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Erik skrev bok om Tegengren

zzEn önskan om att bli ”Jacob den andre” blev en livslång passion för Erik Liljeström. Han konstaterade att
Jacob Tegengrens liv behöver en helt egen bok så han gjorde slag i saken och skrev ett verk som omfattar
omkring 200 sidor. Sidan 4

HÄLSOVÅRD. Promedi är ny serviceproducent i kommunen. Nya digitala lösningar ska
göra det mesta lättare. Sidan 6

REVYER. Vi ställde tio frågor till revygängen i
kommunen. Deras säsong har börjat och ett varierat innehåll utlovas av båda revyerna. Sidan 8

I Pension. Christer Fred har jobbat med
palliativ vård sedan 1992. Nu tackar han för
sig och går i pension. sidan 10
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Företagarandan
väl till pass
zzI skrivande stund har vår kommundirektör
tagit ut semester och valledigt i akt och mening att satsa helhjärtat på sin valkampanj
inför riksdagsvalet 2019. Han lyckades nästan redan i förra valet men hamnade på reservplatsen och nu ska vi samla ihop de röster som saknades sist så att vi får in honom
ända in till riksdagen. Vi önskar honom och
alla medkandidaterna lycka till!
För oss som inte är” lidolös” fortsätter jobbet som vanligt dock med en tjänsteman mindre på förvaltningskansliet då HR-direktör
Tom Holtti valdes att vikariera Mikko Ollikainen under hans ledighet.
Annars har året börjat i rasande fart. 10
januari höll vi ett stort näringslivsseminarium med många goda talare och en talrik
publik. I programmet talade Mikael Staffas,
Bolidens VD och koncernchef, under rubriken ”Metallen, är det vår trumf i framtiden”.
Suvi Markko, VD för Dermoshop i Korsnäs,
berättade passionerat om ”Idéerna globala –
människorna lokala”.
Företagarföreningen hade lyckats få med
Mikael Pentikäinen, VD för företagarna i
Finland, som hade den senaste kunskapen
om ämnet ”De små och medelstora företagens betydelse”. Från den lokala yrkesutbildningsenheten fanns Ulrika Karp, direktör på
Söfuk, med som berättade om hur yrkesutbildningen har reformerats. Hemmasonen
Stefan Damlin, VD på Vasa elektriska, gav
publiken energinyheterna och riksdagsman
Joakim Strand visade på visionerna för Vasaregionen med sikte på en framgångsrik
framtid.
Dessa gav åhörarna (ca 150 deltagare) en 4
timmar lång föreläsning. Det var en bra kompott av lärorik information och som vi också
som arrangörer uppfattade som mycket uppskattat bland publiken. Vi utvärderar seminariet för tillfället på basen av utfrågningar
till alla som meddelat e-postadress. Mellanrapporten visar att vitsordet för seminariet
blev 8.7 och 98% skulle återbesöka ett likalydande tillfälle. Detta får vi vara mer än nöjda
med och vi har kanske skapat en tradition att
andra veckan i januari varje år återkomma
med ett näringslivsseminarium i Vörå. Seminariets arrangör var Vörå kommuns näringslivsråd.
Näringslivsrådet består av kommunalt förtroendevalda tillsammans med företagarföreningrnas representanter samt Vasek och är
det organ som ska vara länken mellan kommunen och företagarna i vår kommun. Rådet
jobbar som namnet säger för näringslivets utveckling i Vörå. Det som lämnade i tankarna
från våra goda talare på näringslivsseminariet är att vi också har alla möjligheter även i
framtiden att ha ett rikt och aktivt näringsliv
i vår kommun. Pentikäinen visade med sin
statistik att gränserna suddas ut mellan löntagare och företagare och på nationell nivå
syns att ökningen kommer i form av fler mikroföretagare eller sådana som sysselsätter

Yritäjähenkisyys
hyvään tarpeeseen

”

För oss som inte är” lidolös”
fortsätter jobbet som vanligt
dock med en tjänsteman mindre på förvaltningskansliet då
HR-direktör Tom Holtti valdes
att vikariera Mikko Ollikainen
under hans ledighet.

zzTätä kirjoittaessani kunnanjohtajamme
on lähtenyt lomalle ja vaalivapaalle tarkoituksenaan panostaa täysin rinnoin vuoden
2019 eduskuntavaalien vaalikampanjaansa.
Hän melkein onnistui tavoitteessaan edellisissä vaaleissa, mutta päätyi lopulta varasijalle. Nyt on aika kerätä viime kerralla puuttumaan jääneet äänet, jotta saamme hänet
eduskuntaan asti. Toivotamme hänelle ja
kaikille ehdokkaille onnea!
Me, jotka emme ole ”toimettomina”, jatkamme töitä tavalliseen tapaan. Hallintokansliasta tosin puuttuu yksi virkamies, sillä
HR-johtaja Tom Holtti valittiin kunnanjohtaja Mikko Ollikaisen sijaiseksi tämän vapaan ajaksi.
Vuosi on muutoin käynnistynyt hurjalla
vauhdilla. Järjestimme 10. tammikuuta suusig själv. Attityderna hos ungdomarna till en ren elinkeinoelämäseminaarin, jossa oli
framtid som företagare har också förändrats useita hyviä puhujia ja runsaasti yleisöä.
Seminaarin puhujiin kuuluivat
till det positiva. Riksdagsledamomm. Bolidenin toimitusjohtaja
ten Strand har också lyckats bra
ja konsernijohtaja Mikael Stafmed att se till att kommunifas, jonka esitys oli nimeltään
kationerna till regionen ut”Metalli, meidän valttimme
vecklas.
tulevaisuudessa?”, sekä korsVi kommer även att fortnäsiläisen Dermoshopin toimisätta det företagartillfälle
tusjohtaja Suvi Markko, joka
som i fjol arrangerades förpuhui palavasti aiheesta ”Ideat
sta gången i Vörådagsveckovat globaaleja, ihmiset paikalan, ett mingel med social
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tagarförening inbjudas. VarMikael
Pentikäisen
för denna aktivitet? Jo, Vörå
puhumaan
kommun är ett typiskt agraraiheesta ”Pksamhälle ”Rågens rike” och
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Hallintokansliasta tosin puuttuu
yksi virkamies, sillä HR-johtaja
Tom Holtti valittiin kunnanjohtaja Mikko Ollikaisen sijaiseksi
tämän vapaan ajaksi.”

ja kansanedustaja Joakim Strand esitteli Vaasan seudun visioita ja maalaili menestyksekästä tulevaisuutta.
Edellä mainitut esitykset tarjosivat yleisölle (noin 150 osallistujaa) neljän tunnin edestä
mielenkiintoista kuultavaa. Seminaari tarjosi runsaasti hyödyllistä tietoa, ja koimme
järjestäjinä, että yleisö arvosti eri esityksiä.
Arvioimme parhaillaan seminaaria sähköpostiosoitteensa antaneille osallistujille
lähetetyn kyselyn perusteella. Väliraportin
mukaan seminaarin arvosanaksi muodostui
8.7, ja 98 % kyselyyn vastanneista osallistuisi
tulevaisuudessakin samanlaiseen tapahtumaan. Saamme olla enemmän kuin tyytyväisiä tähän tulokseen. Olemme ehkä tulleet
luoneeksi perinteen, jossa pidämme Vöyrillä
elinkeinoelämäseminaarin aina tammikuun
toisella viikolla. Vöyrin kunnan elinkeinoneuvosto vastasi seminaarin järjestämisestä.
Elinkeinoneuvosto koostuu kunnan luottamushenkilöistä, yrittäjäyhdistysten edustajista sekä VASEKista. Neuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä kunnan ja yrittäjien
välillä. Kuten neuvoston nimestä käy ilmi, se
pyrkii edistämään elinkeinoelämän kehittämistä Vöyrin kunnassa. Seminaarin hyvien
puhujien esityksistä jäi mieleen, että meillä
on kunnassamme kaikki edellytykset rikkaaseen ja aktiiviseen elinkeinoelämään tulevaisuudessakin.
Pentikäinen havainnollisti tilastoillaan,
kuinka palkansaajien ja yrittäjien väliset rajat hämärtyvät ja kuinka kasvu näkyy kansallisella tasolla mikroyrittäjien tai itsensä työllistävien henkilöiden kasvavana määränä.
Myös nuorten asenteet yrittämistä kohtaan
ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Lisäksi
kansanedustaja Strand on onnistunut hyvin
huolehtimaan seudun yhteyksien kehittämisestä.
Aiomme myös jatkaa viime vuonna ensimmäistä kertaa pidettyä yrittäjätapahtumaa
Vöyrinpäivien yhteydessä, sillä Vöyrinpäivät
ovat loistava tilaisuus sosiaaliseen yhdessäoloon. Tänä vuonna kutsumme tapahtumaan
myös naapurikunnan yrittäjäyhdistyksen.
Miksi näin? Vöyrin kunta on tyypillinen maatalousyhteisö, ”rukiin valtakunta”, joka pysyy
sellaisena tulevaisuudessakin. Jonkinasteisia
muutoksia kuitenkin tapahtuu, ja myös toimeentulomahdollisuudet muuttuvat jonkin
verran. Jos haluamme nauttia elinvoimaisesta kunnasta tulevaisuudessakin, meidän on
oltava kehittämässä kuntaa vöyriläisten luovuudella ja ahkeruudella. Yrittäjähenkisyys
ja vöyriläisten jo äidinmaidossa saamat visiot
tulevat hyvään tarpeeseen, kun nuoremme
panevat toivonsa kotiseutuunsa.

Boka HVC-tid på webben –Varaa aika verkossa
zzNu inför vi webtidsbokning på Oravais och Vörå
hälsostationer. Detta betyder
att via webben kan ni boka
tid till sjukskötare för vaccination, injektion, stygnborttagning, blodtrycksuppföljning, öronspolning och sårvård. Adressen är: https://

KBL

telecura.korsholm.fi/
Vi påminner också om att
alla som lånat något slags
hjälpmedel från hvc och inte
längre har det i användning
returnerar dessa. Det har
”försvunnit” många hjälpmedel och detta leder till att
vi inte kan låna ut när någon

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

är i akut behov av något t.ex.
kryckor, air cast och handledsstöd.
Kom ihåg att ha sjukförsäkringskortet framme när
du anmäler dig på hälsovårdscentralen.
zzOtamme

Oravaisten

ja

Vöyrin
terveysasemilla
käyttöön verkkoajanvarauksen. Voitte varata verkossa
ajan hoitajalle rokotusta,
pistosta,
tikkienpoistoa,
verenpaineen
mittausta,
korvavaikun huuhtelua ja
haavanhoitoa varten. Osoite
on:
https://telecura.kors-

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,

holm.fi/.
Muistutamme myös kaikille
terveyskeskuksesta
jonkin apuvälineen lainanneille, että he palauttavat
apuvälineen, kun se ei enää
ole käytössä.
Meiltä on ”kadonnut”
monta apuvälinettä eikä

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.

meillä näin ollen ole lainata
esimerkiksi kyynärsauvoja,
air cast -tukia tai rannetukia,
kun joku niitä kiireisesti tarvitsee.
Muista ottaa sairausvakuutuskortti (Kela-kortti) esiin
ilmoittautuessasi terveyskeskuksessa.

Nästa nummer utkommer
13.03.2018
Sista inlämningsdag för texter och bilder
28.02.2018
Sista inlämningsdag för köpta annonser
08.03.2018
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Mai Nguyen och Xia Tran driver resturangen tillsammans.

Foto: Jonny Smeds

Ny restaurang serverar över
tvåtusen vårrullar i månaden
En grillvagn blev restaurang när paret Xia Tran
och Mai Nguyen beslöt
att öppna eget.

I november i fjol fick Oravais en ny lunchrestaurang
och grill, när Chao slog upp
dörrarna. Den asiatiska restaurangen och dess personal
kan vara bekant för en del
som bor i Oravais, sedan tidigare.
– Vi började som en grillvagn i somras. Vi tänkte att vi
skulle fortsätta med vagnen,
men insåg sen att det blir lite
väl kallt på vintern, säger Xia

Mai Nguyen tillreder maten och Xia Tran tar hand om kunderna i restaurangen. Foto: Jonny Smeds

Tran, som tillsammans med
Nguyen Mai driver restaurangen.

Han säger att feedbacken
de fick från kunderna angående grillvagnen var positiv.

Förmånliga
hyreslägenheter
i Kaitsor

HALKKROSS 20 kg

1 R+KV 35 m
2 R+K 60 m2
2 R+K 70 m2

2

Ring 0500-264 345
eller 050-315 3253

Fastighets Ab
Holmsbo

4,50€/sk

Leca HALKKROSS 25 l

8,90€/sk
J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

Det fick dem att våga satsa
på en restaurang när de såg
att lokalen på Öurvägen var

ledig. Nu, när restaurangen
varit öppen i snart fyra månader, är ägarna nöjda.
– Kunderna från vagnen
har hittat hit, men också
många nya ansikten. Folk
kommer också från andra
ställen än Oravais för att äta,
säger Tran.
Menyn
består
under
lunchtid av asiatisk buffé och
grillmat. Efter klockan 15
serveras både traditionell finländsk- och asiatisk grillmat.
– Vi har nyligen också börjat med sushi på fredagar och
lördagar, men det måste man
beställa på förhand.

Tran beskriver restaurangens mat som hemlagad. Paret
serverar sådan mat de själva
äter hemma.
– Om jag jämför med de
asiatiska
restaurangerna
i Vasa så är vår mat mera
smakrik. Inne i staden smakar nästan all mat samma.
En av besökarnas favoriträtter är den så kallade
Chao-burgaren, som består
av 200 gram nötbiff, men ingenting slår vårrullarna.
– Det går åt otroliga mängder vårrullar i månaden, ungefär tvåtusen, säger Tran.
Jonny Smeds

SOLROSFRÖ
20 kg

19,90€/sk
Jalas OFF
ROAD
1878

118€/par
SÅJORD, BLOMJORD,
GRÖNVÄXTMYLLA

Låt oss förverkliga
Era drömmar....
Ml\]US@
EpammRdlv
l
Ml@Kld^^@

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi
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Erik Liljeström var länge ordförande för Tegengrensällskapet.

