evenemang som satts in på ”Det
händer i Österbotten” behöver inte meddelas på nytt.
zzVuoden kesämarkkinat ja
Langradin järjestetään perinteiseen tapaan viikolla 27 eli
lauantaina 7. heinäkuuta.
Kunnantalolla pidettävien
markkinoiden
paikkavarauksia otetaan vastaan numerossa 040-9651561. Markkinoilla on tarjolla viihdettä,
pomppulinna lapsille ynnä
muuta.
Ilmoittautuminen
Langradiniin hoituu yksinkertaisimmin kotisivuiltamme
löytyvällä
lomakkeella
(www.vora.fi/langradin). Ilmoittautua voi myös sähköpostitse, fritid(at)vora.fi, tai
puhelimitse numeroon 382
1671. Kulkueen ”briljantein”
kulkue valitaan osallistujien
keskuudesta, ja palkintona
on illallinen. Palkinto jaetaan sekä yhdistys- että yrity-

ordnas av byns husband.
Mer detaljerad info om
familjekvällen och allsången
kommer snart, så håll noga
koll på hemsidan, www.lotlax.fi och Facebook, @lotlaxbyaforening.

sluokissa. Langradiniin osallistuminen on ilmaista ja erinomainen tapa markkinoida
yritystään tai yhdistystään.
Langradin lähtee liikkeelle
Koskebyn koululta ja kulkee
pitkin Vöyrintietä, kunnes se
kunnantalon kohdalla kääntyy kohti kirjastoa.
Vuoden pääjuhla pidetään luonnonkauniilla Kimon ruukilla sunnuntaina 8.
heinäkuuta klo 13.00. Päivä
käynnistetään
juhlajumalanpalveluksella Oravaisten
kirkossa klo 11.00 ja tämän
jälkeen lasketaan sankarihaudoille seppeleet. Pääjuhlan juhlapuhuja on Oravaissyntyinen Annika Åman,
joka tunnetaan Oravaisten
teatterin ohjaajana.
Kesän tapahtumien markkinointi
Kooste kesän tapahtumista julkaistaan tavalliseen
tapaan Kommunbladetissa.
Tänä vuonna uutta on, että
Kommunbladet julkaistaan
myös heinäkuussa. Tämän
vuoden tapahtumakalenteri
on siis kolmiosainen. Tapahtumat ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen fritid(at)vora.
fi viimeistään 30.5. kesäkuun
numeroon ja viimeistään
20.6. heinäkuun numeroon.
Pohjanmaalla
tapahtuu
-tapahtumakalenteriin laitettuja tapahtumia ei tarvitse
ilmoittaa uudestaan.

Ungdomar i Vörå vill och kan hjälpa
zI
z maj ordnar Tegengrenskolan en Gör Gott-dag. Eleverna
i åk 7 och 8 och skolans personal räcker ut en hjälpande
hand till föreningar, dagis och
omsorgen i kommunen och
gör allt från att ordna pick-nick
och aktivitetsdag för nyanlända flyktingar till att städa upp
badstränder och räfsa kring
ungdomslokalen.
Dagen kom till på initiativ
av eleverna, inspirerat från
andra högstadier men också
av ett av skolans unga företag (Armband UF) som

sålt armband till förmån för
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb under läsåret. Andra elever ville också göra
något gott för någon annan
och föreslog därför en Gör
Gott-dag.
Förslag på vem välgörenheten riktas till har kommit
in från både elever, föräldrar och bybor. Tanken är att
eleverna ska få välja vem de
hjälper. Det får gärna vara
något man brinner för själv
och kanske kan engagera sig
i också efter Gör Gott-dagen.

Helst vill vi också göra gott
i alla delar av kommunen.
Hur stor elevgrupp som åker
till olika ställen beror på vad
som ska utföras. Med följer
förstås också lärare.
Ifall du också har ett förslag
på något som kunde passa som
volontärarbete för ungdomarna går det bra att höra av sig till
rektor Elisabeth Mörk (tel 063821762) eller prata med någon
elev i åk 7-8. Fast planeringen
är i full gång kan det ännu hinna med! Gör Gott hålls 30.05.
Elisabeth Mörk
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Kyrkan mitt i city firar tjugo år

zzI år har det gått tjugo år sedan Vörå frikyrkan invigdes.
Trots att kyrkan inte längre
är en tonåring, har församlingsmedlemmar stora visioner om hur de vill att församlingen ska utvecklas: kyrkan
ska vara ett vardagsrum.
År 1995 bestämde sig
Elim-församlingen i Rökiö
och Vörå baptistförsamling
att officiellt slå sig samman
och bildade ett gemensamt
samfund med namn Vörå
frikyrkoförsamling. Den nya
församlingen behövde ett
nytt hem, Därför köpte församlingen tomten där Fanny
Smeds en gång bodde och redan samma år togs det första
spadtagen.
– Första skissen på ritningarna hette ”City kyrkan”,
säger Henry Månsus, som
fungerade som konstruktör
under bygget.
”City kyrkan” beskriver
kyrkans läge väldigt bra. Den
är nämligen placerad mitt i
Vörå centrum, city.
Två år och åtskilliga talkotimmar efter det första spadtaget kunde församlingen inviga den nya kyrkan den 17:e
maj 1998 med en fest. Själva
bygget hade en enande kraft
på de två församlingarna.
– Jag tror talkoarbetet
förde samman de två församlingarna när vi visionerade
tillsammans. Det var en väldigt rolig tid med mycket gemenskap. Vi är väldigt tacksamma för alla som hjälpte
till, säger Johanna Liljeström
Kontor, som är verksamhetsledare i församlingen.
Församlingsmedlemmarna tog under bygget tillvara
på en del material som fanns
på tomten. Bland annat finns
i dag i böneutrymmet ett träkors, gjort av ett träd som
stod på tomten, och det lilla
altaret framför är ihop snickrat av ett gammal höstörar.
I dag är bygglånet återbetalt och församlingen planerar att fira 20-årsjubileet med

Henry Månsus, Marie Sjöblom och Johanna Liljeström Kontor vill att Vörå frikyrka ska vara en församling med många generationer.

en gemenskapsfest. Bland
annat kommer församlingens första pastor Håkan Nitovuori, som numera är en
pensionär, hålla predikan.
Församlingsmedlemmarna hade stora visioner när
bygget begav sig. De satsade
på att bygga för framtiden,
vilket visade sig vara det
rätta. Under kyrkans tjugo år

har församlingen haft öppet
hus för bygdens ungdomar
i tjugo år och inhyst scouter
i källaren, och i Vörå kommuns regi ordnade församlingen eftisverksamhet i åtta
år, innan kommunen tog
över verksamheten.
För tre år sedan inledde
församlingen
tillsammans
med Lutherska församlingen
mathjälp, vilket innebär att

församlingarna delar ut mat
åt dem som är i behov.
– Det blev lite mindre mat
efter att Halpa-Halli stängde,
men vi fortsätter precis som
förut, året runt. Vi hoppas vi
skulle få i gång ett samarbete
med K-market, säger Liljeström Kontor.
Trots att det gått tjugo år
sedan kyrkan invigdes ligger
församlingen inte på latsi-

dan. Visionerna är minst lika
stora som när bygget begav
sig.
Medlemmarna drömmer
om att bygga ut serveringsutrymmet och skulle gärna
tillsammans med kommunen ordna ”föräldrar på byn”.
Men
församlingsmedlemmarna har även drömmar
om hur de vill att själva församlingen ska utvecklas.

Foto: Jonny Smeds

– Vi vill vara en församling
med flera generationer, säger
Liljeström Kontor.
– Men vi vet att det är svårt
i och med att ungdomarna
flyttar bort. Men vi hoppas
ju att de ska återvända. Vi
vill att församlingen ska vara
som ett vardagsrum, säger
församlingsmedlemmen Marie Sjöblom.
Jonny smeds

Örtkurser ordnas för
både barn och vuxna
zzStå alldeles stilla i vårgrönskan. Sänk blicken och ta en
titt omkring dina fötter. Där
står de, färdiga att plockas
och användas. Örterna, alltså.
I juni har både barn och
vuxna möjlighet att lära sig
mer om både vilda och odlade örter. Oravais historiska
förening tar gammal kunskap till heders, anlägger örtagård – som är ett gammalt
ord för det nutida ordet trädgård – och ordnar två kurser.
– För barnen blir det dagsläger 12–14 juni under rubriken ”Kloka gummans hemligheter.” Deltagarna får vara
med om allt från att anlägga
örtagården till att plocka, förädla och förvara örter.
Föreningens
verksamhetsledare Lilian PetterssonSmeds förklarar att 4H är en

ypperlig samarbetspartner,
speciellt när målet är att ge
barn möjlighet att lära med
alla sinnen.
– Kursen har en praktisk
inriktning. Och dessutom
träffar vi kloka gumman och
andra historiska karaktärer
intill slagfältet i Oravais.
Gammaldags lekar och
hantverk finns också med på
programmet, liksom stunder
med sägner och berättelser
från drygt 200 år tillbaka i
tiden.
Vuxna har chansen att ta del
av samma tema. Nåja, nästan
åtminstone. Lekarna kanske
de får ge avkall på, men de får
desto grundligare kunskaper
i konsten att odla, plocka,
förädla och förvara örter.
– Vi får hjälp av en kunnig
person med att anlägga örta-

gården. Örtkunskaperna och
konsten att använda både
vilda och odlade växter bidrar Anita Storm med, säger
Lilian Pettersson-Smeds.
Hon konstaterar att det
blir en intensiv vecka. Dagen
efter att barnens dagsläger
är avslutat är det dags för de
vuxnas två dagar långa kurs.
Örtkunskap är en lika
självklar som viktig ingrediens i kursen. Den kunskapen
behövs både när det gäller vilda och odlade växter.
Varje huskur, varje örtte och
varje måltid med inslag av
egenhändigt plockade örter
ska bygga på säkerhet.
– Under kursens två dagar
gör vi olika teer och kokar
också olika salvor, till exempel av kåda och av ringblomma, säger Anita Storm.
Salvor, tinkturer och teer

får deltagarna ta med sig
hem. Anita Storm nämner
grobladstinkturen för sårvård, sov-gott-te samt te mot
magont, ansiktsvatten och
fotbad bland de produkter
kursdeltagarna kan få lära
sig.
Hon berättar att intresset
för liknande kurser på finskspråkiga orter har varit stort,
och att till exempel esterna
använder sig av huskurer och
örter i matlagningen betydligt flitigare än vi.
Tack vare projektet Kulturarvspaketering i Oravais kan
Oravais historiska förening
ordna kurser för både barn
och vuxna. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden.
Anne Manner

Nässlan bara väntar på att bli plockad. 
och Anne Manner

Foto: Ann-Katrin Finell
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”Ett hus fullt av möjligheter”
Den tidigare Halpa-Halli
fastigheten i Vörå får nytt
liv. Om cirka en månad
öppnar GB Gallerian, med
en färsk K-Market och
en blomsterhandel som
första ockupanter.
Kenneth Sten, vd för familjeföretaget Stenco, undertecknade både ett hyresavtal ett
kedjeavtal med K-Market i
slutet av mars. Först var planerna att öppna i slutet av
maj. Men det blev framskjutet en vecka till 7 juni främst
på grund av brist på personal
i och med examensfirande.
Sten tror att GB-gallerian
trots det kommer att vara ett
välkommet tillskott i Vörå.
Han oroar sig inte över konkurrensen snett över vägen
där S-Market står. Han räknar med att Vöråborna vill ha
ett alternativ och konkurrens
i byn.
– Vi kommer att satsa hårt
på god kundbetjäning och
extra service som butiksgrillat och butiksgräddat med
mera. VI kommer att vara
lyhörda för kundernas önskemål och försöka tillgodose
dem så långt som möjligt.
Jag tror starkt på trenden att
kunderna vill se en levande
affär där de också kan påverka sortimentet, säger Sten.
Det blir den tredje K-Marketen som Stenco ger sig in
på. Sedan tidigare har Stenco etablerat sig i Malax och
i Sundom och snart även
i Vörå. Lokalen i Vörå blir
även den största lokalen hittills. GB-gallerian är hela 900
kvadratmeter stort och Sten
tror att kunderna kommer att
uppskatta svängrummet.
– Det kommer att finnas
bra med rum i gångarna och
upplevas betydligt rymligare
än tidigare. Visst blir det en
utmaning med att fylla butiken med varor, men det ordnar sig.

Kenneth Sten, vd för Stenco, ser fram emot öppnandet av GB-Gallerian.

Ena halvan av den långa
kyllinjen finns redan på
plats och såväl Sten som de
andra involverade arbetar
hårt för att få allting i skick
tills premiären. Lokalen ägs
av familjen Sirén och AnnChatrine Sirén hjälper till när
hon kan. Hon ser fram emot
att det ska bli liv i huset igen.
– Det är ett hus fullt av
möjligheter. Det ska bli jättespännande att öppna, säger
Sirén.
Under de senaste dagarna

har kyldiskar monterats och
ena halvan av den blivande
35 meter långa disken står
och väntar på att kopplas
ihop med den andra halvan.
– Det är ett liknande inslag
som finns i många större affärer. Vi kommer även att ha
salladsbar och lokala produkter som finns att fås, säger Sten.
Sten kommer även att ta
hjälp av lokala förmågor.
Han fick assistans av sin ku-

sin Michaela Sten som känner till området för att hitta
lämpliga kandidater till butiken. Sten gjorde ett medvetet
val att anställa personer över
18 år gamla, som enligt lag
får sälja tobak och alkohol i
butik. Dessutom valde han
att anställa sådana personer som kan båda inhemska
språken.
– Det lär ändå finnas en hel
del finskspråkiga i trakten.
Totalt kommer vi att ha med
oss 10 anställda från starten.

Foto: Felix Rantschukoff

Varav 6 är ordinarie och 4 inhoppare. Jag vill hellre börja
lite försiktigt vad gäller antalet för att vid behov öka personalmängden i framtiden.
Butiken kommer även att
erbjuda butiksskjutsar i samarbete med Oravais trafik för
de som inte har en egen bil.
– Det ska bli spännande att
se om det finns intresse. I så
fall fortsätter vi med det. En
minibuss hämtar personerna
som är intresserade, de får
handla och får skjuts hem

igen. Oravais Trafik kommer
att annonsera om rutten och
tidtabellen.
GB-Gallerian öppnar den
7 juni och det är K-Market
och Vörå Blomsterhandel
som är i gallerian då den öppnar. Sten säger att de kommer att fira med kaffe och
tårta vid öppningen.
– Alla är hjärtligt välkomna och jag samt personalen
väntar med iver på att få betjäna Vöråborna.

Felix Rantschukoff

Byggakuten både bygger och flyttar hus
Roger Ehrström och Jonas Söder har i ett halvt
år ägt företaget Byggakuten. De tar emot alla
uppdrag inom byggnadsbranschen, men om de
själva får välja flyttar de
gärna hus.
Trots att Ehrström och Söder
varit ägare av Byggakuten
under en relativt kort tid är
inte företaget något nytt för
dem. De hade båda arbetar
i dryga 6 år i företaget men
tog över verksamheten efter
att deras gamla arbetsgivare
sålde verksamheten.
Deras två största specialiteter är renovering och flyttning av gamla stugor. Den
största utmaningen med att
transportera stugor är att det
är förvånansvärt mycket material som ska tas från punkt
a till punkt b.
– Logistiken är det svåraste

inom den här branschen, säger Ehrström.
Deras mest utmanande
uppdrag de haft var när de
flyttade en stuga från Kauhava till en holme i Kantlax
i Nykarleby.
– Men det finns ingen stuga som skulle vara för rutten
så att det inte går att fixa, säger Söder.
Det finns ett allmänt intresse för äldre hus just nu
har Ehrström märkt. Det är
vanligt att renovera gamla
hus och Byggakuten gör allt
från grunden till taket. Den
sistnämnda finns det stor efterfrågan på.
– Tak är nog det som vi gör
oftast skulle jag säga. Vi tar
bort det gamla och sätter nya
plattor på plats, säger Ehrström.
Det är viktigt för Byggakuten
att återbruka, alltså att tillgodose naturliga produkter. Så
som linfiber till isoleringen

som är ett ekologiskt alternativ.
– Vi vill använda oss av
traditionell byggteknik, säger
Söder.
De tycker att samarbetet
med andra företag i regionen
funkar bra och de brukar försöka att använda sig av lokala förmågor. Trots att de har
varit kollegor i nästan tio år
brukar det inte uppstå några
konflikter.
– När man har arbetat så
länge tillsammans som vi
gjort kan vi säga rakt ut till
den andra vad man tycker.
Det är bra, säger Ehrström.
De säger att de inte har
svårt att tänka sig deras
drömprojekt eftersom det är
något de upplever ofta.
– Vårt drömprojekt är det
vi får göra varje dag, säger
Söder.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Jonas Söder och Roger Ehrström har arbetat tillsammans i många år.
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Aquarelle ordnar 80-talskonsert
zzDamkören Aquarelle har
i flera år lekt med tanken
att ställa till med en konsert
med enbart låtar från 80-talet. Den här månaden blir
det verklighet. Dirigenten för
kören utlovar underhållning
och ett avbrott i vardagen.
Pernilla Nilsson-Wiik har
varit dirigent för damkören
Aquarelle sedan år 2015. Hon
jobbar som musiklärare på
Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut och tycker att
det bästa med Aquarelle är
att de tillsammans kan göra
så många olika saker.
– De är med på mina idéer
som kan vara ganska galna
emellanåt. Men de tar an utmaningen. Det är roligt att se
hur folk man jobbar med utvecklas, säger Nilsson-Wiik.
Idéen till konserten kläcktes redan när Nilsson-Wiik
var en nykomling i damkören. Då nämnde någon i kören att det kunde vara kul att
pröva på 80-talslåtar. Nilsson-Wiik berättar att det var
ett välkommet förslag.
– Jag tycker själv jättemycket om 80-talsmusik. Vi
brukar skämta i kören om att
musiken bara blev sämre efter 80-talet. Så jag tänkte att
vi börjar på med övningarna
direkt till vårterminen i år.
Den 23 maj är det premiär i
Norrvallas auditorium, säger
Nilsson-Wiik.
Hon beskriver konserten
som ett potpurri av 80-tals-

Totalt består Aquarelle av 19 kvinnor plus dirigenten Pernilla Nilsson-Wiik (i mitten).

låtar. Konserten har ingen
paus och pågår i 45 minuter.
Vilken Nilsson-Wiik tror att
passar eftersom det är på en
vardag. Hon säger att låtarna
de valt har fart i sig och är
väldigt rytmiska.
Flera av låtarna är egentligen skrivna för att vara
sololåtar.
Därför har det krävts en
del modifikationer för att det
ska passa en damkör. Vissa
av anpassningarna har Nilsson-Wiik köpt in och vissa
har hon gjort själv. Ett band
med Stefan Jansson i spetsen

kommer att ackompanjera
kören i vissa låtar.
– Det är en utmaning att
täcka hela låten i de låtar
som vi sjunger utan komp i
bakgrunden. De flesta har
hört låtarna vi uppträder
med och de förväntar sig att
de ska låta på ett visst sätt.
Då är det upp till kören att
man får med alla toner, säger
Nilsson-Wiik.
Låtarna som de uppträder
med har valts av NilssonWiik för att passa en damkör
med kvinnor i fokus. Bland

låtarna finns Cindy Laupers
”Girls just want to have fun”,
The Weather Girls ”It’s raining men”, Totos ”Africa” och
Abbas ”The winner takes it
all”. Samtliga låtar som Aquarelle uppträder med är på
engelska.
– Det finns mycket låtar att
ta av från 10 år.
19 kvinnor sjunger totalt
i damkören plus NilssonWiik i spetsen som dirigent
och konserten är del av en
körkurs. Kören har inte uppträtt i Norrvallas auditorium
sedan de renoverat den. Nils-

Foto: Aquarelle

son-Wiik tror att det kommer
vara ett bra utrymme och de
kommer även ordna med
ljudupptagning för att förstärka sången.
Nilsson-Wiik förväntar sig
att kören kommer ha det roligt tillsammans på konserten och hon tror att publiken
får se när en kör släpper löss
från de vanliga damkörsnormerna.
– Jag tror det finns en uppfattning om en stereotypisk
damkör som är, ursäkta uttrycket, gamla tanter som

sjunger visor. Vi är inte något
sådant, den yngsta medlemmen i kören är 18 år gammal och den äldsta över 60
år gammal, så det är ett brett
spektrum.
Hon hoppas att många
kommer på konserten.
– Om man tycker om
80-talsmusik eller vill annars
bara komma och lyssna är
publiken varmt välkommen.
Aquarelles 80-talskonsert
ordnas den 23 maj i Norrvallas auditorium och är avgiftsbelagd.

Felix Rantschukoff

Nytt registreringssystem införs
inom småbarnspedagogiken
zzUnder våren 2018 kommer
Vörå kommun starta i gång
ett nytt system för närvaroregistrering av barnens tider
inom
småbarnspedagogiken. Orsaken till att detta
system tas i bruk är att lösgöra mera tid för personalen
att vara med i barngrupperna, där de behövs mest.
Personalen får ständigt
nya krav och uppgifter genom nya lagar och bestämmelser som gjort att allt
mindre tid spenderas med
barnen och mera tid går åt
att administrera.
I och med denna förändring är förhoppningen att
effektivisera administrationen inom småbarnspedagogiken för såväl barnens som

personalens bästa.
Programmet heter Päikky och innebär att närvaroregistreringen sker via
daghemmets/familjegruppdaghemmets smarttelefon.
När barnet kommer loggar
föräldrarna in barnet och
då det hämtas loggar man
ut, loggningen sker via en
”tagg”, varje vårdnadshavare kommer att få en egen
”tagg”. Taggen förs över baksidan på enhetens telefon
och barnets ankomst registreras.
Päikky medför även att föräldrarna skall göra reserveringar av barnets dagvårdstider en vecka på förhand.
Reserveringen sker via da-

tor eller via en föräldra-app
i den egna smarttelefonen.
Reserveringen skall ske senast söndag 24.00, alltså 7
dagar i förväg.
Detta för att personalstyrkan skall kunna planeras i
enlighet med barnens närvarotimmar.
Föräldrarna
kommer att kunna följa
upp hur många timmar per
månad man har avtalat om
och använt i realtid. Detta
underlättar även för föräldrarna att hålla koll på sina
dagvårdstider.
På sikt kommer dagvårdsansökningar att kunna lämnas in elektroniskt.
Även förfrågningar om
tillexempel
dagvårdsbehov under lov kommer att

kunna skickas via programmet. Detta kommer minska
mängden lappar som skickas fram och tillbaka i sammanband med olika lov och
förenkla för såväl föräldrar
som personal!
Målet är att alla daghem och
familjegruppdaghem kommer att ha implementerat
det nya systemet till hösten
2018. Föräldrarna kommer
få hem instruktioner på hur
de ska göra för att reservera
sina barns tider inför höstterminen.
Ytterligare information
kommer även att så småningom finnas på kommunens hemsida.

Anna Käcko-Englund

Taggen förs över baksidan på enhetens telefon och barnets
ankomst registreras.

Uusi rekisteröintijärjestelmä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa
zzKevään 2018 aikana Vöyrin
kunnan varhaiskasvatuksessa aletaan käyttää uutta
järjestelmää lasten hoitoaikojen rekisteröintiä varten.
Syynä uuden järjestelmän
käyttöönottoon on, että henkilöstölle halutaan vapauttaa lisää aikaa lapsiryhmien
kanssa olemiseen, sillä siellä
heitä tarvitaan eniten.
Henkilöstöön kohdistuu
jatkuvasti uusia vaateita ja
uusien lakien ja määräysten
myötä uusia tehtäviä, minkä

vuoksi yhä vähemmän aikaa
käytetään lasten kanssa olemiseen ja enemmän aikaa
hallintoon.
Tämän muutoksen toivotaan tehostavan varhaiskasvatuksen hallintoa sekä
lasten että henkilöstön parhaaksi.
Ohjelman nimi on Päikky, ja läsnäolorekisteröinti
ohjelmaan tehdään päiväkodin/ryhmäperhepäiväkodin älypuhelimella. Kun
lapsi tuodaan päiväkotiin,

vanhemmat kirjaavat lapsen
sisään ja lasta haettaessa
kirjataan lapsi ulos. Tiloihin
ja sieltä pois kirjaudutaan
”tagilla”, ja jokainen huoltaja
saa oman taginsa. Tagi asetetaan yksikön puhelimen
takakantta vasten ja näin
lapsen saapuminen rekisteröityy.
Päikyn käyttöönotto aiheuttaa myös sen, että vanhempien on tehtävä lapsen
päivähoitoaikojen varaukset

viikon etukäteen. Varaukset
tehdään tietokoneella tai
omalla älypuhelimella vanhemmille tarkoitetun sovelluksen kautta. Varaukset
on tehtävä viimeistään sunnuntaina 24.00 eli seitsemän
päivää etukäteen. Tämä johtuu siitä, että henkilöstön
vahvuus on voitava suunnitella lasten läsnäolotuntien mukaisesti. Vanhemmat
voivat seurata reaaliaikaisesti, kuinka monta tuntia
kuukaudessa on sovittu ja

kuinka monta tuntia käytetty. Tämä helpottaa myös
vanhempien mahdollisuutta
pitää silmällä päivähoitoaikojaan.
Ennen pitkää myös päivähoitohakemukset voi jättää
sähköisesti. Ohjelman kautta voi jatkossa lähettää myös
kyselyjä esimerkiksi päivähoidon tarpeesta lomien aikana.
Tämä vähentää suuntaan
ja toiseen lähetettävien lappujen määrää lomien yhtey-

dessä ja yksinkertaistaa asioita sekä vanhemmille että
henkilöstölle.
Tavoitteena on, että kaikki
päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ottavat käyttöön
uuden järjestelmän syksyyn
2018 mennessä. Vanhemmat
saavat kotiin ohjeet, miten
heidän tulee toimia varatakseen lapsensa ajat syyslukukaudelle.
Lisätietoja tulee myös pian
kunnan kotisivuille.