Hyllorna är fulla med Tegengrenska verk.

Över 30 års
forskning
nu i bok
Erik Liljeström vet det
mesta man kan veta om
Jacob Tegengren. Nu
har han äntligen fått sitt
namn på en bok som
handlar om skaldens liv.
Liljeströms intresse för Jacob
Tegengren, som levde 18751956, väcktes på 1970-talet.
Det var när Liljeström flyttade till Vörå kommun som
han fick en välkomstpresent
av
kommunfullmäktiges
ordförande S.J. Simons. Den
presenten var boken Vörå
sockens historia. I boken

nämndes att Tegengren varit
ordförande i sockenhistoriekommittén mellan år 19271946. Berättelsen om denna
mångfacetterade man väckte
ett intresse i Liljeström.
– Jag konstaterade att jag
ska bli Jacob den andra, säger Liljeström med glimten i
ögat.
Tegengrens liv behöver en
helt egen bok, för han var
verksam inom många områden på många orter under
hans liv. Den cirka 200 sidor
tjocka boken Jacob Tegengren, Biografiska anteck-

ningar om skaldens liv, kunde ha varit dubbelt så lång
om Tegengrens släktingar
gått med på det.
– Det hände mycket i hans
privatliv som inte passade i
boken, säger Liljeström.
Jacob Tegengren var en utbildad agronom. Men han
var också bland annat en författare, folkbildare, bankdirektör och ornitolog. Tegengren föddes den 28 augusti år
1875 i Vasa i en liten röd stuga
intill villan i Sandviken.
Vilket Liljeström tycker är

Erik Liljeström har ett stort intresse för Jacob Tegengrens liv.

lite underhållande eftersom
många verkar tro han är född
i villan.
– Det finns ett plakat där
det står ”här föddes Jacob Tegengren”.
Det är inte bara Liljeström
som visat intresse för Tegengrens liv – men han är kanske den mest insatta – för det
finns en dedikerad förening
som Liljeström grundade.
Jacob Tegengren-sällskapet
har varit verksamma sedan
1985 och Liljeström var dess
ordförande fram tills några år
sedan när han gav vidare sta-

zzKort om Jakob Tegengren:
••Föddes 28 augusti 1875 i
Vasa.
••Var agronom, författare,
jägare, ornitolog, rektor och
psalmförfattare.
••Hade tre söner.
••Var gift med Else Tegengren (Nyman) från Alavo.
••Förlorade sin arm i Närpes

genom en olycka 1906.
••Blev direktör för Nordiska
föreningsbankens filialkontor
i Vörå år 1915.
••Var en av flera som tog
emot Mannerheim på sitt
blixtbesök i Vörå år 1918.
••Utnämndes till hedersdoktor vid Åbo Akademi år 1948.

fettpinnen till Ingvald Back.
Ända fram till att föreningen grundades så skötte
församlingen
Tegengrens

grav. Sedan tog sällskapet
över. Förutom att de forskar
i Tegengrens historia och vårdar minnet av skalden tar de
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Foto: Felix Rantschukoff

”

Han skulle kliva in i en båt och på något vis avfyrades geväret rakt i hans
arm. Han hade en väldigt fin handstil. Efter några veckor lyckades han
skriva med sin vänstra hand, med ganska fin handstil, till sin bror.”

även hand om Tegengrengården som har blivit den centrala platsen för sällskapets
möten. De ordnar även öppet hus och gästboken vittnar om flitiga besökare.
Liljeström har flera tavlor
som Tegengren målat och

egna exemplar av diktsamlingar och andra alster han
skrivit. Det går inte många
ord mellan berättelsen om
boken förrän Liljeström
minns en anekdot om Tegengrens liv.
– Han skrev att han trivs

alldeles bra i Vörå i sina brev.
Han skrev också att hans
pojkar simmat i ån som är
”smutsig som synden”. Han
refererade till Vörå å.
En av Liljeströms mest
spännande
upptäckter

under hans många år av
forskning var när han fick
ta del av hemligstämplade
konvolut som förvaltats av
Åbo Akademi i 50 år. Dagen
efter att de blev öppna för
allmänheten tog Liljeström
sig en titt.
– Jag trodde att det skulle
vara runor eller något annat spännande där. Men det
handlade mest om Tegengrens förhållande till sin beundrare Krokfors. Det var
mycket intressant, säger Liljeström.
Det Liljeström tycker att

är speciellt intressant är hur
Tegengren återhämtade sig
efter att ha skjutit sig själv i
armen år 1906 i Närpes.
– Han skulle kliva in i en
båt och på något vis avfyrades geväret rakt i hans arm.
Han hade en väldigt fin
handstil. Efter några veckor
lyckades han skriva med sin
vänstra hand, med ganska fin
handstil, till sin bror.
Liljeströms mål att bli Jacob den andra har nu nått sin
kulmen när boken släpptes
i fjol i december. Dessutom
har han, efter att ha fått Te-

gengren-sällskapets godkännande, en permanent plats
bredvid Tegengren.
– Det finns två gravstenar
där han är begravd. På den
ena står det Tegengren, på
den andra Liljeström.
Liljeström säger att det
funnits stort intresse för boken och att responsen varit
god.
– Boken finns till salu på
Vörå hemslöjd i Astragården där den presenteras som
årets nyhet, säger Liljeström.

Text & foto:
Felix Rantschukoff
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Ann-Mari Markén, Madeleine Hill Amr Abobakr och Ann-Britt Backull jobbar på Promedi i Vörå
och Oravais.
Foto: Felix Rantschukoff

Ann-Britt Backull och Ann-Mari Markén ser på en video av en trumhinna. Foto: Felix Rantschukoff

Mera digitalt inom vården
Sedan årsskiftet har
Promedi ansvarat för företagshälsovården i Vörå
kommun. De anställda
ser flera fördelar med
den nya arbetsgivaren.
– Hvc var en liten enhet tidigare, nu är vi en del av något
större. Vi har en stor organisation bakom oss med erfarenhet av företagshälsovård
och privat sjukvård, säger
företagshälsovårdaren AnnBritt Backull.
Det är inte enbart företagskunder som har nytta
av det nya upplägget. Även
privatkunder kan söka vård
på Promedis enheter i kommunen. Promedi har öppnat enheter både i Vörå och
i Oravais i anslutning till
hälsostationerna.
– Det har gått bra hittills,
det är många företag som
förnyat sina avtal med oss.
Det är bekanta ansikten som
möter kunderna här. Vi känner företagen bra i området,
säger Backull.
Från att kommunen beslöt
sig för att Promedi skulle ta
hand om företagshälsovården, till att verksamheten sattes i gång, har det gått snabbt,
tillägger Backull. Alla skåp
är inte ännu på plats i Vörå.
Men det är inget som stör nu
när utrymmena är nyrenoverade. Efter en del inskolning
i Promedis dataprogram och
system är man redo såväl i
Oravais som i Vörå.
– Vi började från noll. Men
det har inte påverkat verksamheten. Vi har samma
kunder och arbetets karaktär
är densamma. Det enda som
har ändrat är det externa omkring. Vi märker kanske mest
av det. Det kunderna kanske
kommer att märka bäst är att
vi har bättre tillgång till läkare, säger företagshälsovårdaren Madeleine Hill som är
stationerad i Oravais.
Efter bytet av serviceproducent till Promedi så kan
kunderna snabbare få träffa
en läkare. Det gäller alla kunder, både anställda på företag
och företagare. Vöråområdets företagshälsovård har
hittills legat bäst till i svenska
Österbotten, sett till andelen
anslutna jordbrukare. Närmare 50 procent av jordbru-

Madeleine Hill, Ann-Mari Markén och Ann-Britt Backull ser på deras nya utrustning.

”

Det digitala stetoskopet kan användas både av den på plats
och på distans.
Foto: Felix Rantschukoff

karkåren har varit anslutna,
enligt Backull, som hoppas
på god anslutning även med
den nya serviceproducenten. Ett informationstillfälle
kommer att ordnas snart för
jordbrukarna.
– Det är ganska många företag som redan har slutit nya

avtal, då vi ordnat avtalsmöten. Tidigare har vi haft cirka
1900 personkunder anslutna,
säger företagshälsovårdaren
Ann-Mari Markén.
En nyhet som Promedi för
med sig är att man har så
kallad
distansmottagning.

Foto: Felix Rantschukoff

Vi började från noll. Men det har inte påverkat
verksamheten. Vi har samma kunder och arbetets karaktär är densamma. Det enda som
har ändrat är det externa omkring. ”

Det innebär att en kund kan
åka till Vörå eller Oravais
och bli undersökta av en företagshälsovårdare och så
ser och hör en läkare kunden
på distans exempelvis i Vasa.
Genom att använda sig av
digitala stetoskop samt kameror för att se i öronen kan
distansläkaren
undersöka
kunden fast de är på olika
orter.
Det behöver inte heller
hända i realtid. Personalen
i Vörå kan filma exempelvis
trumhinnan på en kund och
skicka ett videoklipp till distansläkaren. Dessutom kan
kunden föra ett videosamtal
med en läkare hemifrån om
situationen så kräver.

– Tanken är att bara kunden kan komma hit, men om
inte det går görs det via video
för mindre omfattande saker,
exempelvis för att få ett sjukintyg. Om man har magsjuka
eller liknande så minskar det
risken för att kunden kommer hit och sprider smitta,
säger Markén.
Även Amr Abobakr, läkare
på Promedi i Vörå, tycker att
det nya systemet är bra för
kunderna. Han har tidigare
jobbat som läkare på HVC i
Oravais och trivdes bra .
– Människorna här känner
mig och med Promedi bakom oss finns allt som behövs,
säger Abobakr.

En ytterligare fördel med
Promedi i Vörå för företag
och privatkunder är att det är
etablerat på flera ställen.
– Om ett företag har anställda från – eller i närheten
av – Vasa, Vörå, Härmä eller
Östermark så kan de gå till
den närmaste Promedimottagningen för dem, säger
Backull.
Promedis koncernchef Mikael Fredman tycker att allt
som allt har det gått bra.
– Vi känner oss välkomna.
Vi har satt in fina läkarresurser och distansmottagningen
är på frammarsch. Jag vill
ge en eloge åt Backull. Hon
och jag sitter i styrgruppen
som vi har tillsammans med
kommunen. Vi ska titta på
detaljer och om hur man förverkligar verksamhetsplanen
som vi utarbetat. Vi vill få
samarbetet att löpa på så bra
som möjligt, säger Fredman.

Felix Rantschukoff
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Posten i Vörå flyttar till K-market
Snart får invånarna i Vörå
centrum ett nytt ställe
att hämta och posta sina
paket när K-market tar
över postservicen från
caféet KaffiKåppin.
Invånarna i Vörå centrum
får från och med 19:e februari ett nytt ställe att hämta
sina postpaket på. Då flyttar posten tvärs över vägen
från caféet KaffiKåppin till
K-Market. Butikens köpman
Kenneth Sten, säger att han
inte tvekade länge när erbjudandet kom att ta över postservicen.
– Fredrik från KaffiKåppin frågade om jag var intresserad, säger Sten som
också är köpman vid Kmarket Sundom i Vasa och
i Malax.
Fredrik Renfält, säger butiken troligen har en större
nytta av posten än caféet.
– Jag tror folk har en större
benägenhet att handla samtidigt som man hämtar posten
än att dricka en kopp kaffe,
säger Renfält.
I de andra butikerna har Sten

stor potential i fastigheten,
som han gärna skulle vilja
dela med någon fler företagare.
– Fastigheten är ju en galleria. Här finns utrymme för
två mindre eller ett större
företag ytterligare. Jag tror
kunderna skulle uppskatta
en klädaffär eller en affär
som säljer heminredning och
presentartiklar. Sådana affärer som kommuninvånarna
kanske saknar efter att Halpa-Halli försvann.

Kenneth Sten hoppas att kunder som kommer in för att hämta sin post också passar på att handla.

sett vilken inverkan posten
haft på kundtillströmningen.
Nu hoppas han att posten

också ska öka kundantalet i
butiken i Vörå.
– Vi hoppas att kunder

som kommer in för att hämta
sin post också passar på att
handla.

Ny video visar säker Reino Koivisto
åkning i skidbacken ny på tekniska
zzVörå IF:s slalomsektion
har redan under föregående
verksamhetsår funderat på
hur man ytterligare kunde
öka säkerheten i slalombacken, speciellt under backens
allmänna öppethållning.
Vörå IF:s slalomsektion
har erhållit projektmedel
från Brita Maria Renlunds
minnesfond för detta och
håller på att sammanställa
en video kring säker åkning
i slalombacken, som skall
spridas på sociala medier.
Projektet BACKSMART
har också mynnat i ett samarbete med kommunen kring
att vuxna som vill åka i Vörå
backen, kan ta på sig en re-

flexväst som finns i Lifthuset
och agera vuxenstöd i backen och därtill fungera som en
förlängd hand för de anställda pistvakterna.
Västen innebär att man
själv tar hänsyn till backens
ordningsregler, och att man
också rapporterar olägenheter till pistvakten som sedan
kan vidta nödvändiga åtgärder.
De vuxna som agerar
BACKSMART åker gratis
i backen. Vi hoppas på att
vuxna utnyttjar denna möjlighet och därmed också bidrar till att klimatet hålls gott
i barnens viktiga träffpunkt,
slalombacken.

zFrån
z
och med årsskiftet har
tekniska sektorn förstärkts
med en arbetsledare inom fastighetsskötseln, Reino Koivisto.
Reinos huvudsakliga uppgift är att fungera som arbetsledare över fastighetsskötarna samt ha hand om mindre
renoverings- och saneringsprojekt. Reino kommer även
att vara involverad i administrationen av kommunens bostadsbestånd sedan ansvaret
för kommunens alla bostäder
flyttades till fastighetsskötseln. Fastighetschef Johan
Strand kommer tills vidare
att fungera som disponent
för kommunens alla fastighetsbolag.