Anna Käcko-Englund
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Nygammalt byggföretag prövar på ny
Byggtjänst H-E Storlund
har en närmare 40 år historia i bagaget. Det som
började som ett kommanditbolag sysselsatte som
mest 25 personer. Nu är
en generationsväxling
på gång, vilket har gått
bra enligt grundaren och
hans svärson, som tagit
över företaget.
Det hela började med att
Hans-Erik Storlund och
Rune Nyvall startade ett
kommanditbolag. Till en början siktade de in sig på mindre byggprojekt. Det dröjde
inte länge förrän företaget
växte och kunde anställa
flera personer.
År 1988 drabbades Nyvall
av hjärtproblem och det blev
så att Storlund tog över verksamheten ensam och startade ett aktiebolag. Storlund
berättar att det gick bra att ta
hand om företaget på egen
hand, eftersom han var van
vid pappersarbetet från tidigare.
På 90-talet nådde personalmängden sin kulmen och
25 personer arbetade inom
Byggtjänst H-E Storlund.
Men den mansstyrkan var
inte långvarig.
– Sedan kom den ekonomiska krisen och vi var
tvungna att minska mängden
anställda. Då var det jag och
Veli-Matti Loukonen som
fick föra företaget vidare.
Han jobbar med oss än i denna dag, säger Storlund.
Storlund minns den tiden
som en tid med hård konkurrens. Den är fortfarande hård
i dagens läge. Men då var det
många som offererade billigt
och misslyckades ofta med
att slutföra arbetet för att sedan starta nytt företag. Det
han tror att fått företaget att
leva så länge är att de alltid
räknar offerterna så att de
stämmer.
– Vi bygger tills det är klart
och vi bygger för att det ska
hålla. Det har vi alltid hållit
fast vid.
För ett par år sedan började Storlund inse att det var
dags att gå i pension. Han

Staffan Julin och Hans-Erik Storlund håller kontakten angående företaget trots att Storlund gått i pension.

behövde inte leta långt utanför släkten för att hitta någon
som skulle ta över verksamheten. För hans döttrar Jenny
och Anna var gifta med två
intresserade. Jenny Julin är
gift med Staffan Julin och
Anna Nordmyr är gift med

Johan Nordmyr. Staffan Julin
är utbildad byggnadsingenjör
och hade lekt med tanken att
bli företagare redan tidigare.
Johan Nordmyr skulle bli
den som sköter det administrativa.
– Jag tänkte att så länge

han är ung och det är någon
som jag kan fråga om företaget och hålla kontakt med
så passar det bra att han tog
över verksamheten.
Julin är vd för företaget och
berättar att det krävdes en

viss övergångsperiod innan
han lärt sig företagandet helt.
– Att gå från nyutbildad
ingenjör till att leda ett företag är inte något som händer
utan vidare. Det kändes som
att jag var den som sade på
vilket sätt något skulle göras

enligt vad jag lärt mig på yrkeshögskolan. Men det praktiska har lärt mig mycket. Det
är ett stort ansvar dessutom
att vara arbetsledare och
chef.
Alla av Byggtjänst H-E
Storlunds anställda är mång-

VIKTiga gruppen hjälper i förändringar – PAINO-ryhmä a
zzOVM Hälsovårdscentral
ordnar en föreläsning med
Linda Mattus 24.5 kl.18 i
matsalen på Oravais hälsovårdscentral och presenterar
VIKTiga gruppen som planeras starta på hösten i OVMområdet.
Föreläsningen är gratis
och ordnas med tanke på alla
som skulle vilja göra en förändring i livet då det kommer
till hälsan.
Till VIKTiga gruppen
hoppas vi att personer med
övervikt och med motivation att göra bestående livsstilsförändringar ska söka
sig. VIKTiga gruppen ska bli
ett hjälpmedel för att ta tag i
sitt liv, sin vikt och sina levnadsvanor och göra livsstils-

förändringar som håller i sig.
Tanken är att gruppen ska
träffas ca 1 gång i månaden
under 1 års tid med början
i september 2018. Träffarna
går ut på uppföljning, diskussion och föreläsning om ett
aktuellt tema med även praktiska inslag.
Linda Mattus är en sann inspirationskälla. Hon är en
tvåbarnsmor som 18.1.2016
påbörjade en resa mot ett
hälsosammare liv. Hon ville
se hur långt hon kunde komma på 1 år.
Hon ställde inga krav på
sig själv gällande vikten, utan
varenda kilo bort var en seger för henne, ”allt man går
ner är hälsofrämjande”. Hon

gjorde små förändringar som
hade stor inverkan på hennes
hälsa.
Hon satte ribban lågt då
det kom till motionen, en
halv timme så ofta orken
fanns rörde hon på sig, inget
krav på att hon måste röra på
sig 4-5ggr/vecka.
Om hon gick på promenad
satte hon alarmet på 15 minuter på telefon och svängde då
det alarmerade. Hon följde
inga regler, program och
hade heller inga förbud. Hon
tävlade endast med sig själv,
jämförde sig aldrig med någon annan.
Vad gäller kosten så ställde
hon heller inga krav eller
satte förbud. Hon åt det godaste som fanns men i rätta

mängder, mindre portioner.
T.ex. om hon ville ha choklad
så åt hon den choklad som
hon älskade.
T.ex. Toblerone, men nöjde
sig med 2 bitar i stället för att
äta hela plattan. Och detta
gjorde hon inte varje dag,
utan hon ifrågasatte om hon
verkligen behövde chokladen eller om hon klarade sig
ännu en dag utan. Hon åt minimalt med frukt men massor
av råa grönsaker. Hon har
alltid ett kålhuvud hemma i
kylskåpet som räddning på
trötta dagar.
OVM-terveyskeskus järjestää Linda Mattuksen pitämän luennon 24.5. klo 18
Oravaisten terveyskeskuksen ruokasalissa. Luennolla

esitellään VIKTiga-ryhmä,
jonka suunnitellaan aloittavan toimintansa OVMalueella syksyllä. Luento on
maksuton, ja sen kohderyhmänä ovat kaikki terveydellistä muutosta elämäänsä
haluavat.
zzPAINO-ryhmään toivotaan mukaan henkilöitä, joilla
on ylipainoa ja motivaatiota
tehdä pysyviä elämäntapamuutoksia. PAINO-ryhmän on määrä auttaa jäseniään saamaan otteen omasta
elämästään, painostaan ja
elintavoistaan sekä tekemään kestäviä elämäntapamuutoksia.
Ajatuksena on, että ryhmä

tapaa noin kerran kuukaudessa vuoden ajan 1.9.2018
alkaen.
Tapaamiset
koostuvat
seurannasta, keskustelusta
ja ajankohtaista teemaa käsittelevästä luennosta, joka
kytketään myös käytäntöön.
Linda Mattus on todellinen inspiraation lähde. Hän
on kahden lapsen äiti, joka
aloitti matkan kohti terveellisempää elämää 18.1.2016.
Hän halusi nähdä miten pitkälle pääsisi yhden vuoden
aikana.
Hän ei asettanut itselleen
vaatimuksia painon suhteen,
vaan jokainen kilo oli hänelle
voitto. Matteuksen ajatuksena oli: ”jokainen pudotettu
kilo on terveydelle hyväksi”.
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ya produkter Gymnasiets kulutrresa
rens inom byggnadsbranschen. För varje byggnadsprojekt brukar 5-7 företag
lämna in offerter. De projekt
som företaget har genomfört
rör sig från små snuttjobb
som tar en timme till mångmiljonprojekt.
– Vi tackar inte nej till något. När de är nöjda med det
vi gjort hör de av sig igen. Vi
får många nya kunder via
mindre uppdrag, säger Julin.
Av de större byggnadsprojekten som de gjort nämner
Julin som exempel en renovering av vattentjänsteverket
i Smedsby i Korsholm, ett
dagis i Replot i Korsholm och
både en industrihall och ytterligare ett dagis i Malax.

sidiga, tillägger Julin.
– En person kan både renovera, riva och bygga nytt.
Det gör allting smidigare när
folk kan göra många saker.
Det är vår styrka, säger Julin.
Storlund och Julin berättar
att det råder hård konkur-

H-E Storlund har inte genomgått några dramatiska
förändringar under generationsväxlingen. Däremot har
företaget börjat erbjuda en ny
tjänst. De har börjat planera
egen
bostadsproduktion.
Just nu äger de tomter i Böle,
Oravais och Vörå.
– Vi skapar eget jobb på
det viset. Vi erbjuder inflyttningsklara hus, parhus eller radhus som kunden kan
skräddarsy enligt egna önskemål, säger Julin.
Företaget har även planer
på att bygga förvaringslokaler som personer kan köpa
hallandelar i.
– Många bor ganska trångt
nu för tiden eller vill använda
utrymmet där hemma till att
förvara något annat. Därför
tror vi att det är bra att kunna
sälja
förvaringsutrymmen
för det som inte får plats där
hemma. Vi har redan en del
intresserade spekulanter.
Storlund framhäver att det
är tack vare de anställda som
företaget har växt.
– Vi har bra personer som
arbetar för oss. De är självständiga och tar ansvar. Det
skulle inte gå om jag var
tvungen eller om Staffan
skulle vara tvungen att övervaka arbetet hela tiden. Det
är en trygghet att veta att var
och en kan arbeta på egen
hand, säger Storlund.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

auttaa muutoksessa
Hän teki pieniä muutoksia,
joilla oli suuri vaikutus hänen terveyteensä.
Liikunnan suhteen Mattus asetti riman matalalle.
Hän liikkui puoli tuntia niin
usein, kun jaksamista riitti.
Vaatimusta liikkua 4–5 kertaa viikossa ei ollut. Jos hän
kävi kävelyllä, laittoi hän
hälytyksen soimaan 15 minuutin päähän ja kääntyi, kun
hälytys soi. Hän ei noudattanut mitään sääntöjä, ohjelmia tai kieltoja. Hän kilpaili
pelkästään itsensä kanssa
eikä koskaan verrannut itseään muihin.
Myöskään
ruokavalion
suhteen hän ei asettanut
itselleen vaatimuksia tai

kieltoja. Hän söi suurimpia
herkkujaan mutta järkevissä
määrin eli pienemmissä annoksissa. Jos hänen teki mieli
esimerkiksi suklaata, hän
söi suosikkisuklaataan, esimerkiksi Tobleronea, mutta
tyytyi kahteen palaan sen
sijaan että olisi syönyt koko
levyn.
Hän ei myöskään tehnyt
näin joka päivä, vaan hän
kyseenalaisti, tarvitseeko todella suklaata vai selviääkö
hän jälleen yhdestä päivästä
ilman sitä. Hän söi vain vähän hedelmiä mutta paljon
raakoja kasviksia.
Hänellä on aina kokonainen kaali kotona jääkaapissa väsyneiden päivien pelastukseksi.

gick i år till Wien
Vörå samgymnasiums
kulturresa gick i år till
Österrikes huvudstad
Wien. Artikeln är skriven
av en elev.
Vi som valt temakursen Kulturresa har under läsåret
samlat ihop pengar bland
annat genom att hjälpa till
vid olika evenemang. För att
nämna några har vi dansat
ringlekar på julöppningen i
Vörå centrum, sålt hemgjorda bakverk på julmarknaden
vid Norrvalla och serverat
kaffe på föräldramöten.
Vår resa startade med tidig
avfärd lördagen den 14 april.
Väl framme sökte vi upp vårt
hotell och sedan samlades
vi för att äta en gemensam
lunch. Eftermiddagen bestod
av en guidad rundtur till fots
i centrala Wien. På kvällen
tog vi metron tillsammans
alla 27 elever och 3 lärare till
Pratern. Pratern är ett stort
offentligt parkområde med
ett nöjesfält. Vid nöjesfältet finns bland annat Wiener Riesenrad, vilket är ett
välkänt pariserhjul. Det är
knappa 65 meter högt och
känt för att det visats i filmer
som Den tredje mannen och
James Bond – Iskallt uppdrag.
På söndagen vaknade vi
upp pigga och glada. Vi började dagen med besök på
Schönbrunn och världens
äldsta zoo. Schönbrunn är
ett slott i Wien som sedan
1960-talet har varit den sevärdhet i Wien som haft flest
besökare. År 1996 blev slottet
och den tillhörande trädgården upptaget på Unescos
världskulturarvslista. Besöket på Tiergarten Zoo var
intressant och uppskattades
av djurälskarna i vår grupp.
Där fanns bland annat jättepandor, isbjörnar och giraffer. Senare på söndagen
gjorde vi en visit till Stefansdom. Stefansdom är Wiens
katolska domkyrka från
1200-talet. Vår gemensamma
middag avnjöts vid L’Osteria
Wien. Restaurangen får högt
betyg och speciellt deras
otroligt goda och stora pizzor
rekommenderas!
Följande dag for vi med tåg
till Bratislava, Slovakiens huvudstad. Vi gick på en guidad
rundvandring i gamla stan
och fick ta del av dess historia. Därefter fick vi strosa
runt i Bratislava. Måndagskvällen, och tillbaka i Wien,
avslutades med ett besök till
Heldenplatz, ett torg framför
Hofburgpalatset.
Tisdagen började med ett
besök på FRA (European
Union Agency for Fundamental Rights). Vid FRA fick
vi höra en föreläsning och
sedan var det fritt fram för
oss att ställa frågor till föreläsaren Ann-Charlotte Nygård
som har sina rötter i Oravais.
Därefter gjorde vi ett besök
på Förenta Nationernas kontor i Wien där vi också guidades runt. Båda besöken var
lärorika och inspirerande.
Eftermiddagen bestod av
”egen tid” då vi antingen fick
gå omkring i staden eller be-

Vy från Stefansdoms tak.

Foto: Privat

Gruppbild utanför FN-byggnaden.

Foto: Privat

söka matmarknaden Naschmarkt. Några av oss begav
oss till Naschmarkt där vi
testade på olika multikulturella specialiteter, både söta
och salta. Kvällen avslutade
vi med gemensam middag på
Hard Rock Café.

På onsdagen hann vi även
med ett besök till Spanska
ridskolan innan det var dags
för flygresorna hem. Hästdressyren där är imponerande och arenan är en av världens vackraste ryttararenor.
Vi är alla nöjda med vår

lärorika kulturresa. Vi har
besökt platser vi annars inte
skulle haft möjlighet att uppleva och vi har definitivt vidgat våra vyer. Vi vill tacka för
allt stöd vi fått!
Tack!
Emilia Nygård
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Äldrevården och äldreomsorgen
erbjuder vård i hemmet – hemvård
På hemvården arbetar
personalen för en klientinriktad, högklassig och
jämlik vård och omsorg.
Hemvård är en helhet som
består av hemservice och
hemsjukvård som hör till äldreomsorgens respektive hälsocentralens verksamhet.
Hemservice är till för dig
som på grund av sjukdom,
handikapp, nedsatt funktionsförmåga eller särskild
livssituation behöver vårdoch omsorgsinsatser för att
kunna bo kvar i ditt eget hem.
Hemsjukvård är till för dig
som behöver sjukvård i hemmet och som av medicinska
skäl inte kan ta dig till hälsocentralen eller annan sjukvårdsmottagning.
Hemservicen erbjuder vård
och omsorg enligt en individuell vård- och serviceplans
som uppgörs tillsammans
med dig, beaktande av dina
önskemål och vårdbehov. Anhöriga/närstående inbjuds att
delta i vården och omsorgen
på dina villkor, samt närvara
när vård- och serviceplanen
uppgörs/uppdateras av hemserviceledarens eller ansvarig
närvårdare.
Hemservicen hjälper med
personlig vård och omsorg
utgående från ett rehabiliteringsfrämjande
arbetssätt.
Du uppmuntras till självständighet och får hjälp med det
som är svårt att klara av på
egenhand. Servicen innefattar
stödtjänster och/eller hemservice i enlighet med vård- och
serviceplanen.
Hemservicens serviceutbud:
Daglig hygien
Hjälp med på- och avklädning
Stöd vid måltider
Läkemedelsdelning i dosett
Sjukvård enligt överenskommelse med hemsjukvården.
Renlighet i hemmet och
klädvård
Hemservicens stödtjänster:
Butikskasse
Måltidsservice
Trygghetsservice
Klädservice
Duschservice
Stöd för snöplogning
I hemservicens serviceut-

bud ingår inte
Avfrostning av frys
Fönstertvätt och gardinbyte
Vecko-, månads eller storstädning
Städning av utrymmen i
huset som du inte bor i (t.ex.
källare och vind)
Gårds- och trädgårdsskötsel, samt byte av blomjord
Vård och rastning av husdjur
Persontransport av dig i arbetstagarens bil
I hushåll där det finns andra
boenden än person/personer
med hemvård, förutsätts det
att ansvaret för hemmets renlighet tas av de andra boendena i hushållet.
Uppföljning av hälsa, läkemedelsbehandling eller sjukvårdsåtgärder som kan ske på
hälsovårdscentralen.
Vad allt innefattas i stödtjänsterna?
Butikskasse
Hemleverans av matvaror
inköpta i närbutik en gång per
vecka. Butikskassen är till för
personer som inte själv har
möjlighet att handla i närbutiken eller inte själv kan tillreda
mat.
Måltidsservice
Måltidsservice
betyder
hemtransporterad lunch och
ordnas för dem som inte kan
använda sig enbart av butikskasse. Måltidsservicen är till

för personer vars hälsa utsätts
för risk utan regelbundna
måltider (diabetiker, personer
med minnessjukdom).
Hemtransporterad lunch
kan beviljas enligt tre olika
alternativ: 3 dagar per vecka
(mån, ons, fre), 5 dagar per
vecka (må-fre) eller 7 dagar
per vecka förutsätter beviljad
daglig hemservice.
Veckor där helgdagar infaller på en vardag (ex. påsk) garanteras måltidsservice enligt
antal beviljade dagar.
Trygghetsservice
Trygghetsservice ordnas
dygnet runt i form av trygghetstelefon, plus dörrvaktssystem vid behov. Trygghetstelefonen är till för personer
med funktionsnedsättning
och som inte kan kontakta
hjälp med vanlig telefon ifall
olyckan är framme. Dörrvaktssystem kan kopplas
till trygghetstelefonen och
fungerar så att det alarmerar
när ytterdörren öppnas vid
särskild tidpunkt exempelvis
nattetid.
Klädservice
Klädservice innebär klädvård utanför det egna hemmet och är till för personer
som inte har tvättmöjligheter
hemma, eller som inte har anhöriga/närstående som kan
hjälpa till. Kläderna förs till
tvätteriet på Tallmo vårdcen-

ter för tvättning.
Duschservice
Duschservice ordnas vid
Tallmo vårdcenter och är
till för personer som saknar
ändamålsenliga duschutrymmen hemma. I duschservice
ingår hjälp från hemservice
om så behövs. Ifall man inte
själv eller de anhöriga/närstående inte har möjlighet att
ordna transporten, så ordnar
hemservice taxiskjuts.
Snöplogning
Bidrag för snöplogning
kan beviljas ifall personens
bruttoinkomster per månad
understiger 1300 euro. Klienten betalar själv kostnaderna
för snöplogning och för sedan in kvitto på betalningen
samt inkomstutredning till
socialkansliet.
Inkomstutredningen fås av hemserviceledaren. Bidraget för snöplogning uppgår till max 25
% av kostnaderna.
Vad gör hemsjukvården?
Hemsjukvården erbjuder
sjukvård i hemmet. Det innefattar en mängd olika uppgifter allt från läkemedelsdelning i dosett till intravenös
läkemedelsbehandling, plus
laboratorieprovtagning som
t.ex. INR-provtagning vid
Marevan behandling. Hemsjukvården tar även hand
om vården av sår, stomier
och dräner. Vid behov görs

minnestester (MMSE) för att
kartlägga minnesförmågan,
plus bedömning av näringstillståndet (MNA) för att garantera att du får tillräckligt
med mat och vikten hålls
stabil. För att tillvarata dina
resurser erbjuds individuell
rehabiliteringshandledning i
hemmet när det är möjligt.
Hemsjukvården stöds av
hemsjukhuset
Vid krävande smärtbehandling som t.ex. vid cancer eller palliativ vård kan
hjälp fås via hälsocentralens
hemsjukhus. Den palliativa
sjukskötaren
koordinerar
verksamheten och vårdkontakten inleds med att Närsjukhusets läkare skriver in
dig som patient till hemsjukhuset, som är en del av Närsjukhuset. Målet med vården
är att du skall tryggt kunna
bo kvar hemma så länge du
önskar, med vara inskriven
på Närsjukhuset och ha
möjlighet till intagning om
eller när det behövs. Vårdkontinuiteten garanteras av
telefonjour 24/7 och att Närsjukhusets personal alltid har
tillgång till din vårdjournal.
Annan service: 78-åringarnas hälsoundersökningar
Hälsocentralen inbjuder
kommunens 78-åringar till
en hälsoundersökning innefattande en kartläggning av
välbefinnande, hälsa, sjukdomsrisker och möjligheter
att främja funktionsförmågan. Under besöket sker en
genomgång av läkemedelslistan och resultatet av tagna
laboratorieprov. Det görs
även olika tester som minnes
test (MMSE), bedömning
av näringstillståndet (MNA)
och den fysiska funktionsförmågan. Hälsoundersökningens resulterar i en plan för
främjande av ditt välbefinnande.
När erbjuds service?
Hemservicen erbjuder service dygnet runt under årets
alla dagar. Nattetid tar hemservicens nattpatrull över
verksamheten.
Hemsjukvården erbjuder service vardagar under dagtid, medan
Hemsjukhuset erbjuder service dygnet runt som en del av
Närsjukhusets verksamhet.
Hembesöken kan variera
från ett besök i veckan till ett

till flera besök per dygn. Servicen kan beviljas tillfälligt eller fortgående och kan bestå
av stödtjänster, hemservice,
hemsjukvård. Kommunens
kriterier för hemvård och
stödtjänster hittas på: www.
vora.fi.
Hemservicens och hemsjukvårdens avgifter?
Hemservicens och hemsjukvårdens tjänster är avgiftsbelagda och baserar sig
dina inkomster, besöksintervall och antalet personer
i hushållet. Avgifterna för
stödtjänster, tillfällig hemservice och hemsjukvård går
enligt en skild fastställd taxa.
Ansökan om hemvård?
Hemservice och stödtjänster:
Ansök per telefon av hemserviceledaren på omsorgskansliet. I ansökan beaktas
den äldres hälsa och funktionsförmåga, samt behov av
vård och omsorg.
Hemsjukvård:
Ansök per telefon av hemsjukvården på hälsocentralen.
I ansökan beaktas den äldres
hälsa och funktionsförmåga,
samt behov av sjukvård.
KONTAKTA OSS:
Handläggare av hemservice, stödtjänster och närståendevård
Hemserviceledare
Tel. (06) 382 1421,
Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10
Ansvarig
närvårdare
(Vörå-Maxmo)
Tel. 050 571 6080, mån-fre
kl. 8-14
Ansvarig närvårdare (Oravais)
Tel. 050 435 9590, mån-fre
kl. 8-14
Hemsjukvård
Vörå
Tel. 050 086 1353, mån-fre
kl. 12.30–13
Oravais och Maxmo
Tel. 050 361 8296, mån-fre
kl. 12.30–13
Frågor kring fakturering:
Hemservice och stödtjänster
Tel. (06) 382 1404
Bäst nåbar mån-fre under
tjänstetid
Hemsjukvård
Tel. (06) 385 2148
Bäst nåbar mån-fre under
tjänstetid
Lisen Bäck
& Gunilla Jusslin

Hemservice också för barnfamiljer
zzFör att er familj och era
barn skall få bästa möjliga
hemservice, så hoppas vi på
ett bra och nära samarbete
med er och er familj.
Vem är servicen till för
och vad innebär den?
Barnfamiljer har rätt att
få sådan hemservice som är
nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift, om
det p.g.a. sjukdom, förlossning, skada eller liknande
funktionsnedsättning inte är
möjligt att trygga barns välfärd utan hemservice.
Målinriktad verksamhet

med målet att stärka familjens egna resurser.
Tidsbundet stöd för föräldraskapet i vardagen, vilket
utförs tillsammans med familjen och samarbetsaktörer.
Vad består servicen av?
Stöd vid speciella familjesituationer i samråd med hemserviceledare.
Förebyggande barnskyddsarbete eller barnskyddsarbete
i samråd med socialarbetare.
Allmänna kriterier
Hemservice för barnfamiljer beviljas inom budgeterande medel i följande situa-

tioner:
Familj med barn under 18
år
Graviditet och förlossning
Behov av hemhjälp vid
tvilling eller flerbarns födslar
Barns/syskons/förälders
skada eller sjukdom
Förälderns nedsatta funktionsförmåga, utmattning eller depression
Krissituationer i familjen
p.g.a. olycka, sjukdom eller
dödsfall
Verksamhetens riktlinjer
styrs av socialvårdslagen,
kommunens kriterier för

hemvård & stödtjänster, som
finns på www.vora.fi. Individuell behovsbaserad bedömning av hemserviceledare/
socialarbetare.
Hur mycket och hur länge
kan servicen beviljas?
Hemservice erbjuds i regel
2-4 t i gånger x 1/vecka under
vardagar i högst 3 månader.
Hur ansöker du om hemservice för barnfamiljer?
Ansök via hemserviceledaren på omsorgskansliet.
Bedömningen av er familjs
servicebehov sker utgående
från er helhetssituation.