Foto: Jonny Smeds

Han gör ingen hemlighet
av att butiken skulle må bra
av mera kunder. Det finns

zzVälkommen på sagostund
barn med förälder eller annan vuxen till Vörå huvudbibliotek. Efter sagostunden
får man baka med modellera,

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216
ÖPPET:
vard. 9–18

umgås och naturligtvis låna
böcker!
Plats: Vörå huvudbibliotek. Kl. 10.00 följande tisdagar: 12.3, 9.4 och 14.5.

Melodifestival i Centrumskolan

Reino Koivisto, arbetsledare
inom fastighetsskötseln i
Vörå. Foto: Johan Strand

zzCentrumskolan håller sin
traditionella och ytterst populära ”melodifestival” med

uttagningar 19 februari på
skoltid och finalen 20 februari för allmänheten på kvällen.

Utan tidning?

Ny rink invigdes

zzHar du blivit utan Kommunbladet? Kontakta i så
fall HSS Medias kundtjänst
på telefonnumret 06-7848201
eller e-postadressen kundservice@hssmedia.fi.

zzTisdagen den 12 februari
invigdes den nya rinken som
Rökiö hem och skola har
byggt vid skolan. För aktuell
info: Gilla Facebook-sidan
”Rinken vid Rökiö skola”.

vid Åbo Akademi

VTT-Certifikat

Jonny Smeds

Sagostund för barn på bibban

öppna
universitetet
Nybyggen och
renoveringar

Rent konkret betyder postens flytt inte så mycket för
K-market och butikens personal. De är vana att handskas med paket. Redan nu
går det att hämta paket som
levereras med Matkahuolto
eller Schenker.
För invånarna innebär flytten inte heller någon större
förändring, förutom att det
kan bli smidigare att sända
paket. I aulan placeras nämligen en postautomat, som
är i bruk från och med 18 februari.
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Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
och Yrkeshögskolan Novia
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Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

050-554 9171
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10 frågor till revygängen
I såväl Vörå som Oravais
har revysäsongen börjat.
Vi ställde tio frågor var
till människorna bakom
revyerna.

Byarevyn:
1. Hur har övningarna gått
inför årets premiär?
Repetitionerna har gått
bra. Vi har repeterat cirka
fyra veckor, så gott som varje
kväll, sedan början av året.
Textförfattandet har pågått
hela hösten. Revygänget har
skrivit sketcherna, tillsammans med komikern och författaren Alfred Backa.
2. Vad handlar revyn om i
år?
Årets revy är både lokal,
nationell och global, det vill
säga ganska långt en traditionell nummerrevy. Tyngdpunkten ligger på allmänna
händelser och lite lokala
företeelser, som normalt förknippas med en revyföreställning.
– Lokalpolitiken har varit
lite tam det senaste året och
så är de ganska bra sams i
fullmäktige nu för tiden, säger Roland Engström och
skrattar.
3. Vad tror ni att publiken kommer att uppskatta
mest?
Publiken kommer att känna igen sig i flera situationer
och vår trogna publik kommer inte att bli besviken. Alla
kommer att hitta en prilla de
gillar.
4. Finns det några aktuella
saker som ni kommer att ta
upp?
En revyföreställning bör
behandla aktuella saker, eller
åtminstone sådant som har
skett under året. I år, liksom

9.

Regissör Roland Engström funderar tillsammans med Alfred Backa om revyn.

Foto: Jonny Smeds

tidigare år, kommer det givetvis att finnas mycket aktuellt
på scenen. Publiken kommer
bland annat få höra vad som
egentligen sades på toppmötet i Helsingfors i somras.
Vargen som rör sig i Oravais
kommer att berätta vad hans
egentliga syfte är och det hätska debattklimatet på nätet
parodiseras.
5. Vad tycker regissören om
revyn i år?
– ”Ittinsnusning” är som
en godispåse. Det finns något
för alla och det är viktigt. Humor är en svår konst. Bara för
att jag gillar en sak är det inte
säkert att du gillar det. Därför måste en revy ha ett brett
spektrum, säger regissör Roland Engström.
6. Lärde ni er något i fjol
som ni har nytta av i år?
– 1976 lärde jag mig att vara
med i revyn, säger Ulf Jo-

hansson med ett pilimariskt
leende. Sen är det lite oklart
om någon lärt sig något efter
det.
Lukas Löfdahl drar sig
till minnes att han i tidernas
begynnelse fick lära sig ”att
spänn beinin”.
7. Vad är det bästa med att
vara med i revyn?
Det bästa med att vara
med i revyn är givetvis gemenskapen, vänskapen och
alla skratt.
– Ingen annanstans har
man möjlighet att få minst
hundra 100 timmar gratis
skratterapi, säger ekonomen
Gunilla Lillbacka.
8. Vad tror ni om revyernas
framtid?
– Revytraditionen är stark
i svenska Österbotten, och
många revyer har en bra återväxt, så vi ser inga direkta
hotbilder, säger revygänget.

Vörå UF:s revyteam 2019.

Har ni en hälsning till publiken i år?
Välkommen på Byarevyns
föreställningar! Man behöver verkligen inte snusa för
att ha roligt, dock råder det
inget snusförbud.
– Använda prillor önskar
vi däremot att ni tar med er
hem, säger lokalvårdaren Johansson.
10. När är det premiär?
Lördagen den 2.2 kl. 19,
med 9 reprisföreställningar.
Lö 9.2 kl. 19:00
Sö 10.2kl. 18:00
Fre 15.2 kl. 19:00
Lö 16.2 kl. 19:00
Lö 23.2 kl.19:00
Sö 24.2 kl.18:00
Fre 1.3 kl. 19:00
Lö 2.3 kl. 19:00

Vörå UF:
1. Hur har övningarna gått
inför årets premiär?

– Övningarna har löpt på
bra med 3–4 dagar i veckan
med start i december.
2. Vad handlar revyn om i
år?
– En nummerrevy med
allmängiltigt innehåll som
berör både lokala, nationella
och globala händelser.
3. Vad tror ni att publiken kommer att uppskatta
mest?
– Kaffe och bulla i pausen,
säger revygänget med glimten i ögat.
4. Finns det några aktuella
saker som ni kommer att ta
upp?
– Vargfrågan,
klimatet,
kyrkan och det vardagliga livet kommer vi att ta upp.
5. Vad tycker regissören om
revyn i år?
– Regissören tycker att det
e svårt att svara på det när revyn int e färdig (sagt 3.2.2019)

Foto: Vörå UF

men jag skrattar tvådubbelt
varje gång en ny text printas
ut. Det bådar bra.
6. Lärde ni er något i fjol
som ni har nytta av i år?
– Ju kallare lokal desto
effektivare är övningarna,
säger revygänget något ironiskt.
7. Vad är det bästa med att
vara med i revyn?
– Sammanhållningen och
det gemensamma målet.
8. Vad tror ni om revyernas
framtid?
– Det kommer alltid att finnas en beställning på dialektal humor.
9. Har ni en hälsning till publiken i år?
– Väälkomin ti huset mitt i
byn på skrattkväll!
10. När är det premiär?
– Lördag den 23.2.2019
kl.19.00.
Felix Rantschukoff

Bär nyckeln till god lemonad
Fyra högstadieelever har
ett mål gemensamt: att
tillverka en lemonad utan
tillsatsämnen och koncentrat. Svårigheten har
visat sig vara bubblorna i
drycken.
Einar Wikar, Jacob Smeds,
Noah Grannas och Michael
Rännar är personerna bakom LimonadUF, ett företag
som tillverkar naturlig lemonad. Det var i samband med
en tillvalskurs i företagande
som de startade företaget.
– Vi ville skapa något hemlagat, drickbart och gammeldags. Och lemonad har funnits ganska länge redan, så
det fick bli det, säger Wikar.
Ingen av ungdomarna
hade någon erfarenhet av att
tillreda lemonad från förr.
Men de har alla erfarenhet av
matlagning från huslig ekonomi i skolan. För att komma
i gång började de experimentera tills de hade ett recept de
var nöjda med. Men hur de
exakt tillreder lemonaden är
en hemlighet.
– Några ingredienser ska
kokas på ett visst sätt. Vår lemonad är gjord på äkta bär.

tillvalskursen har ungdomarna fått lära sig om företagande
och bokföringen samt marknadsföringen som hör till.
– Lärarna gör en grund för
oss och hjälper oss att starta
företaget. Allt annat får vi
planera själva, säger Smeds.
Överlag tycker LimonadUF att det finns få lemonader i butikerna som har
hallonsmak. För att utöka
utbudet ska de som nästa
prova skapa en lemonad med
citronsmak.
– Det är en utmaning, men
vi tror att det kommer att
lyckas, säger Rännar.

Noah Grannas, Einar Wikar, Jacob Smeds och Michael Rännar startade företaget LimonadUF.

Foto: Felix Rantschukoff

Inget koncentrat eller onödiga tillsatsämnen används i
den, säger Grannas.
LimonadUF såg dagens ljus
i slutet av september i fjol.
De första flaskorna sålde de
före julafton. De säger att det
har gått bra sedan dess och
att de har fått många beställningar. Dessutom håller de

på att skapa en ny smak på
deras lemonad. Deras första
lemonad, som heter Munters
limonad, är gjord på hallon.
– Eftersom vi kommer från
Vörå så började vi tänka på
Munters torp nära centrum.
När vi tänkte på lemonad
tänkte vi på att man blir glad
av det. Och munter är en synonym till att vara glad så vi

tänkte att det passade bra,
säger Smeds.
Lemonaden tillverkas hos
en av ungdomarna i en stuga.
Tillverkningen är inte så dyr i
sig. Den största investeringen
de har gjort är i flaskor som
lemonaden förvaras i. De delade på investeringen, så för
vardera individ hölls ändå
summan på rimliga 40 euro. I

Om försäljningen fortsätter
att vara god planerar LimonadUF att sälja sin lemonad
på sommaren till caféer och
kiosker. Men efter högstadiet
tror Rännar att LimonadUF:s
historia tar slut. Det Grannas
tror att de tar med sig av erfarenheten är dels hur ett företag fungerar och dels hur man
upprätthåller verksamheten.
– Vi har lärt oss att samarbeta på ett bra sätt för att få
företaget att gå runt. Eventuellt är egenföretagande något
vi vill hålla på med i framti-

den, säger Grannas.
Den största utmaningen
har varit att hitta tiden för att
tillverka lemonaden, tillägger Grannas.
– Vi går i skolan och har
läxor och prov som tar upp
en del av tiden. Dessutom
har vi träningar som tar upp
ännu en del av tiden. Det är
svårt att hitta tid för det.
Det de märkte snabbt var att
renlighet är a och o. Det är
särskilt viktigt när man säljer
en drickbar produkt.
– Vi måste vara så renliga
och hygieniska som möjligt.
Vi steriliserar flaskorna och
tvättar och diskar allt vi använder noga. Sen har det varit
en utmaning att hålla kolsyran i produkten, det har varit
det knepigaste. Vi har också
kämpat en hel del för att ta
fram etiketterna och att marknadsföra, säger Grannas.
De har planer på att börja
sälja sina produkter i butikerna i Vörå centrum. För de
som är intresserade av deras
produkter kan man nå dem
på Instagram på deras konto
”limonaduf”.

Felix Rantschukoff
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I Vörå språkar vi ännu mera finska
zzProjektet Språka ännu
mera är en fortsättning på
Språka mera. Målet med projekten är bl.a att få in finskan
i småbarnpedagogiken och
även i grundutbildningen
som en naturlig del av vardagen. Barn i åldrarna 3–7
anammar sig nya språk lätt.
Därför behövs satsning
på att fortbilda och inspirera personalen på de olika
stadierna. Samt anskaffning
av ändamålsenliga material
både till småbarnspedagogiken och lågstadierna som
tex spel, sagor, musikböcker,

handdockor med mera.
Vi har haft träffar med personal från småbarnspedagogiken och från grundutbildningen, både tillsammans
och enskilt. Vi har bland
annat diskuterat mål, läromedel, utmaningar och material. Ett mål är korta, dagliga språkduschar i finska där
man under en viss tid övar ett
visst tema, så att barnen och
eleverna skulle bli bekvämare med språket och våga
använda det. Det är bra på
gång inom småbarnspedagogiken i kommunen. En hel

del material har tillverkats,
sånger med bilder till, sagor
i två svårighetsgrader, en för
småbarnspedagogiken och
en för lågstadiet.
En grupp från småbarnspedagogiken har utvecklat
en så kallad ”Lek och lär”
påse som delats till samtliga
daghem. Påsen innehåller
finska sagor, rim, ramsor,
lekar, sånger och memory.
Sångböcker, spel, sagor för
olika åldrar, olika pedagogiska hjälpmedel har beställts
till samtliga avdelningar och
lågstadier.

I mars 2017 ordnade CLL
en fortbildning, Kaikki mukaan – Alla med, med föreläsningar och workshopar.
Intressant föreläsning och
nya aha-upplevelser gav bla
Susan Helldén-Paavola, en
tvåspråkig barnträdgårdslärare från mellersta Finland.
Hon utvecklade och tillämpade tvåspråkig pedagogik
på en daghemsavdelning,
svenska för finska barn.
Målen var att använda två
språk regelbundet under
vardagliga situationer i vux-

enledda situationer. Barnen
skulle ges möjlighet att bekanta sig med ett språk och
lära sig lite av språket via
aktiviteter, vardagsrutiner,
sånger och lekar. Viktigt var
att skapa en positiv inställning, en trygg inlärningsmiljö
samt positiva erfarenheter.
Mera om detta finns att läsa
i På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem
och förskola av Palojärvi, A.,
Palvianen, Å & Mård - Miettinen, K (2016). Man behöver
alltså inte konsekvent hålla
sig till ett språk utan kan ha

tex ett temaområde i taget
där man övar vardagliga ord.
Jag vill avsluta med några
ord av Leena Huss, professor emerita i finska vid Uppsala universitet, om vikten
att sträva efter flerspråkighet. Det är utvecklande och
stimulerande för människan
att kunna flera språk. Ju mera
språkliga resurser vi har desto mer uppfattar vi och kan
jämföra och se skillnader
och likheter. Flerspråkighet
främjar människans sociala
och mentala utveckling.

Annette Brink-Bäckstrom

Kielisuihkussa Vöyrillä ja Uumajassa
zzNilsiän lukiolla on ollut
pian jo kymmenen vuoden
ajan ruotsinkielinen ystävyyskoulu Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium
Vöyrillä Pohjanmaalla. Ystävyyskoulutoiminnan
puitteissa on vuosien varrella
mm. saatu kirjekavereita
sekä järjestetty vierailuja puolin ja toisin.
Tänä lukuvuonna Nilsiän
lukio sai mukavia uutisia:
lukio pääsi ystävyyskoulutoimintansa myötä mukaan
Svenska
Kulturfondenin
kolmivuotiseen Hallå-hankkeeseen, jonka tavoitteena
on edistää kykyä ja halua
kommunikoida paremmin
toisella kotimaisella kielellä.
Näin lukiolle tarjoutui oiva
tilaisuus järjestää jälleen
opintomatka
tapaamaan
vöyriläisiä
kirjekavereita
sekä praataamaan ruotsia ja
tarjota mahdollisuus vöyriläisnuorille puhua suomea.
Matka
toteutui
marraskuun alkupuolella. Ohjelmassa oli tutustumispelejä
ajatuksella, että suomenkieliset opiskelija puhuvat
suomea ja ruotsinkieliset
suomea. Alussa oli pientä
jännitystä ilmassa, mutta
kun opiskelijat huomasivat,
että kielen puhuminen voi
olla vaikeaa kummallekin
osapuolelle, jännitys lieveni,
ja pian jo naurukin raikui
keskustelijoiden
kesken.
Myös keilaamassa käynti ja
sekajoukkueissa pelaaminen
oli mukava kokemus.
Toisena
matkapäivänä
matkustettiin yhdessä kirjekavereiden kanssa laivalla
Vaasasta Uumajaan. Piipahdus Ruotsin puolelle oli piristävä päiväohjelma ja Uu-

Keilaamassa molemmilla kotimaisilla kielillä.

Foto: Anna-Inari

Savastola

Kun Suomessa saavutaan alueelle, jossa enemmistö puhuu äidinkielenään ruotsia, vaihtuu
tiekylteissä kielten järjestys. Tässä iloiset matkalaiset saapumassa Vöyrin kunnan alueelle.

Foto: Anna-Inari Savastola

maja taisikin olla useimmille
entuudestaan
tuntematon
kaupunkikohde. Laivamatkat kestivät useita tunteja
suuntaansa, mutta mikäpä
sen parempi: oli hyvää ai-

kaa pelata erilaisia kortti- ja
lautapelejä molemmilla kotimaisilla kielillä uusien ystävien kanssa.
Muutaman päivän reissua
ei vielä varsinaiseksi kieli-
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Vörå , Oravais,
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Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

ymmärretyksi. Oli myös mielenkiintoista huomata, että
molemmille osapuolille toisen
kieli on vaikea, mutta pystyy
silti tekemään asioita yhdessä
ja saamaan viestinsä perille.”

Anna-Inari Savastola

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

UNDERSTÖD FRÅN VÖRÅ
SPARBANKS AKTIASTIFTELSE
Understöd kan sökas för kulturarbete, forskning,
studier, barn- och ungdomsverksamhet, idrott samt
annan samhällsnyttig verksamhet i gamla Vörå kommun
och Maxmo skärgårdsdel.
Till ansökan bör biläggas verksamhetsberättelse/utredning,
där det framgår styrelsemedlemmar/ansvarspersoner.
Elektronisk ansökan kan göras på adressen:
vora.aktiastiftelserna.fi
Ansökningsblanketter finns också på Aktias kontor i Vörå.
Ansökan bör inlämnas senast 28.2.2019.
Tilläggsinfo ger Göran Holms, tfn 050-372 8172.

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKIN AKTIASÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS
  

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

kylvyksi voi nimittää, mutta
virkistävästä kielisuihkusta
se kyllä kävi! Matkan tavoite
oli madaltaa kynnystä puhua
ruotsia, ja siinä onnistuttiin,
muutamaa reissulaista site-

eraten:
”Minulle reissu oli merkityksellinen, sillä tajusin, että
selviän smalltalkista ruotsiksi ja ymmärrän yllättävän
hyvin kieltä.”
”Oli ilo huomata, että tulee
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Avustusta voi hakea kulttuuriin, tutkimukseen, opiskeluun,
lapsiin, nuorisoon ja urheiluun liittyvään toimintaan,
sekä myös muuten yleishyödylliseen toimintaan
vanhassa Vöyrin kunnassa ja Maksamaan
saaristossa.
Hakemukseen liitetään toimintakertomus/selitys
missä näkyy hallituksen jäsenet/vastuuhenkilöt.
Hakemuslomakkeen saa Aktian Vöyrin konttorista tai
osoitteesta vora.aktiasaatiot.fi
Hakemus jätetään viimeistään 28.2.2019.
Lisätietoja antaa Göran Holms, puh. 050-372 8172.
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Stödpersoner
behövs för
cancersjuka
Den palliativa vården i Vörå och Korsholm
förändras. Nu söks stödpersoner åt dem som
drabbas av cancer.
Christer Fred är en person,
som många som gått i genom
livets tragedier i Korsholm,
men också i Vörå kommit att
uppskatta varmt. Sedan 1992
har han jobbat med palliativ
vård, det vill säga vård i livet
slutskede. Sista januari hängde han in nycklarna för sista
gången. Nu väntar livet som
pensionär.
– Det känns väldigt bra att
sluta. Jag har varit med om så
mycket. Nu vill jag ge vidare
åt andra.
Det hann bli nästan 27 år
som Fred hann vårda människor som befinner sig i
slutet av livet. Ett minst sagt
krävande arbete. Hur gör
man för att orka med ett jobb
där döden har en sådan stark
och ständig närvaro? Något
enkelt svar finns inte.
– Jag lärde mig att handskas med det med tiden. Det
är ingenting som man kan
läsa i en bok för att lära sig,
man måste lära sig genom erfarenhet.
Fred säger att han i ett tidigt
skede beslöt att han personligen inte kan sörja dem som
går bort: det är de anhörigas
uppgift.
– Klart man får visa känslor, men man ska ändå ha
en yrkesroll och vara professionell i alla lägen. Jag lovade
mig själv att så fort jag känner
att jag inte blir längre blir berörd ska jag sluta. Jag berörs
ännu. Jag har hållit mitt löfte.
Men det är klart, jobbar
man dagligen med döende
människor så påverkar det
en psykiskt. Jobbigast är det
när barn eller unga som drabbas av cancer och livslågan
slocknar.
– Det känns naturligare när
en äldre person som kämpat
med smärtor i många år får
somna in. Men i dag finns det
en specialenhet på Vasa Centralsjukhus som tar hand om
barnen.
Så var det inte tidigare. Då
vårdade Fred också barn och
yngre och smärtlindring var
ingen självklarhet, men i dag
är det annorlunda.
– Smärtlindringen har blivit bättre och effektivare och
läkarna har bättre utbildning
inom palliativ vård.
Den första februari började
en ny epok i Freds liv. Nu ligger fokus på fritid och på barn

och barnbarn.
– Jag vill lämna all cancer
bakom mig. Det räcker för
mig. Jag har gjort mitt.
Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening, som
varit Fred arbetsgivare, säger
att Freds arbete och insats är
mycket uppskattad bland kollegor, patienter och anhöriga.
– Han har gett livskvalitet
åt sina medmänniskor. Det
känns vemodigt att han ska
sluta, säger Suoranta.
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubbs ordförande Siv
Säll är också tacksam för det
arbete som den palliativa vårdaren utfört genom åren.
– Han är en oersättlig person. Man kan inte förklara i
ord hur duktig han varit. Han
var så fantastisk.
I samband med att Fred
gick i pension förändrandes
också palliativa vården i Vörå
och Korsholm. Kommunerna
kommer inte längre att anlita vårdare från Österbottens
Cancerföreningen utan i stället kommer palliativ vården
administreras av närsjukhuset i Korsholm. Suoranta är
inte orolig över förändringen.
– Kommunerna har lovat
att det ska finnas tillräckligt
med resurser, säger han.
I stället för att anlita en ny
vårdare kommer cancerföreningen satsa på att utbilda
stödpersoner som kan arbeta med de som är i behov
av hjälp och stöd. Med andra
ord kommer Österbottens
Cancerförening komplettera
den kommunala vården.
– Det är viktigt att komma
i håg att alla som har cancer har inte anhöriga. En
stödperson kan till exempel
hjälpa till med att anhöriga
kan ta en paus och vila eller
till exempel handla i butiken,
umgås eller bara sitt bredvid sjuksängen. De kan göra
mycket fast de inte ger direkt
vård, säger Suoranta.
Siv Säll tycker att idén med
en stödpersonverksamhet är
fin och välkommet, men hon
är orolig över hur palliativa
vården kommer fungera i
framtiden.
– Jag stöder tanken men
jag vill inte att det sker på bekostnad av palliativ vårdare.
Det måste finnas någon som
har ansvar över helheten

Siv Säll säger att det måste finnas någon som har ansvar över
helheten och kan erbjuda patienterna kontinuitet.

Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening.

Smärtlindringen har blivit bättre och effektivare och läkarna har bättre

och kan erbjuda patienterna
kontinuitet. Sen får man inte
glömma bort att det medmänskliga är lika viktigt som
själva vården, säger Säll.
En kompletterande lösning med både stödpersoner
och palliativa vårdare ser Säll
som den bästa lösningen,
men hon påpekar att hon
inte vill ta ut något i förskott.
Gunilla Jusslin, ledande
skötare, på HVC säger att
den palliativa vården inte
kommer att försvinna någonstans och att kommuninvånarna inte behöver känna
någon oro.
– Närsjukhuset i Korsholm
tar över jouren och kommer
sköta helger och nätter. Bernice Suikkanen är personen
som håller den kvalitativa

för att klara av uppdraget.
– Tanken med stödpersoner
är mycket god. Vi cancerskötare är yrkesutbildade personer, men det behövs också
stöd utifrån när man någon
drabbas av cancer, säger Suikkanen, som i över tjugo år jobbat med palliativ vård inom
Vörå kommun.
Även anhöriga, till en person som drabbats av cancer,
kan finna stort stöd i en stödperson som kommer utifrån.
– En person insjuknar i
cancer, men hela familjen
drabbas, säger Suikkanen.
Sjukdomen är hela familjens
sjukdom.
I dag jobbar hon med palliativ vård en dag i veckan,
men finns tillgänglig dygnet
runt för dem som behöver

vården flytande in Vörå. Så
länge hon ännu jobbar kommer det inte att ske några förändringar, säger Juslin.
Vad som händer den dagen
hon går i pension är oklart,
säger Jusslin. Det beror på
den politiska utvecklingen,
som landskaps- och vårdreformen och vad som händer
mellan Korsholm och Vasa.
– Vi stöder oss på Bernice
Suikkanen tills vidare. Men
tyvärr tror jag inte vi får en liknande verksamhet den dagen
hon slutar.
Suikkanen som känner
kommuninvånare och sett
vilka behov som finns, säger
att personer som vill bli stödpersoner bör ha samlat på sig
tillräckligt med livserfarenhet

hjälp och stöd.
– Drabbas man av cancer
bär man sjukdomen varje dag.
Jag brukar säga att man får
gärna höra av sig med småsaker, för små saker kan snabbt
bli stora.
När det kommer till cancer
finns det än sak man inte får
glömma bort: hur eländig och
orättviss sjukdomen än må
vara, får hoppet inte gå förlorat. Vi skall sträva till att ge
patienten hopp om en bättre
morgondag, säger Suikkanen.
– Vi måste komma ihåg att
många blir friska från cancer.
Är man intresserad av att
bli en stödperson kan man
ta kontakt med Österbottens
Cancerförening.
Text & foto:
Jonny Smeds
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utbildning inom palliativ vård, säger Christer Fred. Nu går han i pension och vill samtidigt passa på att tacka Bernice Suikkanen för allt samarbete.