Hemservicens avgifter?
Hemservicens tjänster är
avgiftsbelagda och baserar
sig er familjs inkomster och
hemservicens besöksintervall. Endast i undantagsfall
kan socialarbetare bevilja
avgiftsfri hemservice och då
handlar det om hemservice
som en del av barnskyddsarbete.
KONTAKTA OSS
Handläggare av hemservice, stödtjänster och närståendevård:
Hemserviceledare
Tel. (06) 382 1421,

Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10
Ansvarig
närvårdare
(Vörå-Maxmo)
Tel. 050 571 6080, mån-fre
kl. 8-14
Ansvarig
närvårdare
(Oravais)
Tel. 050 435 9590, mån-fre
kl. 8-14
Frågor kring fakturering:
Hemservice och stödtjänst
Tel. (06) 382 1404
Bäst nåbar mån-fre under
tjänstetid

Lisen Bäck
& Gunilla Jusslin
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Vanhustenhoito ja vanhustenhuolto
tarjoavat hoitoa kotona – kotihoito
Kotihoidossa henkilöstö
työskentelee asiakaslähtöisen, korkealaatuisen ja yhdenvertaisen
hoidon ja hoivan hyväksi.
Kotihoito
Kotihoito on kotipalvelun
ja vanhustenhuollon tai terveyskeskuksen
toimintaan
kuuluvan kotisairaanhoidon
kokonaisuus.
Kotipalvelu on tarkoitettu
sinulle, joka tarvitset hoitoa
tai hoivaa sairauden, vamman, alentuneen toimintakyvyn tai erityisen elämäntilanteen vuoksi voidaksesi asua
edelleen omassa kodissasi.
Kotisairaanhoito on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset
sairaanhoitoa kotona etkä voi
lääketieteellisistä syistä hakeutua terveyskeskukseen tai
muulle sairaanhoidon vastaanotolle.
Kotipalvelu
Kotipalvelussa
tarjotaan
hoitoa ja hoivaa yhdessä
sinun kanssasi tehdyn ja
yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti
ottaen huomioon sinun toiveesi ja hoitotarpeesi. Omaiset/
läheiset kutsutaan osallistumaan hoitoon ja hoivaan sinun ehdoillasi sekä olemaan
läsnä kotipalveluohjaajan tai
vastaavan lähihoitajan tehdessä/päivittäessä hoito- ja
palvelusuunnitelmaasi.
Mitä kotipalvelu tekee?
Kotipalvelu auttaa henkilökohtaisessa hoidossa ja
hoivassa kuntoutuslähtöisellä
työtavalla. Sinua kannustetaan itsenäisyyteen, ja saat apua
sellaisiin asioihin, joista sinun
on vaikea selviytyä itse. Palvelu koostuu tukipalveluista
ja/tai kotipalvelusta hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaisesti.
Kotipalvelun
palvelutarjonta
- Päivittäinen hygienia
- Pukeutumis- ja riisuutumisapu
- Aterioilla tukeminen
- Lääkeannostelu dosetteihin
- Sairaanhoito kotisairaanhoidon kanssa sovitun mukaisesti
- Kodin ja vaatetuksen puhtaus
Kotipalvelun tukipalvelut
- Kauppakassi
- Ateriapalvelu
- Turvapuhelin
- Pyykinpesupalvelu
- Suihkutuspalvelu
- Lumenluomisen avustus
Kotipalvelun
palvelutarjontaan ei kuulu
- Pakastimen sulatus
- Ikkunoiden pesu tai verhojen vaihto
- Viikko-, kuukausi- tai
suursiivous
- Siivous sellaisissa tiloissa,
joissa et asu (esim. kellari tai
ullakko)
- Pihan- tai puutarhanhoito
tai kukkamullan vaihto
- Lemmikkien hoito tai ulkoilutus
Potilaan henkilökuljetus
työnantajan autossa
Vastuu kodinpuhtaudesta
on talouden muilla asukkailla

sellaisissa talouksissa, joissa
asuu muitakin kuin kotihoitoa käyttäviä henkilöitä
Terveyden seuranta, lääkehoito ja terveyskeskuksessa
hoidettavat sairaanhoidolliset
toimenpiteet
Mitä kaikkea kuuluu tukipalveluihin?
Kauppakassi
Lähikaupasta
ostettujen ruokatarvikkeiden kotiin toimitus kerran viikossa.
Kauppakassi on tarkoitettu
henkilöille, joilla ei ole itse
mahdollisuutta asioida lähikaupassa tai jotka eivät voi
itse valmistaa ruokaa.
Ateriapalvelu
Ateriapalvelu
tarkoittaa
kotiin kuljetettua lounasta, ja
järjestetään henkilöille, jotka
eivät voi käyttää pelkästään
kauppakassia. Ateriapalvelu
on tarkoitettu henkilöille, joiden terveys vaarantuu ilman
säännöllisiä aterioita (diabeetikot, muistisairaat).
Kotiin kuljetettu lounas
voidaan myöntää kolmen eri
vaihtoehdon mukaisesti:
kolmena päivänä viikossa
(ma, ke, pe),
viitenä päivänä viikossa
(ma–pe) tai
seitsemän päivää viikossa
edellyttää myönnettyä päivittäistä kotipalvelua.
Arkipyhiä sisältävillä viikoilla (esim. pääsiäinen)
ateriapalvelu taataan myönnettyjen päivien määrän mukaisesti.
Turvapuhelin
Turvaa tarjotaan vuorokauden ympäri turvapuhelimen
sekä tarpeen vaatiessa ovivalvontajärjestelmän avulla. Turvapuhelin on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky
on alentunut ja jotka eivät
voi soittaa apua tavallisella
puhelimella onnettomuuden
sattuessa. Ovivalvontajärjestelmä voidaan yhdistää turvapuhelimeen, ja se hälyttää,
jos ulko-ovi avataan poikkeuksellisena ajankohtana,
esimerkiksi yöllä.
Pyykinpesupalvelu
Pyykinpesupalvelu tarkoit-

taa kodin ulkopuolista vaatteiden huoltoa. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole
pyykinpesumahdollisuutta
kotona tai joilla ei ole pyykinpesussa auttavia omaisia/läheisiä. Pyykki viedään pestäväksi Tallmon palvelukeskuksen pesulaan.
Suihkutuspalvelu
Suihkutuspalvelua tarjotaan
Tallmon
palvelukeskuksessa. Se on tarkoitettu
henkilöille, joilla ei ole tarkoituksenmukaisia suihkutiloja
kotona. Suihkutuspalveluun
saa tarpeen vaatiessa apua
kotipalvelulta. Jos itsellä tai
omaisilla/läheisellä ei ole
mahdollisuutta järjestää kuljetusta, kotipalvelu järjestää
taksikyydityksen.
Lumenluonti
Avustusta lumenluontiin
voidaan myöntää, jos henkilön bruttotulot ovat alle
1 300 euroa kuukaudessa.
Asiakas maksaa itse lumenluonnin kustannukset ja tuo
sitten tuloselvityksen sekä
kuitin maksua varten sosiaalitoimistoon. Tuloselvityksen
saa
kotipalveluohjaajalta.
Lumenluonnin avustus kattaa korkeintaan 25 prosenttia
kustannuksista.
Mitä kotisairaanhoito tekee?
Kotisairaanhoito tarjoaa
sairaanhoitoa kotona. Siihen
sisältyy monia eri tehtäviä
lääkkeiden dosetteihin annostelusta suonensisäiseen lääkehoitoon sekä laboratorionäytteenottoon, kuten Marevanhoidon INR-näytteenottoon.
Kotisairaanhoito
huolehtii
myös haavojen, avanteiden
ja dreenauksen hoidosta.
Tarpeen vaatiessa tehdään
muistitestejä (MMSE) muistikyvyn
kartoittamiseksi
sekä tehdään ravitsemustilan
(MNA) arviointi, jotta riittävä
ravinnonsaantisi ja painosi
vakaana pysyminen voidaan
taata. Pitääksemme huolta
voimavaroistasi tarjoamme
yksilöllistä kuntoutusohjausta kotona mahdollisuuksien
puitteissa.

Kotisairaala kotisairaanhoidon tukena
Vaativaa
kivunlievitystä
tarvittaessa, esimerkiksi syövän tai palliatiivisen hoidon
tapauksessa, apua voi saada
terveyskeskuksen kotisairaalan kautta. Palliatiivinen sairaanhoitaja koordinoi toimintaa, ja hoitokontakti alkaa lähisairaalan lääkärin kirjatessa
sinut kotisairaalan (kuuluu lähisairaalaan) potilaaksi. Hoidon tavoitteena on, että voit
asua turvallisesti kotona niin
kauan kuin haluat olemalla
lähisairaalan kirjoilla, jolloin
sinulla on mahdollisuus tarpeen vaatiessa osastohoitoon.
Hoidon jatkuvuus taataan
24/7-puhelinpäivystyksellä ja
lähisairaalan henkilöstöllä on
aina pääsy hoitopäiväkirjaasi.
Muu palvelu: 78-vuotiaiden terveystarkastukset
Terveyskeskus
kutsuu
78-vuotiaat kuntalaiset terveystarkastukseen,
jossa
kartoitetaan potilaan hyvinvointi, terveys, sairausriskit
ja toimintakyvyn edistämisen
mahdollisuudet.
Käynnin
aikana käydään läpi lääkityslista ja otettujen laboratorionäytteiden tulokset. Lisäksi
tehdään erilaisia testejä, kuten muistitesti (MMSE), ravitsemustilan arviointi (MNA)
ja fyysisen toimintakyvyn arviointi. Terveystarkastuksen
perusteella tehdään sinun hyvinvointisi edistämisen suunnitelma.
Milloin palvelua tarjotaan?
Kotipalvelu
palvelee
vuorokauden ympäri vuoden
jokaisena päivänä. Yöaikaan
toiminnasta vastaa kotipalvelun yöpartio. Kotisairaanhoito palvelee päiväsaikaan
arkipäivisin, kun taas kotisairaala palvelee vuorokauden
ympäri osana kotisairaalan
toimintaa.
Missä määrin ja miten
kauan palvelua voidaan myöntää?
Kotikäynnit voivat vaihdella yhdestä käynnistä viikossa
useaan käyntiin vuorokau-

dessa.
Palvelu voidaan myöntää
tilapäisesti tai jatkuvaksi. Se
voi koostua tukipalveluista,
kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta.
Kotihoidon myöntämisen
kriteerit?
Kunnan kriteerit kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämiselle, www.voyri.fi.
Kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut?
Kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelut ovat maksullisia ja perustuvat sinun tuloihisi, käyntiväleihin ja taloudessa asuvien henkilöiden
määrään.
Tukipalveluista,
tilapäisestä kotipalvelusta ja
kotisairaanhoidosta veloitetaan erillisen vahvistetun hinnaston mukaisesti.
Miten kotihoitoa haetaan?
Kotipalvelu ja tukipalvelut
Hae puhelimitse kotipalveluohjaajalta peruspalvelutoimistossa. Hakemuksessa
otetaan huomioon hakijan
terveys ja toimintakyky sekä
hoidon ja hoivan tarve.
Kotisairaanhoito
Hae puhelimitse terveyskeskuksen kotisairaanhoidosta.
Hakemuksessa otetaan huomioon hakijan terveys ja toimintakyky sekä sairaanhoidon tarve.
Ota yhteyttä
Kotipalvelun, tukipalveluiden ja omaishoidon ohjaaja
Kotipalveluohjaaja
Puh. (06) 382 1421
Parhaiten tavoitettavissa
ma–pe klo 9–10
Vastaava lähihoitaja (Vöyri-Maksamaa)
Puh. 050 571 6080, ma–pe
klo 8–14
Vastaava lähihoitaja (Oravainen)
Puh. 050 435 9590, ma–pe
klo 8–14
Kotisairaanhoito
Vöyri
Puh. 050 086 1353, ma–pe
ko. 12.30–13.00
Oravainen ja Maksamaa
Puh. 050 361 8296, ma–pe
klo 12.30–13.00
Laskutusta koskevat kysymykset:
Kotipalvelu ja tukipalvelut
Puh. (06) 382 1404
Parhaiten tavoitettavissa
ma–pe virka-aikana
Kotisairaanhoito
Puh. (06) 385 2148
Parhaiten tavoitettavissa
ma–pe virka-aikana
Lapsiperheiden kotipalvelu
Jotta perheenne ja lapsenne
saisivat parasta mahdollista
kotipalvelua, toivomme hyvää ja läheistä yhteistyötä teidän ja perheenne kanssa.
Kenelle palvelu on tarkoitettu ja mitä se tarkoittaa?
- Lapsiperheellä on oikeus
saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen
hyvinvoinnin turvaaminen ei
ole mahdollista ilman kotipalvelua sairauden, synnytyksen,
vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.
- Tavoitteellista toimintaa,