Foto: Jonny Smeds

Haussa tukihenkilöitä syöpäsairaille
Monet elämän eri tragedioita läpikäyneet mustasaarelaiset ja vöyriläiset
ovat oppineet arvostamaan lämpimästi Christer
Frediä. Hän on työskennellyt palliatiivisen, siis
elämän loppuvaiheen,
hoidon parissa vuodesta
1992 lähtien.
Tammikuun lopussa hän
ripusti viimeisen kerran avaimet naulaan. Nyt odottaa eläkeläisen elämä. Hän
saa keskittyä vapaa-aikaan,
lapsiin ja lastenlapsiin.
Fredin työnantajan, Po-

hjanmaan Syöpäyhdistyksen, toiminnanjohtaja Markku Suoranta kertoo kollegoiden, potilaiden ja omaisten
arvostaneen Fredin työpanosta erittäin paljon.
Vörå
Cancerklubb
-osaston puheenjohtaja Siv
Säll on kiitollinen palliatiivisen hoitajan vuosien varrella
tekemästä työstä.
– Hän on ollut korvaamaton. Ei voi sanoin kuvata,
miten suureksi avuksi hän on
ollut. Hän on ollut aivan upea.
Fredin eläkkeelle jäännin myötä Vöyrin ja Mustasaaren palliatiivinen hoito

muuttuu. Kunnat eivät enää
käytä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen hoitajaa vaan sen
sijaan Mustasaaren lähisairaala ryhtyy hallinnoimaan
palliatiivista hoitoa.
Uuden hoitajan palkkaamisen sijaan syöpäyhdistys
aikoo panostaa tukihenkilöiden kouluttamiseen apua ja
tukea tarvitseville. Pohjanmaan Syöpäyhdistys toisin
sanoen täydentää kunnan
tarjoamaa hoitoa.
Terveyskeskuksen
vastaava hoitaja Gunilla Jusslin
sanoo, ettei palliatiivinen

”

Hän on ollut korvaamaton. Ei voi sanoin kuvata, miten suureksi avuksi hän on ollut. Hän
on ollut aivan upea.”

hoito häviä minnekään eikä
kuntalaisten tarvitse olla
huolissaan.
– Päivystys siirtyy Mustasaaren lähisairaalalle, joka
hoitaa viikonloput ja yöt.
Bernice Suikkanen huolehtii
Vöyrillä palliatiivisen hoidon
sujumisesta. Niin kauan kun
hän on vielä työssä, muutoksia ei tehdä, Jusslin sanoo.
Suikkanen tuntee kuntalai-

set ja on nähnyt, mitä tarpeita heillä on. Hänen sanoo,
että tukihenkilöksi haluavilla tulee olla riittävästi elämänkokemusta selvitäkseen
tehtävästä.
– Tukihenkilöajatus on oikein hyvä. Meillä syöpähoitajilla on ammattikoulutus,
mutta syöpään sairastuneet
tarvitsevat myös ulkopuolista tukea, sanoo Suikkanen,

joka on toiminut palliatiivisessa hoidossa Vöyrillä yli
20 vuoden ajan. Syöpään
sairastuneen omaiset voivat
myös tarvita paljon tukea ulkopuoliselta tukihenkilöltä.
– Mitä tulee syöpään, yhtä
asiaa ei saa unohtaa: vaikka
sairaus olisi miten kurja ja
epäoikeudenmukainen, toivoa ei saa menettää. Meidän
tulee pyrkiä antamaan potilaalle toivoa paremmasta huomisesta, Suikkanen sanoo.
Jos tukihenkilöksi ryhtyminen kiinnostaa, ota yhteyttä Pohjanmaan Syöpäyhdistykseen.

12

onsdag 13 februari 2019

Kenneth Engström, Andreas Wikström och Peter Jansson vid skidcentret i Vörå.

Skidcentrum i Vörå står
Det är ingen brist på aktiviteter vid skidcentret
i Vörå under sportlovet,
men det finns också program för de som inte vill
åka skidor och slalom.
När skolorna ringer ut för
sportlovet för Österbottens
skolelever står skidbacken
i Vörå redo för att ta emot
både ivriga slalomåkare och

vanliga skidåkare.
– Vi öppnade skidspåret 31
oktober och slalombacken
öppnade 29.12. Vi var bland
de första att öppna i Österbotten, säger Kenneth Engström som ansvarar för Vörå
skidcentrum.
Skidcentret i Vörå är alltid
bland de första att inleda säsongen i Österbotten. Hemligheten, om man kan kalla

det så, stavas väderleken.
– Vi har vädret på vår sida.
Vi tenderar att ha några grader kallare här, men det är
nog vår ansvarstagande personal som är det avgörande,
säger Engström.
För att kunna skapa snö
med snökanoner krävs minusgrader. Det innebär att
anläggningspersonalen ofta

jobbar kvällar och nätter för
att kunna inleda säsongen så
tidigt som möjligt.
Det har krävts minst 300
arbetstimmar för att få skidspår och slalombacken redo
för årets säsong. Anläggningsskötarna sticker inte
under stolen med att det ibland kan vara väldigt tungt
att arbeta i mörkret på nätterna, men det är belönande

när de ser att deras arbete
uppskattas av Vörås föreningar och invånare.
– En orsak varför man gör
det här är för att barnen ska
ha någonting att göra. Det är
roligt att se att parkeringen är
full på kvällarna, säger Peter
Jansson, anläggningsskötare.
– Skidcentret är grymt omtyckt. Det är många ungdomar som kommer hit, säger

anläggningsskötare Andreas
Wikström.
Skidcentret gjorde ifjol
en satsning på 80 000 euro,
vilket visade sig vara värt
varenda cent. De kommunala pengarna gick bland
annat till att gräva ner ett
vattenrör ut till Vörå å för
att centret ska kunna pumpa
upp vatten för tillverkning
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Peter Jansson säger att arbetet är belönande när man får se att skidcentret uppskattas.

Vi har vädret på vår sida. Vi tenderar att ha några grader kallare här, men det är nog vår ansvarstagande personal som är det avgörande, säger Kenneth Engström.

Vattnet är kallare i ån än i sjön. Det har gjort att vi lyckats så bra i år, säger Andreas Wikström.

redo för sportlovsfirarna

”

Utan satsningen på vattensystemet skulle vattenbehovet för snötillverkningen inte ha räckt till i år eftersom mängden i konstsjön var så liten.”

av snö. Tidigare har man förlitat sig på en konstgjord sjö,
men torkan under fjolåret visade att det inte går att enbart
förlita sig på sjön i framtiden.
– Utan satsningen på vat-

tensystemet skulle vattenbehovet för snötillverkningen
inte ha räckt till i år eftersom
mängden i konstsjön var så
liten, säger Engström.
– Vattnet i ån är kallare än

i konstsjön. Det har bidragit
till att vi lyckats så bra med
konstsnötillverkningen i år,
säger Wikström.
Under sportlovet har skid-

centret öppet varje vardag
och helg 11–17. Andra dagar
är det tisdag och torsdag mellan klockan 17–20 och lördag
och söndag mellan klockan
11–17 som gäller.
Vörås fritidssekreterare Alf
Wiklund säger att det händer
mer kring skidcentret än enbart skidåkning och slalom.
– Vid skidcentret har det
också byggts ett lekland för

barn och familjer. Det är öppet och gratis.
Vidare har sportlovsfirare
möjlighet att också pröva på
backhoppning,
skidskytte
och skidorientering.
En annan höjdpunkt är
sportlovsresan till Dudesons
Activity Park i Seinäjoki.
– Det passar för dem som
vill åka lite längre och prova
på något nytt. Man kan kon-

takta fritidskansliet om man
är intresserad, säger Wiklund.

Text & foto:
Jonny Smeds

Sportlovsprogrammet
På följande uppslag kan du
läsa mera om vad som händer
i kommunen under sportlovsveckan.
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zzSportlovsprogram i Vörå 2019
LÖRDAG 23 FEBRUARI
zzRevyn Ittinsnusning kl 19 i
Årvasgården, Slagfältsvägen
20, Oravais.
Bokningar: 050-377 3679.
Biljettpris: Vuxna 18 euro,
barn 7–12 år 9 euro. Ingår
servering och programblad.
Under sportlovsveckan hålls
föreställningar även 24.2
kl.18,
1.3 och 2.3 kl.19. Arr. Byarevyn i Oravais
MÅNDAG 25 FEBRUARI
zzSportlovsläger 25–26.2 med
start kl 10 vid Vörå församlingshem för 8–12-åringar.
Lägret avslutas 26.2 kl
17.30. Pris: 30 euro, syskonrabatt 25 euro. Anmälan görs
på slef.fi senast 20.2 eller till
Catarina Lindgren tel. 050
349 2840.
Vi far till slalombacken på
tisdag så om man behöver
liftkort och hyra skidor så
kostar det extra. Arr. Vörå
församling
TISDAG 26 FEBRUARI
zzRidläger 26–27.2 vid Stall
Falisa i Maxmo, Falisavägen 47, för 8–10-åringar. Här
har du möjlighet att lära dig
mera om hästar. Hur ska
man göra för att bli kompis
med en häst? Hur tänker
hästar, egentligen? Vad behöver en häst för att må bra?
Detta och mycket mer ska vi
fundera på under två roliga
dagar tillsammans med Stall
Falisas lugna och harmoniska hästar. Och förstås ska vi
också rida i terräng och prova på tolkning (åka skidor
efter häst)!
Pris: 200 euro. I priset ingår helpension. Programmet
består av stallsysslor, hästskötsel, hästhantering, lekar
och ridning. Ingen speciell
utrustning eller ridkunskaper behövs.
Anmälan via den elektroniska anmälningsblanketten,
www.stallfalisa.fi/aktuellt/
sportlov. Begränsat antal
platser. Platserna fylls i anmäl-ningsordning.
zzHoppborgslandet Hopsis
kl 12–16 på idrottsgården i
Maxmo, Maxmovägen 340,
för barn 3-12 år. Entréavgift
10euro/person och man får
hoppa så länge man orkar.
Föräldrar gratis inträde.
Försäljning av kaffe, saft och
bulla.
Arr. Hopsis och fritidsavdelningen
ONSDAG 27 FEBRUARI
zzHoppborgslandet
Hopsis kl 12–16 på Norrvalla för
barn 3–12 år.
Många olika hoppborgar.
Här kan de mindre barnen
upptäcka Piraternas land,
låta sig hänföras av de svävande bollarna, eller lura
målvakten i det upplåsbara
målet!
Här finns också fjolårets
succé Air Mountin och favoriten Rock-n-Roll samt
sumobrottning! Entréavgift
12euro/person och man får
hoppa så länge man orkar.
Föräldrar gratis inträde. Arr.
Hopsis
zzRidläger 28.2-1.3 vid Stall
Falisa i Maxmo, Falisavägen
47, för 10–12-åringar. Här
har du möjlighet att lära dig

mera om hästar. Hur ska
man göra för att bli kompis
med en häst? Hur tänker
hästar, egentligen? Vad behöver en häst för att må bra?
Detta och mycket mer ska vi
fundera på under två roliga
dagar tillsammans med Stall
Falisas lugna och harmoniska hästar. Och förstås ska vi
också rida i terräng och prova på tolkning (åka skidor
efter häst)!
Pris: 200 euro. I priset ingår helpension. Programmet
består av stallsysslor, hästskötsel, hästhantering, lekar
och ridning. Ingen speciell
utrustning eller ridkunskaper behövs.
Anmälan via den elektroniska anmälningsblanketten,
www.stallfalisa.fi/aktuellt/
sportlov. Begränsat antal
platser. Platserna fylls i anmäl-ningsordning.
TORSDAG 28 FEBRUARI
zzHoppborgslandet Hopsis
kl 12–16 på Norrvalla fortsätter.
zzMinidisco kl 18–20 för barn
under skolåldern samt barn
från årskurs 1–2 i Kärklax
ungdomslokal, Kärklaxvägen 251. Dans, musik, snacks,
rithörna samt ansiktsmålning. Inträde: 4euro/person,
ingår snacksbuffé och dryck.
Förälder/vuxen 2euro/person, ingår kaffe och bulle.
OBS! SKOR PÅ FÖTTERNA! Arr. Kärklax uf
zzProva på skidskytte kl 12–
14 vid centrum skyttebanan
längs Härmävägen. Mera
info på hemsidan www.voraif.fi. Arr. VIF skidning
zzTesta backhoppning kl
18.30 i nya nybörjarbacken
vid skidcentrum. Info: tfn
050-3841433. Arr. VIF backhoppning
FREDAG 1 MARS
zzSportlovsresa till Duudsonit Activity Park i Seinäjoki.
Kom med på en fartfylld dag!
Här kan du hoppa i skumgummibassängen, testa parkour- eller linbanan, åka i
skate- och skootparken och
mycket, mycket mera. Läs
mera på www.dap.fi.
OBS!
Alla personer under 18 år
som hoppar från hopptornet
måste ha ett skriftligt samtycke från sina föräldrar.
Blankett finns på www.dap.
fi/Info-for-besokare under
fliken ”Hyppylupa”. Ta med
undertecknad blankett.
Av säkerhetsskäl är det
obligatoriskt att använda
strumpor med halkskydd
för alla som använder trampolinerna. Strumporna kan
köpas på plats om man inte
har egna.
Busstidtabell:
Vörå, grillen kl.9.15, Karvsor, kl.9.25, Oravais, ABC
kl.9.35.
Hemfärd kl.15.00
Åldersgräns: Födda 2007
utan vuxet sällskap.
Avgift: 25 euro (inkl. buss
och inträde) som betalas i
bussen.
Krävs minst 25 anmälda.
Anmälan: senast 25.2. till
fritidskansli fritid@vora.fi eller 3821 671.
Revy premiär SpExit kl 19

Det bjuds på många sportlovsaktiviteter i Vörå. Foto: Jonas Brunnström/Hss Medias arkiv

i Vörå uf, Bergbyvägen 15,
Vörå.
Info och online bokning
på www.vorauf.fi. Följande
föreställning 2.3. Fortsätter
t.o.m. 23.3. Biljettpris: Vuxna
20 euro, u. 18 år och studerande 15 euro (ID/studiekort
medtas). Ingår servering och
programblad. Arr. Vörå uf
SÖNDAG 3 MARS
zzSportlovsjippo kl 12–15 för
hela familjen vid Bertby uf:s
lokal,
Bertby-Lålaxvägen
771. Lekpark, pulkbacke (om
det finns snö) och korvgrillning på utsidan och inne i
lokalen finns hoppborg och
andra aktiviteter samt kaffeservering och våfflor med
grädde och sylt. Inget inträde. Ta egen pulka med! Arr.
Bertby Ungdoms- och hembygdsförening.
Testa backhoppning kl 14.00
i nya nybörjarbacken vid
skidcentrum.
Arr. VIF backhoppning
AKTIVITETER VID VÖRÅ
SKIDCENTRUM
zzSlalombacken öppen varje
dag kl 11–17. Servering i skid-

stugan varje dag kl 12–17.