jonka tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja.
- Vanhemmuuden määräaikaista arkipäivän tukemista,
jota toteutetaan yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Mistä palvelu koostuu?
Tuki erityisissä perhetilanteissa yhteistyössä kotipalveluohjaajan kanssa.
Lastensuojelutyön ehkäiseminen tai lastensuojelutyö yhteistyössä sosiaalityöntekijän
kanssa.
Yleiset kriteerit
Lapsiperheiden
kotipalvelua myönnetään budjettivarojen sisällä seuraavissa
tilanteissa:
- Perheessä on alaikäisiä
lapsia
- Raskaus tai synnytys
- Kotiavun tarve kaksos- tai
monilapsisyntymän
yhteydessä
- Lapsen/sisaruksen/vanhemman vamma tai sairaus
- Vanhemman alentunut
toimintakyky, uupumus tai
masennus
- Kriisitilanteet perheessä
onnettomuuden, sairauden
tai kuolemantapauksen sattuessa
Toiminnan suuntaviivat
Sosiaalihuoltolaki.
Kunnan kotihoidon ja tukipalvelun kriteerit www.voyri.
fi.
Kotipalveluohjaajan/sosiaalityöntekijän yksilöllinen
tarveperusteinen arviointi.
Missä määrin ja miten
kauan palvelua voidaan myöntää?
Kotipalvelua tarjotaan tavallisesti kerran viikossa 2–4
tuntia arkipäivisin korkeintaan kolmen kuukauden ajan.
Miten lapsiperheiden kotipalvelua haetaan?
Hae kotipalveluohjaajalta
peruspalvelutoimistossa.
Perheen palveluntarve arvioidaan kokonaistilanteen
perusteella.
Kotipalvelun maksut?
Kotipalvelu on maksullista
ja perustuu perheen tuloihin
sekä kotikäyntien käyntiväleihin. Vain poikkeustapauksissa sosiaalityöntekijä voi
myöntää maksutonta kotipalvelua. Tällöin kyse on lastensuojelutyöhön sisältyvästä
kotipalvelusta.
Ota yhteyttä
Kotipalvelun, tukipalveluiden ja omaishoidon ohjaaja
Kotipalveluohjaaja
Puh. (06) 382 1421,
Parhaiten tavoitettavissa
ma–pe klo 9–10
Vastaava lähihoitaja (Vöyri-Maksamaa)
Puh. 050 571 6080, ma–pe
klo 8–14
Vastaava lähihoitaja (Oravainen)
Puh. 050 435 9590, ma–pe
klo 8–14
Laskutusta koskevat kysymykset:
Kotipalvelu ja tukipalvelut
Puh. (06) 382 1404
Parhaiten tavoitettavissa
ma–pe virka-aikana
Lisen Bäck
& Gunilla Jusslin
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Sommarevenemang 2018
Evenemang 1/3
Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

Vi publicerar sommarens
evenemangskalender i tre delar,
här kommer den första. De
övriga kommer i juni respektive
juli.

Värme, vatten-, avloppsoch ventilationsanläggningar.
Bergs- och jordvärmeanläggningar

MAJ
21.5 CIRKUSFÖRESTÄLLNING kl 18 på Norrvalla.
Trollkonstnär Alfrendos 10års jubileumsföreställning.
Inträde: Vuxna 5 euro, barn
2,50 euro. Arr. Fritidsnämnden

HEIKIUS RÖR AB
66800 Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593,
050-330 8022, heikiusror@netikka.fi

23.5 80-tals KONSERT med
Aquarelle kl 18.30 på Norrvalla. Dir. Pernilla NilssonWik. Band: Stefan Jansson
m.fl. Inträde: 10 euro.

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

25-27.5 LOPPISWEEKEND
MED PRYL- OCH PLANTLOPPIS vid Bertby lokalin, Bertby-Lålaxvägen 771.
Mera info och klockslag på
www.bertbyufhf.sou.fi. Arr.
Bertby Ungdoms- och hembygdsförening.

Ring för
offert!

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

JUNI		
4–6.6
SOMMARLÄGRET
Valhalla Summer Camp på
Norrvalla. För dig mellan 6
och 13 år. Anmälan senast
20.5.2018 på www.folkhalsan.fi.

Tel. 050 462 6620
n.elinstallation@gmail.com

Tel. 0500-362 814
DÄCK I ALLA
STORLEKAR

Tapahtumat 1/3
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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. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi



Julkaisemme kesän
tapahtumakenterin
kolmessa osassa, tässä tulee
ensimmäinen osa. Osat 2
ja 3 julkaistaan kesä sekä
heinäkuussa.

TOUKOKUU
21.5. SIRKUSESITYS klo 18
Norrvallassa Taikuri Alfrendon
10-vuotisjuhlaesitys
Sisäänpääsy: aikuiset 5 euroa, lapset 2,50 euroa. Järj.
Vapaa-aikalautakunta





6.6 SAGO- OCH PYSSELSTUND kl 13–14 på Oravais bibliotek, Öurvägen 29.
Välkommen barn med förälder eller annan vuxen på
en enkel sagostund.
Efter sagostunden blir det
pyssel. Barn med främmande språk som modersmål är
extra varmt välkomna. Ingen förhandsanmälan. Arr.
Biblioteket.
7.6 MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl 10. Därefter
ordnas sagopicknick varje
torsdag i juni och juli kl 10.
Varannan gång på svenska
och varannan gång på finska. Gratis inträde. Ta med
egen picknick! Sagorna som
kommer att berättas är följande:
7.6 Guldlock
21.6 Mumins äventyr
5.7 Björken och stjärnan

19.7 Leksakerna som försvann
7–8.6 SOMMARLÄGER kl
9–13 vid Rökiö skola för
barn som gått i åk 1–5 detta
läsår. Utflykter i närheten,
lekar inom- och utomhus
som är på allas nivå och önskemål. Pris är 20 euro/dag,
35 euro båda dagarna.
Det är okej att ta med sig
en kompis/syskon och man
behöver inte gå på Wau för
att vara med. Alla är välkomna! Mellanmål fås båda
dagarna.
Ledare: Lina Sjöberg. Anmälningslänken hittas på
Wau-ry.net
https://www.
w a u - r y. f i / s v / k o m - o c h motionera/lovverksamhet/
sommarlager/. Mera info på
tfn 050-5968516.
11–13.6 WILD KIDZ sommarläger på Norrvalla för
dig som är 8 år och äldre och
som vill vara med om några
fartfyllda och spännande
dagar. Anmälan senast
20.5.2018 på www.folkhalsan.fi.
12–14.6
DAGSLÄGRET,
Kloka gummans hemligheter kl 10–15 för 7–12 åriga
barn vid i Oravais slagfält,
Slagfältsvägen 130. Träff
med kloka gumman och andra historiska karaktärer.
Vi grundar en örtagård
och hälsar på i soldatens

hus. Gammaldags lekar och
hantverk. Sägner och berättelser från över 200 år tillbaka. Avgift: 30 euro.
Anmälan öppen t.o.m.
31.5. 4H medlemmar anmäler via 4H:s hemsida och
övriga till Oravais historiska
förening; lilianpetterssonsmeds@gmail.com. Arr. Oravais historiska förening och
Vörånejdens 4H.
16.6 VISOR PÅ VÄG kl 19
vid Lotlax Byagård, Lotlaxvägen 426. Artister: Lalla
Hansson, Helen Nyberg,
Linda Backgren-Holm och
Philip Järvenpää. Mera information och biljettköp via
StudioTicket.
16–17.6 ÖRTER – FRÅN ODLING TILL FÖRÄDLING kl
10–16 slagfältet i Oravais,
slagfältsvägen 130. Två dagar med kloka gummor och
gubbar.
Lär dig anlägga örtagård,
plocka, torka och förvara
örter. Tack vare forna tiders
kunskaper kokar vi bl.a.
ringbloms-, resp. kådsalva
och ansiktsvatten. Du får
även lära dig förbereda olika behandlingar s.s. omslag,
fot- och sittbad.
Lunch ordnas under båda
dagarna. Avgift: 25 euro.
Anmälan senast 10.6 till lilianpetterssonsmeds@gmail.
com. Arr. Oravais historiska
förening.

Kesän tapahtumat 2018

SERVICE KE-TRADING MAXMO

 Ú
Ú

5–8.6 MATSKOLAN, dagsläger i Vörå för 8–12-åriga
barn.
Till varje matskoledag hör
tillredning av morgonmål,
lunch och mellanmål, motionspass samt diskussioner
om hälsosamma levnadsvanor.
Besök på bondgård och
föräldramiddag
ingår
i
programmet. Mera info på
www.matskolan.fi. Arr. Vörånejdens 4H.













23.5 80-luvun KONSERTTI, Aquarelle-kuoro Norrvallassa klo 18.30. Dir. Pernilla Nilsson-Wik. Bändi:
 ym. SisäänStefan Jansson
pääsy: 10 euroa.



25.–27.5. KIRPPISVIIKONLOPPU: TAVARAKIRPPIS
JA KASVIKIRPPIS Bertbyn
seurantalolla,
Bertby-Lålaxvägen 771. Lisätietoja ja
tarkka ajankohta osoitteesta
www.bertbyufhf.sou.fi.
Järj. Bertby Ungdoms- och
hembygdsförening.
KESÄKUU



 Valhalla
4.–6.6. KESÄLEIRI
Summer Camp Norrvallassa. Tarkoitettu 6-13-vuotiaille.
Ilmoittautumiset
viimeistään 20.5.2018 osoitteessa www.folkhalsan.fi.



5.–8.6.
RUOKAKOULU,
päiväleiri Vöyrillä 8–12-vuotiaille lapsille.
Jokaiseen
ruokakoulupäivään kuuluu aamupalan, lounaan ja välipalan valmistus, liikuntatuokio sekä
keskustelua
terveellisistä
elintavoista. Ohjelmaan sisältyy maatilavierailu ja vanhempainillallinen. Lisätietoja osoitteessa www.matskolan.fi. Järj. Vörånejdens 4H.



6.6. SATU- JA ASKARTELUTUNTI klo 13–14 Oravaisten kirjastossa, Öurintie
29. Lapset vanhempansa tai
muun aikuisen kanssa ovat
tervetulleita yksinkertaiselle satutunnille.
Satutunnin jälkeen askarrellaan. Erityisen lämpimästi
tervetulleita ovat vierasta
kieltä äidinkielenään puhuvat lapset. Ei ennakkoilmoittautumista. Järj. Kirjasto.
7.6. HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK klo 10. Tämän jälkeen
satupiknik
järjestetään
kesä- ja heinäkuun jokaisena torstaina klo 10. Joka
toinen kerta tilaisuus pidetään ruotsiksi ja joka toinen
kerta suomeksi. Ilmainen
sisäänpääsy. Ota mukaan
omat piknikeväät! Seuraavat sadut luetaan:
7.6. Kultakutri
21.6 Muumin seikkailut
5.7. Topeliuksen Koivu ja
tähti
19.7 Missä kaikki lelut
ovat

7.–8.6. KESÄLEIRI klo 9–13
Rökiön koululla tänä lukuvuonna 1.-5. luokan käyneille.
Retkiä lähiympäristöön,
jokaiselle tasolle sopivia ja
toivottuja leikkejä sisällä ja
ulkona. Hinta on 20 euroa/
päivä, molemmat päivät 35
euroa.
Mukaan voi hyvin ottaa
kaverin/sisaruksen.
Osallistuakseen ei tarvitse olla
Wau:n jäsen. Kaikki ovat tervetulleita! Molempina päivinä tarjotaan välipalaa.
Ohjaaja: Lina Sjöberg. Ilmoittautumislomake osoitteessa https://www.wau-ry.
fi/sv/kom-och-motionera/
lovverksamhet/sommarlager/. Lisätietoja numerosta
050-5968516.
11.–13.6. WILD KIDZ. Kesäleiri Norrvallassa vauhdikkaita ja jännittäviä päiviä
odottaville 8-vuotiaille tai
sitä vanhemmille lapsille.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.5.2018 osoitteessa
www.folkhalsan.fi.
12.–14.6.
PÄIVÄLEIRI,
Kansanparantajan salaisuudet klo 10-15, tarkoitettu
7–12-vuotiaille
lapsille,
Oravaisten taistelukentällä,
Taistelutantereentie 130. Tapaaminen kansanparantajan ja muiden historiallisten
hahmojen kanssa.
Perustamme yrttitarhan
ja käymme vierailulla sotilaan talolla. Vanhanajan
leikkejä ja käsitöitä. Yli 200

vuoden takaisia taruja ja kertomuksia. Maksu: 30 euroa.
Ilmoittautuminen avoinna
31.5. saakka. 4H-jäsenet ilmoittautuvat 4H:n kotisivuilla ja muut Oravaisten
historialliselle yhdistykselle
sähköpostilla osoitteeseen lilianpetterssonsmeds@gmail.
com. Järj. Oravaisten historiallinen yhdistys ja Vörånejdens 4H.
16.6. Laulufestivaali VISOR PÅ VÄG klo 19 Lotlaxin
Byagårdilla, Lotlaxintie 426.
Esiintyjät: Lalla Hansson,
Helen Nyberg, Linda Backgren-Holm ja Philip Järvenpää. Lisätietoja ja liput StudioTicketistä.
16.–17.6. YRTIT – VILJELYSTÄ JALOSTAMISEEN klo
10–16 Oravaisten taistelukentällä, Taistelutantereentie 130. Kaksi päivää kansanparantajien parissa. Opi
perustamaan yrttitarha sekä
keräämään, kuivattamaan
ja säilyttämään yrttejä.
Menneiden aikojen taitojen ansiosta keitämme mm.
kehäkukka-/pihkavoidetta
ja kasvovettä. Saat myös tutustua erilaisiin hoitoihin:
kääreisiin, jalkakylpyyn ja
istumakylpyyn.
Molempina päivinä järjestetään lounas. Maksu: 25
euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 10.6. sähköpostilla
osoitteeseen
lilianpetterssonsmeds@gmail.com. Järj.
Oravaisten
historiallinen
yhdistys.
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ÖPPET:
vard. 9–18

Bibban ordnar sommarklubbar
zzSE HIT! Sommarklubbar
för blivande ettor!
På biblioteken i Oravais
och Vörå ordnas det sommarklubb även för barn som
går ut förskolan i år. Victoria
Thors är ledare och vid behov så är bibliotekspersonalen hjälpledare. Deltagarna
får lyssna på högläsning,
pyssla och leka.
Sago- och pysselstunder
Vi kommer också att
ordna enkla sago- och pysselstunder i Oravais där barn
tillsammans med en vuxen är
välkomna.
Ingen anmälan krävs till

de här sagostunderna. Barn
med ett främmande språk
som modersmål är extra välkomna.
Det finns fortfarande lediga platser i sommarklubbarna som vi informerade om i
förra Kommunbladet. Vår
sommarklubbsledare Vicki
kommer att göra allt för att
klubbarna ska vara trivsamma och roliga!
Deltagarna kommer bland
annat att få skriva texter enligt eget intresse och göra en
tidning. Anmälningsblanketten fås från biblioteket eller
kan skrivas ut från www.

zzHålltider för klubbarna

••Tid för klubbarna är vecka 23-26 (juni)
••NY Sago- och pysselstund, Oravais, Barn i sällskap med
vuxen. Onsdag 13.00-14.00
Bilreparationer
••Klubb 1, Oravais, Åk 1-3, Måndag och onsdag 10-11.45 (re- alla märken
servplatser finns)
Bosch testutrustning
••NY Klubb förskolan, Oravais, Blivande ettor, Måndag kl.12.30Besiktningsarbeten
14
••Klubb 3, Maxmo, Åk 1-3, Tisdag 10-11.45
J-E Backull, Lotlaxv.
••Klubb 4, Maxmo, Åk 4-6, Tisdag 12.15-14.00
398, 66600 Vörå
••Klubb 5, Vörå, Åk 1-3, Torsdag och fredag 10-11.45 ELÄINLÄÄKÄRI
ELÄINLÄÄKÄRI
VETERINÄR
••Klubb 6, Vörå, Åk 4-6, Torsdag och fredag 12.15-14
VETERINÄR
VETERINÄR
••NY Klubb förskolan, Vörå, Blivande ettor, Torsdag kl.
14.3016

ELÄINLÄÄKÄRI

fredrikabiblioteken.fi
De sommarklubbar som

zzVörå kommunbibliotek – Vöyrin kunnankirjasto
Läsarna tipsar! Lukijat vinkkaavat!
Namn: Fatemeh Hosseini
Ålder: 14
Bor: Vörå
Sysslar med: Går i åttan i
högstadiet. På fritiden spelar
jag fiol. Jag tycker också om
att dansa och läsa böcker.
Senaste läst bok: Hemliga
agenter av KG Johansson
Min favoritbok: The secret
(Hemligheten) av Rhonda
Byrne. Text ur boken som
jag tycker är fin: ”I am truly
grateful to know that I am the
creator of my life, and that I
have the power to do anything.”
Min favoritförfattare: Rhonda Byrne
Just nu läser jag gärna: Livsfilosofi samt kärleks- och
spänningsböcker.
Berätta om ett särskilt läsminne: När jag bodde i Iran
och var 5–6 år så läste min
mamma Vargen och de sju
killingarna för mig. Jag tyckte
boken var mycket spännande.
När min lillasyster vill höra en
saga så berättar jag ofta den
här berättelsen för henne.
Vad jag tänker på när jag
hör ordet bibliotek: Då jag
tänker på biblioteket så tänker jag på världen. Det ryms
så många böcker i biblioteket
som man kan lära sig av.

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR
ANNE NIEMI
ANNE
NIEMI
ANNE
NIEMI
ELÄINLÄÄKÄRI
SANDASVÄGEN
19
SANDASVÄGEN
19
SANDASVÄGEN 19
det inte visats intresse för är
VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI
inhiberade.
0400-166325
0400-166325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
0400-166325
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN
SANDASVÄGEN
19 19
0400-166325
66600
VÖYRI
SANDASVÄGEN66600
19
VÖYRI

66600 VÖYRI

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

Fatemeh Hosseini.Foto: Bibban

Helen Jåfs.

Namn: Helen Jåfs
Ålder: 48 år
Bor: i Vörå
Sysslar med: Assistent i
Kvevlax lågstadieskola samt
receptionist på
Norrvalla.
Senaste läst bok: ”Löparens
hjärta” av Markus Torgeby.
Väldigt intressant bok som
handlar om den stora löpartalangen som 20 år gammal

bosatte sig i en kåta i den
jämtländska skogen. Där
levde han under fyra år som
en eremit. Så vad var det som
fick honom att lämna allt?
Och vad lärde han sig av att
leva ensam i skogen?
Min favoritbok: ”Katrina” av
Sally Salminen
Min favoritförfattare: Jag
har ingen favorit, jag läser
gärna olika författare.

ende av språk se föreställningen. Inträde. Arrangör är
Fritidsnämnden. Mera info
på www.vora.fi.
zzTaikuri Alfrendo on työskennellyt
ammattitaikurina 10 vuotta ja juhlii täten
10-vuotisjuhlaansa
tänä

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



SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

Foto: Bibban

Just nu läser jag gärna:
Självbiografier.
Berätta om ett särskilt läsminne: Det var väldigt givande att läsa godnattsagor
för dottern när hon var liten,
men ofta gillade hon mest de
sagor jag själv hittade på.
Vad jag tänker på när jag hör
ordet bibliotek: Intressant
plats jag gärna besöker, kunnig och hjälpsam personal.

Trollkarl Alfrendo uppträder – Taikuri Alfrendo esiintyy
zzTrollkarl Alfrendo har jobbat som professionell trollkarl i 10 år och firar alltså
10- års jubileum i år. Jubileumsföreställning kommer
till Norrvalla måndagen den
21.5 kl.18.00.
Föreställningen är icke
verbal alltså kan alla obero-

050-554 9171

vuonna. Juhlaesitys saapuu
Norrvallaan
maanantaina
21.5. klo 18.00.
Esitys on ei-kielellinen, joten esityksestä voivat nauttia
kaikki kielestä riippumatta.
Sisäänpääsy.
Järjestäjänä
vapaa-aikalautakunta. Lisätiedot: www.voyri.fi.

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!

Det händer på

NORRVALLA
6.7 Vörådagsparty med SOLID FACES
och BONS BALLS
17–19.8
ELSAS KÖK öppettider i sommar
Lunchöppet mån.–lör. kl. 11–13.30
Övriga tider enligt beställning
Simhallens öppettider i sommar
tor.–tis. kl. 19–21, ons. 15–21
HOTELL NORRVALLA och ELSAS CAFÉ
mån.–sön. kl. 8–21
glass, sött & salt, minigolf
Vöråvägen 305, 66600 Vörå, Tfn 06 383 1012

Foto:
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 30 maj. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 7, 8, 11 och 15

Biblioteket efterlyser broschyrer
Kirjasto peräänkuuluttaa esitteitä
zzInför sommarens turistsä
song efterlyser biblioteken i
Vörå aktuella broschyrer från
regionen.
Finns det föreningar eller
andra som vill synas bland
vårt turistinformationsmate
rial så går det bra att skicka
några broschyrer till någon
av biblioteksfilialerna i Vörå.
I hela Finland utfrågas bib
lioteksanvändarnas åsikter
om det egna biblioteket.
Användarna kan svara på
enkäten på nätet via adres
sen www.kirjastot.fi/kyselyenkat-survey eller fylla i en
pappersblankett på bibliote
ket.

zzTuristisesonki on tulossa,
ja Vöyrin kunnankirjasto
toivoo saavansa ajankohtai
sia esitteitä alueelta. Mikäli
yhdistyksenne, tai jokin muu
taho, haluaa näkyvyyttä mat
kailijoiden infomateriaalien
joukossa, voitte lähettää
muutamia esitteitä johonkin
Vöyrin kunnankirjaston kir
jastopisteistä.
Koko Suomessa kysytään
asiakkaiden
mielipiteitä
omasta kirjastostaan. Kyse
lyyn voi osallistua verkossa
osoitteessa www.kirjastot.fi/
kysely-enkat-survey tai kir
jastossa voi pistäytyä täyttä
mässä paperilomakkeen.

Märta Buss vann läsartävlingen i Kommunbladet.

Märta tycker om att odla
zzI läsartävlingen av förra
numret av Kommunbladet
vann Märta Buss som bor i
Vasa. Hon har en sommar
stuga i Vassor och brukar få
Kommunbladet i postlådan
där. Hon hade råkat bli inspi
rerad att fylla i tävlingsblan
ketten och vinstbeskedet

kom som en överraskning.
– Jag tänkte nästan inte
svara först när jag inte kände
igen numret. Men jag gjorde
det och det var en verklig
överraskning, säger Buss.
Buss är pensionär och
brukar lösa korsord, sticka
och ta hand om sina växter.

Hon har tidigare jobbat som
bibliotekarie på Vasa stads
bibliotek och hon tycker om
att läsa böcker. Hennes som
marstuga skaffade hon och
hennes man, som har gått
bort, på 80-talet mest för att
odla olika växter. Det blir tro
ligen någon växt till som hon

köper för hennes pris.
– Jag brukar emellanåt åka
för att handla till Maxmo el
ler Vörå så det blir att vika in
via blomsterhandeln.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Sommarläger och sagopicknickar på Rasmusbacken
zzMusmammans populära
sagopicknickar ordnas den
na sommar igen med start 7.6
kl.10.
Sagopicknickarna ordnas
därefter varje torsdag i juni
och juli kl.10-12. Sagorna lä

ses varannan gång på svens
ka och varannan gång på
finska. Gratis inträde, ta med
egen picknickkorg.
Rasmusbackens sommar
läger för barn i åldern 7–10
år ordnas 11–15.6 kl.9–17.

Programmet innehåller djur
skötsel, lekar, pyssel, uteakti
viteter, spårning och mycket
mer. Lägret fungerar också
som språkbad, både finskoch svenskspråkiga barn är
välkomna med.

Deltagaravgift 10 euro/
barn, syskonrabatt 50 pro
cent.
I avgiften ingår frukost,
lunch och mellanmål. Anmä
lan senast 8.6 till Ulrika tfn
0409651561.

Rasmuksenmäen kesäleiri ja satupiknikit
Årets kulturpristagare/
Årets talkoarbetare
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.
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
8.7.2018
Nomineringar till adressen Fritidsnämnden, Öurvägen
31 66800 Oravais eller till
www.vora.fi
fritid(at)vora.fi, senast 1.6.2018.

zzHiiriäidin suositut satupik
nikit järjestetään taas tänä
kesänä 7.6 lähtien.
Jokainen torstai kesäja heinäkuussa klo 10–12.
Vapaa sisäänpääsy. Oma
piknikkori mukaan. Satu

luetaan joka toinen kerta
ruotsiksi ja joka toinen su
omeksi.
Rasmuksenmäen kesäleiri
järjestetään 11–15.6 klo 9–17
7–10 v ikäisille lapsille.
Ohjelma sisältää eläinten

hoitoa, leikkejä, askartelua
ja ulkoaktiviteettejä. Leiri
toimii myös kielikylpynä, ja
sekä suomen- että ruotsin
kieliset lapset ovat tervetul
leita mukaan.
Osallistumismaksu 10 eu

roa sisarusalennus 50 pro
senttia.
Maksuun sisältyy aamu
pala, lounas ja välipala.
Ilmoittautumiset
8.6
mennessä Ulrikalle, puh
0409651561.