vuxna.

zzSkidlandet vid skidcentrum är öppet varje dag
måndag till fredag. Det finns
gupp, tunnlar, slalombana
och olika hopp. Passar alla,
barn som vuxen. Arr. VIF
skidning

zzTipsrunda på alla bibliotek i Vörå ordnas under hela
sportlovet. Svara på frågorna
och delta i ett boklotteri!
Deltagarna bjuds på saft och
pepparkakor.
Öppethållningstiderna hittas på www.
vora.fi.

zzSlalom- eller snowboard
skola för nybörjare. Priset är
25 euro för 1,5 h och då ingår
utrustning och liftkort. För
information och anmälan
kontakta koordinerande lärare Sofia Grind på mail sofia.grind@hotmail.com. Arr.
VIF slalom
zzTesta skidorientering i terrängen kring Vörå skidcentrum. Kartor fås från skidstugans servering för 1 euro/st.
Arr. VIF motion
ÖVRIGT
zzSimhallen öppen må–fre kl
17–20. Barn och ungdomar
från Vörå under 18 år simmar
gratis.
zzWiking Bowling öppet
må–fre: Sportlovsbowling kl
14–17. 1.20 euro per serie för
barnen, 2 euro per serie för

Sportlovsresor
zzIngves & Svanbäck ordnar:
Slalomresor 26.2 och 2.3 till
Vuokatti.
Pris: u. 7 år med hjälm, i
vuxet sällskap 48 euro, 7–12
år 78 euro (i vuxens sällskap),
ö.12 år 85 euro. I priset ingår
liftkort (kl 12–18.30). Endast
bussresa 48 euro. Anmälan
senast 4 dagar före.
Shoppingresor 23.2 och
28.2 till Umeå.
Pris: 6–17 år 40 euro, vuxna 65 euro. Anmälan senast 2
veckor före avresa.
Mera info på www.ingsva.
fi
Oravais Trafik ordnar
shoppingresa till Umeå 28.2.
Pris: 6-17 år 40 euro, vuxna
45 euro.
Mera info på www.oravaistrafik.fi

zzBekymmer, problem, funderingar eller frågor? Decibel
hjälper också under sportlovet! Skicka din fråga till den
tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig
till Österbottniska ungdomar
i åldern 13–25.
Hela programmet finns även
på www.vora.fi
Eventuella ändringar i
programmet på facebook;
Vörå skidcentrum eller Vörå
kultur och fritid.
LAUANTAI 23. HELMIKUUTA
zzIttinsnusning-revyy
klo
19.00 Årvasgårdenilla, Taistelutantereentie 20, Oravainen.
Varaukset: 050 377 3679.
Liput: Aikuiset 18 euroa,
7–12-vuotiaille
9
euroa.
Tarjoilu ja ohjelmalehtinen
sisältyvät hintaan. Hiihtolomaviikolla
järjestetään
esityksiä myös 24.2. klo 18.00
sekä 1.3. ja 2.3. klo 19.00. Järj.
Byarevyn i Oravais.
MAANANTAI 25. HELMIKUUTA
zzHiihtolomaleiri
25.–26.
helmikuuta. Lähtö klo 10.00
Vöyrin seurakuntakodilta.
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zzHiihtolomaviikon ohjelma Vöyrillä 2019
zzKokeile mäkihyppyä klo
18.30 hiihtokeskuksen uudessa aloittelijoiden mäkihyppymäessä.
Lisätietoa:
puh. 050 384 1433. Järj. VIF/
Backhoppning.

Hiihtolomalla on runsaasti ohjelmaa tarjolla. kuva: Jonas Brunnström/Hss Median arkisto

8–12-vuotiaille. Leiri päättyy 26.2. klo 17.30. Hinta: 30
euroa, sisarusalennuksella 25
euroa. Ilmoittautuminen verkossa osoitteessa www.slef.fi
viimeistään 20.2. tai Catarina
Lindgrenille, puh. 050 349
2840.
Tiistaina on vuorossa
laskettelua. Hissilippu ja
suksivuokra eivät sisälly hintaan. Järj. Vöyrin seurakunta.
TIISTAI 26. HELMIKUUTA
zzRatsastusleiri 26.–27. helmikuuta. Järjestäjänä Stall
Falisa Maksamaalla, Falisavägen 47. 8–10-vuotiaille.
Tarjoamme mahdollisuuden
oppia lisää hevosista. Miten
hevosen kanssa ystävystytään? Miten hevoset oikeastaan ajattelevat? Mitä hevonen tarvitsee voidakseen
hyvin? Näitä asioita ja paljon muuta pohdimme kahden hauskan päivän aikana
yhdessä Stall Falisan rauhallisten ja turvallisten hevosten
kanssa. Ratsastamme tietenkin myös maastossa ja kokeilemme hiihtoratsastusta!
Hinta: 200 euroa. Hintaan
sisältyy täysihoito. Ohjelmassa mm. talliaskareita,
hevosten hoitamista ja käsit-

telyä, leikkejä ja ratsastusta.
Erillisiä ratsastusvarusteita
tai -taitoja ei vaadita.
Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.stallfalisa.fi/aktuellt/sportlov.
Rajoitettu määrä paikkoja.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

din!
Kokeiltavana on myös
edellisvuoden menestys, Air
Mountain; ikisuosikki Rock
n Roll; sekä sumopaini!
Sisäänpääsymaksu 12 euroa/
henkilö. Pomppia saa niin
kauan kuin jaksaa. Ilmainen
sisäänpääsy
vanhemmille.
Järj. Hopsis.

zzPomppulinnamaa Hopsis
klo 12.00–16.00 Maksamaan
urheilutalolla,
Maksamaantie 340. 3–12-vuotiaille.
Sisäänpääsymaksu 10 euroa/
henkilö. Pomppia saa niin
kauan kuin jaksaa.
Ilmainen sisäänpääsy vanhemmille. Myynnissä kahvia,
mehua ja pullaa.
Järj. Hopsis sekä Vöyrin
kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto.

zzRatsastusleiri
28.2.–1.3.
Järjestäjänä Stall Falisa Maksamaalla, Falisavägen 47.
10–12-vuotiaille. Tarjoamme
mahdollisuuden oppia lisää
hevosista. Miten hevosen
kanssa ystävystytään? Miten
hevoset oikeastaan ajattelevat? Mitä hevonen tarvitsee
voidakseen hyvin? Näitä
asioita ja paljon muuta pohdimme kahden hauskan
päivän aikana yhdessä Stall
Falisan rauhallisten ja turvallisten hevosten kanssa.
Ratsastamme tietenkin myös
maastossa ja kokeilemme
hiihtoratsastusta!
Hinta: 200 euroa. Hintaan
sisältyy täysihoito. Ohjelmassa mm. talliaskareita,
hevosten hoitamista ja käsittelyä, leikkejä ja ratsastusta.
Erillisiä ratsastusvarusteita
tai -taitoja ei vaadita.

KESKIVIIKKO 27. HELMIKUUTA
zzPomppulinnamaa Hopsis
klo 12.00–16.00 Norvallassa.
3–12-vuotiaille.
Monia erilaisia pomppulinnoja. Pienimmät lapset
voivat tutustua Merirosvojen
maahan, kilpailla leijuvilla
palloilla tai päihittää puhallettavan maalin maalivah-

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.stallfalisa.fi/aktuellt/sportlov.
Rajoitettu määrä paikkoja.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
TORSTAI 28. HELMIKUUTA
zzPomppulinnamaa Hopsis
klo 12.00–16.00 Norrvallassa
jatkuu.
zzMinidisko klo 18.00–20.00
alle kouluikäisille lapsille
sekä
1–2-luokkalaisille
Kärklaxin
nuorisoseuran
tiloissa, Kärklaxintie 251.
Tanssia, musiikkia, naposteltavaa, piirustusnurkka ja
kasvomaalausta. Sisäänpääsymaksu: 4 euroa/henkilö,
sisältää napostelubuffetin ja
juoman.
Vanhempi/aikuinen 2 euroa/henkilö, sisältää kahvi ja pullan. HUOM!
KENGÄT JALOISSA! Järj.
Kärklax UF.
zzKokeile ampumahiihtoa
klo 12.00–14.00 ampumaradalla keskustassa, Härmäntien varrella. Lisätietoa nettisivuilla www.voraif.fi. Järj.
VIF/Skidning.

PERJANTAI 1. MAALISKUUTA
zzHiihtolomamatka Duudsonit Activity Parkiin Seinäjoelle.
Tule mukaan vauhdikkaaseen reissuun! Puistossa voit
hyppiä foam-altaaseen, kieppuilla parkour- tai köysiradalla, kurvailla vauhdikkaasti skeitti- ja skuuttiparkissa
sekä paljon, paljon muuta.
Lisätietoa
osoitteessa
www.dap.fi.
HUOM!
Jokainen alle 18-vuotias
hyppytornista hyppäävä tarvitsee kirjallisen suostumuksen vanhemmiltaan. Lomake
löytyy osoitteesta www.dap.
fi/infoa-tulijalle
kohdan
”Hyppylupa” alta.
Trampoliinialueella edellytetään trampoliinisukkien
käyttöä
turvallisuussyistä.
Trampoliinisukat voi ostaa
paikan päällä.
Bussiaikataulu:
Vöyrin grilli klo 09.15;
Karvsor klo 09.25; Oravaisten ABC klo 09.35.
Kotiinpaluu klo 15.00.
Ikäraja: Vuonna 2007 syntyneet ilman huoltajaa. Hinta: 25 euroa (sisältää bussin ja
sisäänpääsymaksun), maksetaan bussissa. Matkan toteutuminen vaatii vähintään 25
ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen: viimeistään 25.2. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistoon, fritid@
vora.fi tai 3821 671.
SpExit-revyyn ensi-ilta klo
19.00 Vöyrin nuorisoseuran
tiloissa, Bergbyvägen 15, Vöyri.
Lisätietoa ja online-varaus
osoitteessa www.vorauf.fi.
Seuraava esitys 2.3. Esitykset
jatkuvat 23.3. asti. Liput: Aikuiset 20 euroa Alle 18-vuotiaat ja opiskelijat 15 euroa
(henkilöllisyystodistus/opiskelijakortti täytyy esittää).
Tarjoilu ja ohjelmalehtinen
sisältyvät hintaan. Järj. Vörå
UF.
SUNNUNTAI 3. MAALISKUUTA
zzHiihtolomatempaus
klo
12.00–15.00 koko perheelle
Bertbyn nuorisoseuran tiloissa,
Bertby-Lålaxvägen
771. Leikkipuisto, pulkkamäki (jos on lunta) ja makkaran
grillausta ulkona. Sisätiloissa
pomppulinna ja muita aktiviteetteja sekä kahvia ja vohveleita kerman ja hillon kera.
Ei sisäänpääsymaksua. Oma
pulkka mukaan! Järj. Bertby
Ungdoms- och hembygdsförening.
zzKokeile mäkihyppyä klo
14.00 hiihtokeskuksen uudessa aloittelijoiden mäkihyppymäessä. Järj. VIF/
Backhoppning.
TOIMINTAA VÖYRIN HIIHTOKESKUKSESSA
zzLaskettelurinne avoinna
joka päivä klo 11.00–17.00.
Tarjoilua hiihtotuvassa joka
päivä klo 12.00–17.00.
zzHiihtokeskuksen

Hiih-

tomaa on avoinna joka arkipäivä maanantaista perjantaihin. Hiihtomaassa on
töyssyjä, tunneleita, laskettelurinne ja erilaisia hyppyreitä. Sopii kaikille lapsista
aikuisiin. Järj. VIF/Skidning.
zzLaskettelu- tai lumilautailukoulu aloittelijoille. Hinta
25 euroa 1,5 tunnin opetuskerrasta. Varusteet ja hissilippu sisältyvät hintaan. Lisätietoa ja ilmoittautuminen
koordinoivalle opettajalle:
Sofia Grind, sofia.grind@
hotmail.com. Järj. VIF/Slalom.
zzKokeile hiihtosuunnistusta maastossa Vöyrin hiihtokeskuksessa. Karttoja saatavilla hiihtotuvasta, hinta 1
euroa/kappale. Järj. VIF/
Motion.
MUUTA
zzUimahalli avoinna ma–pe
klo 17.00–20.00. Ilmainen
sisäänpääsy alle 18-vuotiaille
vöyriläislapsille ja -nuorille.
zzWiking Bowling avoinna
ma–pe: Hiihtolomakeilaus
klo 14.00–17.00. Lapset 1,20
euroa/sarja, aikuiset 2 euroa/
sarja.
zzTietokilpailuja
kaikissa
Vöyrin kirjastoissa koko
hiihtoloman ajan. Vastaa
kysymyksiin ja osallistu kirja-arvontaan! Osallistujille
mehua ja piparkakkuja. Aukioloajat löytyvät osoitteesta
www.vora.fi.
Hiihtolomamatkat
zzIngves & Svanbäck järjestävät:
Laskettelureissuja 26.2. ja
2.3. Vuokattiin.
Hinta: Alle 7-vuotiaat
kypärä päässä ja huoltajan
kanssa 48 euroa, 7–12-vuotiaat 78 euroa (huoltajan kanssa), yli 12-vuotiaat 85 euroa.
Hissilippu (klo 12.00–18.30)
sisältyy hintaan. Pelkkä bussimatka 48 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 4 päivää
ennen lähtöä.
Ostosreissuja 23.2. ja 28.2.
Uumajaan, Ruotsiin.
Hinta: 6–17-vuotiaat 40
euroa, aikuiset 65 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään
2 viikkoa ennen matkaa.
Lisätietoa
osoitteessa
www.ingsva.fi.
Oravaisten Liikenne järjestää ostosreissun Uumajaan,
Ruotsiin, 28.2.
Hinta: 6–17-vuotiaat 40
euroa, aikuiset 45 euroa.
Lisätietoa
osoitteessa
www.oravaistenliikenne.fi.
zzOnko
sinulla
huolia,
ongelmia, ajatuksia tai kysymyksiä? Decibel auttaa
myös hiihtolomalla! Lähetä
kysymyksesi kaksikieliseen
Decibel-nuorisoportaaliin
osoitteessa
www.decibel.
fi. Decibel on suunnattu
13–25-vuotiaille pohjalaisnuorille.
Koko hiihtoloma-ohjelma
löytyy myös nettisivuilta
osoitteessa www.vora.fi.
Mahdolliset
muutokset
ohjelmaan Facebookissa Vöyrin hiihtokeskuksen tai Vöyrin kulttuurin ja vapaa-ajan
sivuilla.
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Lugnt men full rulle i Lotlax
Byarna
Alla byar ges möjlighet
att presentera sin by i
Kommunbladet. Meddela till
kommunbladet@vora.fi när din
by vill vara med och vem vi ska
kontakta.