Hanna och Simon Ollus fick
en flicka den 6 april år 2018.
Hon ska heta Signe. Hon
vägde 4150 gram och var
53 cm lång. Storebror heter
Arvid.

Den 11 januari fick Simon
Storlund och Johanna Sippus en dotter som fick namnet Lovisa Maria Storlund.
Hon föddes 2905g och var 48
cm lång.

zzFödda

Vuoden kulttuuripalkinto/
Vuoden talkootyöntekijä
Vapaa-aikalautakunta etsii ehdokkaita ”Vuoden
kulttuuripalkinnon saajaksi”. Kulttuuripalkinto annetaan henkilölle/ryhmälle, joka on pidemmän ajan osoittanut taiteellista laatua tai tehnyt kulttuurillisen teon.
Vapaa-aikalautakunta etsii myös ehdokkaita ”Vuoden
talkootyöntekijäksi”. Lautakunta haluaa tällä tavalla
huomioida kunnan tarmokkaat talkootyöntekijät ja
yhdistyksissä toimivat.
Molempia palkitaan Vöyrinpäivien pääjuhlassa sunnuntaina 8.7.2018.
Ehdotuksia osoitteeseen Vapaa-aikalautakunta,
Öurintie 31, 66800 Oravainen tai sähköpostitse
fritid(at)vora.fi, viimeistään
www.voyri.fi
1.6.2018.

Maria Helsing-Johansson och Christer Johansson i Lotlax
fick en pojke den 22 februari år 2018. Edvin Henry Alfred
Johansson var 50 cm lång och vägde 3475 g vid födseln. Med
på bilden är storasyskonen Lovisa, 5 år, och Albin, 3 år.
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Sommaren står för dörren
zzKära läsare av Kommunbladet.
Plötsligt kom värmen, och det med
råga. Vi snuddar lite på sommarevenemangen som är i antågande
genom att inkludera en första halva
av allt som händer i Vörå. Vi behöver inte klumpa ihop allting till en
lång lista för hela sommaren det här
året eftersom Kommunbladet utkommer även i juli.
Det finns mycket att göra i regionen under årets förhoppningsvis
varma månader. Det behöver inte
heller vara något stort som händer

som en festival eller en marknad.
Det finns mycket smått att plocka
ur sömmarna från evenemangsfilten
och de är lättare att hitta än förr.
Facebook hamnade lite i blåsväder
för en tid sedan. Men en av de bästa
funktionerna som det sociala mediet har är evenemang. Genom att
vem som helst kan skapa ett evenemang för något så litet som en loppmarknad på bakgården så fylls de
små luckorna under sommaren.
I alla fall jag tänker passa på att
röra mig så mycket jag kan på de

zzVörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut
zzSolen värmer, det grönskar
ute och jorden vaknar till liv
mera för varje dag och vi kan
nästan känna att sommaren
nalkas. Men innan vi börjar
fundera för mycket på sommaren så har vi en kurs kvar
att erbjuda. Kom ihåg att anmäla dig på förhand för att
säkra din plats samt att kursen blir av. Mera information
om kursen samt anmälan hittas på www.vora.fi/kursanmalan.

AV VÄXTER
25-26.5 kl. 18-21 (fre),
9-15.30 (lö), Vinlaxstugan
Våren är också en bra tid
att färga garn på. På kursen
färgar vi av växter yllegarn
som du även kan använda i
vävning. Vi färgar även med
indigo för att få blåa färger.
Information om material och
tillbehör du skall ta med dig
får du innan kursen börjar.
Materialkostnader för kemikalier betalas till läraren.

zz111803V FÄRGA GARN

zzKören AQUARELLE är

6,35 grader i Vörå på 1 maj

en verksam damkör inom
vårt institut. Under det gågna
läsåret har de sjungit mycket
rock och hits från 80-talet.
Den 23.5 stylar de upp och
bjuder in till en svängig konsert på Norrvalla kl. 18.30. Så
ta ett avbrott i arbetsveckan
och kom ut en kväll och lyssna på gamla klassiker som
Africa, Girls just want to have
fun eller It’s raining men, du
får garanterat en underhållande kväll!
Nu under våren är det
också full rulle på kansliet

då vi planerar kurserna till
nästa läsår. Vill du vara med
och påverka vårt kursutbud
så ska du gå in på www.vora.
fi/kursforslag, (inom maj månad). Alla kursförslag tas i
beaktande och bland alla inkomna förslag som leder till
en förverkligad kurs lottar vi
ut en valfri läsårskurs. Så har
du ett intresse du vill utveckla
mera, eller kanske du rent av
sitter på kunskapen till att
hålla en kurs för oss, tycker vi
du ska skicka in det till oss via
blanketten på vår hemsida.

guidad rundtur i Jakobstad.
Vi får bekanta oss med Skolparken och den intilliggande
stadsdelen Skata, ett trähusområde, som klarade sig undan den förödande branden
på mitten av 1800-talet.
Sedan fortsätter vi till Aspegrens trädgård där vi guidas
genom den unika trädgården
och husen från 1700-talet.
Vi fortsätter till Larsmo och
Strandis, vackert beläget vid
Larsmosjön. Där dricker vi
eftermiddagskaffet. Strandis
har ett eget fiskrökeri och den
som vill kan köpa hem rökt

zzLionsklubben i Vörå hade
som vanligt försökt få folk
att gissa temperaturen 1 maj.
Gissningstävlingen är ett sätt
att få medel för stöd till barn
och ungdomar.
I år såldes 1088 gissningar och hela behållningen
kommer att delas ut som
stipendier och bidrag. Exakt kl. 10 uppmättes temperaturen till 6,35 grader och
det var endast en gissning
som träffade rätt.
Huvudvinsten, en cykel,
vanns av Carita Källbacka.

fisk.
Resan fortsätter via Eugmo,
Bosund och Kronoby och sedan styr vi hemåt.
Pris: Minst 40 deltagare,
medlem, 50 euro/person, icke
medlem, 60 euro/person
Minst 30 deltagare, medlem, 60 euro/person, Icke
medlem, 70 euro/person
Välkommen med!
Anmälningar till sommarresan tas emot av Lisbeth Hellqvist på tel.nr 0504139311.
Meddela också om eventuella dieter. Anmälan bör göras

före 19.6.
Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb säljer sina Varmt
deltagandekort på följande
ställen:
S-Market i Vörå, Oravais
Livsmedel och St1 i Oravais,
Kvevlax Sparbank i Maxmo
och Butiken på Österö.
Vi förmedlar också Österbottens
Cancerförenings
adresser och de säljs på: SMarket Vörå, Vörå Blomstertjänst och Vörå begravningsbyrå, Amalia och St1 i Oravais,
Kvevlax Sparbank i Maxmo
och Butiken på Österö.

••Uuranmäki Sara Johanna,
född 01.03.2018
••Backlund Alina Elsa Leah,
född 02.03.2018
••Haldin Emelie Sonja Johanna, född 05.03.2018

Döpta
••Karlsson Oskar Alvar Johannes, född 22.01.2018
••Holmlund Mila Helmi Sofia,
född 24.01.2018
••Bengs Savannah Viola, född
01.02.2018
••Mäkelä Aada Signe Maria,
född 08.02.2018
••Salonen Lias Leander, född
17.02.2018
••Johansson Edvin Henry
Alfred, född 22.02.2018
••Ahlström Ellen Alice, född
23.02.2018
••Järnström Eleonore Anja
Maria, född 01.03.2018

Döda
••Jåfs Gunvor, avled
20.03.2018, 87 år
••Grägg Elsa Dagny Olivia,
avled 06.04.2018, 100 år
••Tammiaro Aarre Oiva
Juhani, kuoli 12.04.2018, 84
vuotta
••Backman Erik Igor, avled
20.04.2018, 90 år

Till din tjänst

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

O

BEGRAVNINGSBYRA
Förmånliga gravstenar och graveringar
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

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

Trött i kropp & själ?

FRÅGA
OFFERT!
Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

Sex andra personer missade den rätta temperaturen
med en hundradel och får
tröstpris i form av presentkort:
Dan Friman till Folkhälsan, Jan Asplund till Veikon
Kone, Oskar Nordling till
K-Lantbrukscentralen, Maria Dalkar till Vörå Maskin
& Traktor, Harry Södergård till Gym 365 samt Eva
Edén till Vöråpojken.
Lions tackar alla som deltog i gissningstävlingen och
önskar en trevlig sommar!

zzVörå församling

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzSommarresa till Nykarleby
och Jakobstad onsdag 27.6
Program:
Förmiddagskaffe med dopp
på Juthbacka Restaurang
I år firas Zacharias Topelius
200-årsjubileum och vi besöker hans födelsehem Kuddnäs, som har restaurerats inför
jubileet. Vi får en guidad rundtur i museet.
Därefter fortsätter vi till Jakobstad och sommarrestaurangen Pavis, en unik segelpaviljong från 1901, där vi äter
lunch.
Efter lunchen blir det en

ännu okända orterna i regionen för
mig och passa på. Som Ledin sjunger är sommaren kort, men mest för
att finländarna är betydligt aktivare
på sommaren än på
vintern. Vem vet,
kanske vår värme
nu dessutom ger oss
mindre mygg?

La casa verde,
massage & livsro erbjuder
klassisk massage samt
Indisk
huvudmassage.

Ring 050-385 0835 •www.lacasaverde.fi

BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905
Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

www.byahjalp.fi
byahjalp@byahjalp.fi
www.facebook.com/byahjalp

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

d

certifiera

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

www.a-byggahlback.fi 0500-362422
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.

KOMMUNBLADET
onsdagen den 16 maj 2018
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Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Årgång 33

Till vårens
fester!

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

• damklänningar,
-kjolar, -tunikor m.m.
• herrkostymer
-kavajer,-byxor
-skjortor m.m.

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

040-502 6022

Välkommen!
Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
ÖPPET: onsd. 9-18,
lörd. 9-14, övriga vard. 9-17

Karitas Optik 3 år!

GRUPPRESOR PÅ SVENSKA

Födelsedagen till ära bjuder vi
på kaffe och kaka ti 22.5
To 24.5 förevisar Erik Nyman från Fenno

VÅRENS NYA GLASÖGONBÅGAR

Progressiva
glasögon

-250€
rabatt

Erbjudande:
Enkelslipade
glasögon

-150€
rabatt

(Erbjudandet i kraft t.o.m. 8.6)

Välkommen!
Önskar Karita och
Marina

• Sydnorge med Lysefjorden 7–15.7
• Diggiloo Umeå
22–23.7
• Hemliga resan
29.7–3.8
• Norges pärlor
31.7–7.8
• Istrien, porten till Kroatien 1–8.9
• Alperna 5 länder
6–13.9
• Toscana – vin och vandring 14–20.9
• Polens två vackraste städer
med Auschwitz
20–28.9
• Irland
16–23.10
• Almuñécar, Spanien
24.10–13.11
• Almuñécar, Spanien
27.10–16.11

21-25.5
betjänar vi
kl. 10-18

RESEBYRÅ INGVES & SVANBÄCK

www.karitasoptik.fi

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

4 sk

RIIHI
RÖDFÄRG
10 l

12€ 39,90€

Belinda
TRÄDGÅRDSJORD
50 l ( 3,20 / sk )
Belinda
TÄCKBARK
50 l

Ruskas
RÖDFÄRG
10 l

info@ingsva.fi www.ingsva.fi tfn 020 743 4520

ALLT FÖR SOMMAREN FRÅN OSS!

Hartman
TRÄOLJA
färglös eller
brun 9 l

55€

5,50€/sk KULLA
Oravais, tfn 357 5800

Kärcher K5
HÖGTRYCKSTVÄTT
premium anti twist.

349 00

ULTRA
CLASSIC
11,7 l vit

29,50€ 99,50€
J Ä R N – R AU TA

FÖNSTERTVÄTTSET
Aino

SOMMARBLOMMOR

VÄXTSÄCK
Biolan 70 L

VÖYRI / VÖRÅ

9

GASGRILL
FXA Silver 3

199 00

10 90

TRÄDGÅRDSMYLLA
Cello 40 L
(Priset i kraft t.o.m. 30.6)

95
K-Lantbrukscentralen Vörå
Larvvägen 53, Vörå
tel (06) 3843 400
www.k-rauta.fi/voyri

9

TRANSPORTTJÄNST

95

4 säckar
SLÄPVAGNUTHYRNING

FINANSIERING

I LAGER:
sättlök och
sättpotatis:
Asterix,
Annabelle,
Colomba och
Siikli