zHembygdsföreningen
z
Framstegsvännerna i Lotlax arbetar ständigt för att upprätthålla verksamheten på
ortens byagård som är ett
populärt ställe för att ordna
bröllop.
Christer Johansson, som är
ordförande för föreningen,
säger att trots att föreningen
inte per definition har medlemmar är det en aktiv förening. När man ordnar allt från
musikevenemang till familjedagar har byn tillsammans
sett till att det rullat på genom
talkoarbete. Familjedagarna
är något som man strävar till
att ska bli ett återkommande
evenemang i byn.
– För två år sedan när vi
ordnade det för första gången
så var det en riktig braksuccé,
å andra sidan var det enda
soliga dagen på den regniga
sommaren också. Förra året
när vi ordnade det igen var
det den enda regniga dagen
på den annars soliga sommaren, säger Johansson.
Familjedagen är ett evenemang för hela familjen,
som namnet säger. Man har
ordnat lite teater på evenemanget och exempelvis
haft hoppslott för barnen.
Johansson berättar att responsen på evenemanget har
varit god. Familjedagen är
ett av komplementen för att
fylla gapet efter logdanserna
som ordnades i byn förr.
Logdanserna var populära
och det var ett fördelaktigt
arrangemang.
– Dansbandet Roxie, som

Ordförande Christer Johansson säger att byagården används ofta för möten

slutade spela för några år sedan, hade alla medlemmar
från Lotlax förutom en. De
brukade spela en gång per
sommar på hemmaplan. Nu
för tiden har vi Thomas Enroth som brukar komma och
spela här. Han stortrivs här,
säger Johansson.
På byagården finns även
en
inomhusminigolfbana,
som föreningen upprätthåller i samarbete med Norrvalla minigolf. i fjol när föreningen ordnade öppet hus
så fick deltagarna prova på
minigolfen.
Förutom minigolfbanan

brukar även området användas av olika andelslag som
mötesplats. Medborgarinstitutet brukar också ordna vinkurser på byagården.
– Det händer och sker på
byagården, säger Johansson.
Dessutom brukar ortsborna ordna jubileumsfester där,
och Johansson har märkt att
intresset för att ordna bröllop på byagården har ökat.
De brukar i genomsnitt ha
ett bröllop där per sommar.
Nästa sommar är tre inbokade.
– Vi har märkt att det finns
intresserade par som inte bor

i byn också. Det är roligt att
folk tycker om den biten. Vi
brukar skryta med att vi har
kommunens bästa utsikt här.
Det är en stor lockande faktor. Det är väldigt vackert här
på sommaren när man ser ut
över fälten, säger Johansson.
Förutom byagården lockar
även vandringsleden på orten många besökare. Det är
nästan hela tiden någon som
går där, tillägger Johansson.
– Byagården är samlingspunkten för byborna. Men
om man tänker på vad som
lockar mest människor utifrån är nog vandringsleden

Foto: Felix Rantschukoff

på första plats.
Det finns ungefär 30 hushåll
i byn, uppskattar Johansson. Och byn har vuxit litet
eftersom det har fötts en del
barn. Dessutom är det många
som har flyttat tillbaka till sin
gamla hemort. Dessutom
brukar de som flyttar tillbaka
ha med sig en partner som
kommer med på köpet, en
guldkant som Johansson beskriver det.
– Jag är själv en sådan. Jag
tror att det är dels lugnet här
som lockar, det är nästan så
ute på landet som det bara

kan bli. Men ändå är det nära
till Vörå centrum.
Föreningen har långsiktiga
planer på att utveckla utrymmena och verksamheten
på byagården för att locka
flera. Det finns ännu en del
outnyttjade kvadratmeter att
ta vara på. Men föreningens
allra viktigaste uppgift är att
försöka få nyinflyttade att
känns sig som hemma.
– Vi vill försöka få med
dem i bygemenskapen. Det
är en utmaning, men jag
tycker att vi lyckats till viss
del, säger Johansson.
Felix Rantschukoff

Nya ansikten på Medborgarinstitutet
zzVårterminen är i full gång
på Medborgarinstitutet och
lagom till starten anslöt också ett par nya medarbetare.
Ordinarie fritidsdirektör Mikael Österberg är tjänstledig
och i hans ställe hittas nu
Marcus Beijar som närmast
kommer från tjänsten som
chef för Oravais Flyktingbyrå.
Anna Småros kommer att
vikariera som språklärare
under vårterminen medan
Ida Nordman kommer att
fungera som sekreterare och
bistå kurssekreteraren under
året.
Förhoppningen är att vi
ska få en mer jämn arbetsbörda under planerings- och
anmälningsskedena som ju
är hektiska hos oss. Tämligen
ny i gänget är också textillärare Jeanette Rönnqvist-Aro.
Jeanette inledde sin ordinarie
anställning den 1 januari efter att ha fungerat som vikarie under år 2018.
Samtidigt som vårens kurser startat upp inleds också

planeringsarbetet för höstterminen 2019. Då många
kurser är läsårskurser betyder det att vi redan nu börjar
skissera upp strukturerna för
våren 2020, även om den kan
kännas långt borta i det här
skedet.
Vi vill uppmana kommuninvånarna och kursdeltagarna att ge respons på nuvarande kursutbud men också
att flitigt föreslå vilka typer
av kurser eller moduler man
skulle önska i vårt utbud från
hösten.
Vi tar också gärna emot
förslag på föreläsare och föreläsningsteman för både
hösten och våren.

Ida Nordman, Elisabeth
Björklund, Marcus Beijar,
Anna Småros, Jeanette
Rönnqvist-Aro, Pernilla
Nilsson-Wik hjälper Vöråborna att navigera rätt bland
MI:s alla kurser.
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Nytt liv väcktes i Tottesunds herrgård
Renoveringen av Tottesunds herrgård är klar
för den här gången. Nu
hoppas man att byggnaden ska komma till större
användning.

I januari blev renoveringen
av Tottesunds herrgård i
Maxmo klar. Resultatet är
att herrgården fått ett nytt
utdelningskök, en invahiss,
veranda och balkong. Med
satsningen, som kostat kring
450 000 euro, hoppas kommunen och hembygdsföreningen i Maxmo att den
anrika byggnaden ska få ett
nytt liv och komma till större
användning.
I slutet av januari när kommunen ordnade öppet hus
för att visa upp herrgårdens
ansiktslyft kom fler besökare
än förväntat.
– Över tvåhundra personer deltog. Det visar på ett
intresse, säger Håkan Nylund, ordförande för hembygdsföreningen i Maxmo.
Besökarna fick en guidad tur i herrgården och
drack kaffe och åt Sibelius
bakelser. En av höjdpunkterna under guidningen var
miniatyren som föreställer
Tottesund herrgård, säger
Nylund.
– Folk var jätteintresserade. Miniatyren är välgjord
och den väckte mycket uppskattning. Hembygdsföreningen är väldigt stolt över
den.

Mikko Ollikainen, Claes Åkesson Tott (fullmäktigeordförande Kjell Heir) och Karin Bielke (Nina
Hagroos) klipper bandet.
Foto: Alf Wiklund

Även om renoveringen är
över för den här gången finns
det planer på ytterligare renoveringar.
– Det här var skede ett. Nu
börjar vi söka pengar för skede två. Då ska det som inte
rymdes med den här gången
renoveras, som till exempel
vinden och så ska de byggas
ett mötesrum.
Det sägs att det spökar på
herrgården, lämnade vita
frun byggarbetarna i fred
under renoveringen?
– Så vitt jag vet, men de
jobbade ju bara på dagtid, säger Nylund och skrattar.
Jonny Smeds

Prosten Esias Tegner (Håkan Nylund) förevisar Mannerheimrummet.
Foto: Alf Wiklund

Fredrika von Numers (Eija Mendelin) förevisar Sibelius utställningen.
Foto: Alf Wiklund

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

Vörå kommun söker vikarier till äldreomsorgen
sommaren 2019
Vi söker sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden och
städare
Sommaren kommer ett steg närmare för varje dag som
går. Nu är det dags att söka sommarjobb! Äldreomsorgen i Vörå ger en klientinriktad, högklassig och jämställd
service där vi värnar om personalens välbefinnande och
kunnande. Hos oss kan du få ett intressant sommarjobb
som sjukskötare, närvårdare, vårdbiträde eller städare beroende på din utbildning och arbetserfarenhet.
Vikariaten är inom hemservice och på serviceboenden
och är. 1-4 månader långa enligt överenskommelse. I
huvudsak under tidsperioden maj till augusti. Arbetstiden
är hel- eller deltid och består i regel av skiftesarbete.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från äldreomsorgen men det kan även vara ditt första sommarjobb. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i
svenska samt ikraftvarande körkort och tillgång till bil för
arbete inom hemservice.
Skicka in din ansökan redan i dag men senast
den 3.3.2019 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi.
Bifoga en CV till din ansökan.
www.vora.fi
Omsorgsnämnden

Vöyrin kunta hakee sijaisia vanhustenhuoltoon
kesälle 2019

ÄRI

ELÄINLÄÄKÄRI
ÄINLÄÄKÄRI

ETERINÄR
TERINÄR

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR

NNE
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19 19 19
SANDASVÄGEN
VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI

400-166325
-166325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN 19
ANDASVÄGEN
66600 VÖYRI
DASVÄGEN 19 19
0400-166325
6600
VÖYRI
0 VÖYRI
SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

Haemme sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja
siivoojia.
Kesä lähestyy päivä päivältä. Nyt on oikea aika hakea kesätöitä! Vöyrin kunnan vanhustenhuolto antaa
asiakaslähtöistä, korkealuokkaista ja tasa-arvoista
palvelua, jossa huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista
ja osaamisesta. Voit saada meiltä kiinnostavan kesätyön sairaanhoitajana, lähihoitajana, hoitoapulaisena
tai siivoojana koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan.
1–4 kuukauden sijaisuuksia on tarjolla kotipalvelussa ja
palveluasumisessa pääasiassa toukokuusta elokuuhun
sopimuksen mukaan. Työ on joko koko- tai osa-aikaista
ja pääsääntöisesti vuorotyötä.
Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta vanhustenhuollosta, mutta tämä voi olla myös ensimmäinen
kesätyöpaikkasi. Odotamme, että sinulla on hyvät ruotsin
kielen taidot sekä voimassa oleva ajokortti ja auto käytettävissäsi kotipalvelutyöhön.
Lähetä hakemuksesi jo tänään tai viimeistään 3.3.2019
klo 15.00 Kuntarekry.fi:n kautta. Liitä hakemukseesi
ansioluettelo (CV).
Peruspalvelulautakunta

www.voyri.fi

FRITIDSNÄMNDEN
Föreningsbidrag 2019
Regler, anvisningar och blanketter på www.vora.fi/foreningsbidrag, kommungården i Vörå, förvaltningshuset i
Oravais samt kommunens bibliotek.
- Lediganslår följande bidrag för kultur-, idrottsoch ungdomsverksamhet:
- Verksamhets- och driftsbidrag samt bidrag skötsel
av skidspår kan sökas av föreningar registrerade
i Vörå kommun
- Projektbidrag kan sökas av föreningar/grupper
verksamma i Vörå kommun
- Ansökningar på fastställda blanketter.
Ansökan riktas till Fritidsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ansökningstiden utgår den 1.4.2019 kl.12.00.
Försenade ansökningar förkastas.
OMSORGSNÄMNDEN
- Registrerade föreningar och organisationer som verkar
inom socialsektorn i Vörå kommun
kan söka om understöd för sin verksamhet.
- Ansökningar endast med blankett som fås från
kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais
eller www.vora.fi/social-och-halsovard/blanketter
Ansökan riktas till Omsorgsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31,66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 1.4.2019 kl.12.00.
Bristfälliga eller försenade ansökningar förkastas.
Fritidsnämnden / Omsorgsnämnden
www.vora.fi
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Yhdistysavustukset 2019
Säännöt, ohjeet ja lomakkeet ovat saatavilla kunnan verkkosivuilla www.vora.fi/vapaa-aika-avustukset kohdassa
E-palvelut ja lomakkeet > KO, kulttuuri ja vapaa-aika tai
paperiversioina Vöyrin kunnantalolta, Oravaisten hallintotalolta sekä kunnan kirjastoista.
- Haettavana ovat seuraavat avustukset kulttuuri-,
urheilu- ja nuorisotoimintaan:
- Toiminta- ja käyttöavustusta sekä hiihtolatujen
kunnossapitoavustusta voivat hakea yhdistykset,
joiden kotipaikkana on Vöyrin kunta.
- Hankeavustusta voivat hakea yhdistykset/ryhmät,
jotka toimivat Vöyrin kunnassa.
- Hakemukset on tehtävä niihin tarkoitetuilla lomakkeilla.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 1.4.2019 klo.12.00.
Myöhästyneet hakemukset hylätään.
PERUSPALVELULAUTAKUNTA
- Vöyrin kunnassa sosiaalisektorilla toimivat rekisteröidyt
yhdistykset ja järjestöt voivat hakea
tukea toimintaansa.
- Hakemus tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella,
joka on saatavilla Vöyrin kunnantalolta ja
Oravaisten hallintotalolta sekä kunnan verkkosivuilta
https://www.vora.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/lomakkeet/.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan peruspalvelulautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 1.4.2019 klo.12.00.
Puutteelliset tai myöhästyneet hakemukset hylätään.
Vapaa-aikalautakunta /
www.voyri.fi
Peruspalvelulautakunta
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

Ko

VINNARE

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 28 februari. Bland alla korrekta svar utlottas
ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

sidan _____

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________

Annamaria Lindholm vann läsartävlingen i Kommunbladet. Här med barnen Isabelle (2 år) och Ellen (4 år). Foto: Jonny Smeds

Telefon: _______________________________________________

Annamaria gillar friheten på vägen

zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 5, 7, 14.

zzFödda

zzAnnamaria
Lindholm
lyckades pricka in alla rätt i
förra numrets läsartävling.
Hon har bott tillsammans
med sin sambo och deras två
döttrar i Vörå i fyra år. Men
det var aldrig en självklarhet
att Vörå skulle bli familjens
hem, i alla fall om man frågar
henne.

– Min sambo, som kom
mer från Nykarleby, ville
flytta till Vörå, men jag sa att
jag vägrar, men sen åkte vi på
en husvisning och jag blev
kär i huset och garaget, säger
Lindholm, som har rötterna i
Böle i Korsholm.
Så det blev en flytt till Vörå.
Hon har aldrig ångrat sitt val

att flytta till Vörå. Det är en
bra plats för barnen att växa
upp på, konstaterar hon.
För tillfället studerar Lind
holm till tradenom på yr
keshögskolan Novia i Vasa.
Drömmen är att bli trans
portkoordinator efter studi
erna. När hon sitter på skol

bänken händer det att hon
längtar tillbaka till hennes
tidigare arbete som yrkes
chaufför.
– Jag har alltid trivs i bilen.
Som yrkeschaufför får man
träffa många människor och
jag tycker om friheten på vä
gen.
JONNY SMEDS

Biblioteket tar gärna emot utställningar
Den 20 december 2018 fick Joni Sysiaho och Salla Dyster en
dotter. Hon föddes 52 centimeter lång och 3855 gram tung.
Hon fick namnet Sofia Anneli Sysiaho. Sofia har två syskon,
Ida och Oona.

Vill du bli bra, bättre, bäst i din idrott?
Vill du bli bra, bättre, bäst i din idrott?
Vill du också satsa på studier? Sök till

Vill du också satsa på studier? Sök till

VÖRÅ
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zzPå huvudbiblioteket i Vörå
har vi en glasmonter där det
finns möjlighet att ha utställ
ningar: konstverk, hantverk,
samlarobjekt etc. Det finns
också skärmar där foton/bil
der kan visas.
Under sommaren finns det
möjlighet för en större utställ
ning i Vörårummet. Kanske
du eller någon bekant har nå
got som skulle passa? Tipsa
oss gärna!
Vem som helst kan ställa ut,
t.ex. daghem, skolor, förening
ar, MI, privatpersoner.
Utställarna sköter själva om
att sätta fram sina konstverk.
Biblioteket tar inte ansvar för
konstverken/utställningarna.
Vi sköter om marknadsfö
ringen med den tid som finns
till förfogande. Om du är in
tresserad av att ställa ut dina
alster, ta kontakt och reser
vera en tid.
Drop in
I höst ordnar biblioteket
fyra tillfällen då vi ordnar pro

Fram till 12.10 pågår en pirat utställning gjord av förskolan Blåklockan. Välkommen och se på
kreativa skattkistor, piratskepp och piratflaggor!
Foto: Anita Pitkäkangas

gram och bjuder på kaffe och
tilltugg. Vi önskar trivsel och
gemenskap på biblioteket i
all enkelhet tillsammans. Väl
kommen och lär känna nya
Vöråbor!

••Plats: Vörå huvudbibliotek
••Kl. 18–20 följande torsdagar:
•• 4.10 Pinstillverkning
••25.10 Sällskapsspel, pussel
••15.11 Teater: Grodan Kling
och den förunderliga främ-

lingen, kl.18.00
••6.12 Vi firar självständighetsdagen.
••Kongolesiska Asafa-kören
uppträder kl.18.00.

Anita Pitkäkangas

zzFödda och döda

Roland Villför eller mejla
Roland Villför eller mejla
gymnasiet@edu.vora.fi
Tveka inte - ta kontakt 040-7718988 /
gymnasiet@edu.vora.fi
Roland Villför eller mejla
gymnasiet@edu.vora.fi

Döpta
••Närkki Otto Mikael, syntynyt
19.09.2018
••Nummila Matilda Johanna
Helena, syntynyt 25.09.2018
••Kullström Elias Karl Erik, född
10.10.2018
••Högback Liam Leonard ChrisMer info på hemsidan
tian, född 18.10.2018
www.vora.fi/gymnasiet
••Kullbäck Lovisa Edith Alice,
Mer info på hemsidan
SSL
www.vora.fi/gymnasiet född 30.11.2018

Mer info på hemsidan
www.vora.fi/gymnasiet

SSL

SSL

Vigda
••Elina Maaria Ihamäki ja Vesa

Antti Närkki, molemmat Vöyrin
seurakunnasta vihittiin Vöyrin
kirkossa
••10.11.2018.
Döda
••Agnisbäck Bengt Erik, avled
22.10.2018, 78 år
••Nymark Bernice Gunborg
Juanita, avled 22.10.2018, 75 år
••Löfdahl Ester Alice, avled
30.10.2018, 98 år
••Solstrand Ida Irene, avled
02.11.2018, 96 år

••Järnström Krister Jan-Ole,
avled 03.11.2018, 59 år
••Österlund Anita Alice Ingeborg, avled 08.11.2018, 91 år
••Smeds Gunnel Linnea, avled
21.11.2018, 68 år
••Källroos Erik, avled
26.11.2018, 86 år
••Malm Johan Ingmar, avled
27.11.2018, 84 år
••Sarin Gösta Johannes, avled
30.11.2018, 69 år
••Frände Elli Ingeborg, avled
01.12.2018, 91 år

••Holms Gunvor Agneta, avled
02.12.2018, 69 år
••Lundström Dagny Viola, avled
15.12.2018, 79 år
••Nygård Ellen Elisabet, avled
20.12.2018, 85 år
••Ehrström Håkan Rune, avled
23.12.2018, 70 år
••Backlund Gunvor Alice, avled
30.12.2018, 86 år
••Kullas Boris Ingvald, avled
04.01.2019, 69 år
••Backull Sven Erik, avled
07.01.2019, 92 år
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Ännu mera av det goda
zzKära läsare av Kommunbladet. Vi
har inlett ett nytt år och det innebär
årsstart för oss i redaktionsrådet.
Som ni kanske märker håller ni i en
tjockare tidning som vanligt. Vi har
ökat sidantalet för att vi ska kunna
få in ännu mera information och
intressanta reportage om Vörå och
dess invånare.
Det är många som inleder en
hälsosammare livsstil och spenderar mindre efter årsskiftet. Det kan

synas på gymmet eller i skidspåren
bara genom en anblick.
Men ett nytt år med nya löften
kan också innebära en stressfaktor.
Därför är det viktigt att komma ihåg
att Rom inte byggdes på en dag.
Inom psykologin brukar man tala
om att skapa platåer för att hålla
motivationen uppe.
Det är lättare att känna att man är
på rätt väg om man firar olika delmål. Oberoende om du vill läsa x-

zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut l

antal böcker eller tappa x-antal kilo
i år är en bok eller ett kilo redan en
prestation. Och om
det går snett gör det
så. Det är bara att
kliva upp på hästen
igen.

Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto

zzVårterminen är i full gång
men vi har ännu många intressanta kurser som startar under vårens gång. Följ
oss gärna på på våra sociala
medier (Facebook och Instagram) så hålls du uppdaterad
om kommande kurser. På vår
webbsida finns också mera
information om kurserna
samt anmälan.
zz111401 PRAKTISK NATURFOTOGRAFERING,
kurstart 18.2 kl. 18.00, Vörå
Kommungård.
Naturfotografering med
fokus på praktisk tillämpning. Du har möjlighet att
besöka natursköna platser
i Österbotten och samtidigt
få råd och hjälp i fråga om
ljus, komposition och andra
tekniska utmaningar. Du bör
behärska de mest elementära
grunderna i fotografering.
Kursdatum fastslås under
första kurstillfället. Egen kamera och stativ medtas.
zz112501 SILVERSMYCKEN OCH VIKINGAKEDJOR, kursstart 18.2 kl. 18.00,
Tegengrenskolan.
Gör dina egna smycken av
silver- mässing-, titan- och
koppartråd. Du kan även virka eller sticka dina smycken
av tunna silvertrådar. Kursen
är för både nybörjare och
längre hunna. Material och
arbetsredskap kan köpas av

derna livet i Uzbekistan.

Gunilla Kleis berättar om reseminnen och visar bilder från
den legendariska Sidenvägen i Uzbekistan.

Björn Helsing lär ut hur man gör matiga och trendiga sallader
som passar som tillbehör eller som en rejäl måltid.

kursläraren. Ta med egna
verktyg om du har.
zz111707 KLÄNNING TILL
VARDAG OCH FEST, kursstart 4.3 kl. 18.00, Tegengrenskolan.
Kom med och lär dig sy din
egen klänning. Genom att
kombinera olika kjolar med

olika övre delar får du en
egen design på klänningen.
Du kan använda institutets
eller skolans symaskiner. Ta
med penna, linjal, måttband,
sax, sytråd och mönsterpapper.
zz340504 SURFPLATTANS
ABC, kursstart 18.2 kl. 18.00,

Särkimo Skola.
Har du nyligen skaffat
dig en surfplatta (iPad) eller
funderar på att göra det, då
är detta kursen för dig. Du
lär dig de viktigaste funktionerna och inställningarna i
surfplattan, användning och
installation av program (appar). Samt tips och eventuella problem som du stött på
vid användning och köp av
appar. Apples iPad-plattor
finns gratis att låna under
kurstillfällena för den som
önskar.
zz111706 KREATIVA SYKVÄLLAR, kursstart 6.3 kl.
17.00 Oravais Förvaltningshus.
Vi samlas till kreativa sykvällar och syr påsar, kassar,
inredningstextilier, accessoa-

rer och kläder till stora och
små utgående från färdiga
mönster. Individuell handledning ges vid varje kurstillfälle. Inga förkunskaper
krävs.
zz999936 UPPLEV SIDENVÄGEN, 6.3 kl. 18.00 Campus Norrvalla.
Följ med på en bekväm
fåtöljresa då Gunilla Kleis
berättar om reseminnen och
visar bilder från den legendariska Sidenvägen i Uzbekistan. Du får höra om några
av handelsvägens mest betydelsefulla städer – den uzbekiska huvudstaden Tasjkent, det förtrollande vackra
Samarkand, sagolika Chiva
och det nobla Buchara. Vi
bekantar oss med områdets
historia men även det mo-

zz719801 FÅGLAR I DIN
TRÄDGÅRD, kursstart 12.3
kl. 18.30, Campus Norrvalla.
För dig som vill lära dig om
dessa fascinerande djur. Vi
går igenom våra vanligaste
fåglar ur olika fågelfamiljer
samt hur de ser ut, läten, när/
var man kan se dem och hur
de uppträder, samt lite på
närbesläktade fåglar. Det blir
också tips på matning, olika
holkar och utrustning.
zz810204 SALLADER, 12.3
kl. 18.00, Tegengrenskolan.
Är du trött på den vanliga
salladen som man aldrig varierar? På denna kurs tillsammans med Björn Helsing
gör vi matiga och trendiga
sallader som passar som tillbehör eller som en rejäl måltid.
zz999938
FÖTTERNAS
OCH SKOVALETS PÅVERKAN PÅ KROPPENS
HÅLLNING, 19.3 kl. 19.00,
Campus Norrvalla.
Visste du att fötternas
felställningar kan ge ont i
knäna, höfterna, ryggen ja
till och med i nacken? Under
föreläsningen går vi igenom
bland annat: nedsjunkna
fotvalv, hallux valgus problematik och uppkomsten av
liktornar och förhårdnader
m.m.

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331

Pålitlig
somoch
hjälper
Er med allt
Svårtbokföringsbyrå
att få debet
kredit
attinom
gåbokföring
ihop?
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

Begär offert för 2019 nu!

Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe
någon timme per
vecka
eller per
Vi hämtar
Pålitlig bokföringsbyrå
som
hjälper
Er månad.
med allt
inom även
bokföringsmaterial
från kunden
inom Vasa-Jakobstads-nejden.
bokföring
• löneuträkningar
• fakturering
• bolagsbildningar • m.m.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.
Ring Camilla
på nr040-5926446
040-5926 446
viaoravaisfs@gmail.com
e-post: oravaisfs@gmail.com
Telefon
ellereller
e-post

Till din tjänst
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

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

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

O

BEGRAVNINGSBYRA
Vinterrabatt på gravstenar till 29.3.2019
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

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

Öppna fortlöpande fondsparande för
en under 18-årig kund under februari
månad, så bjuder vi på en 20€:s
gåvodeposition till sparandet!

KOMMUNBLADET
onsdagen den 13 februari 2019

Kontakta: Caroline Heinull, 010 256 3890
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Välkommen till
St1 Oravais
– Huset med full service

PIZZA & PEPSI

-veckor på St1 i Oravais

Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.
Erbjudandet är i kraft till 14.3.2019.
På St1 i Oravais
finns också
POSTEN, MATKAHUOLTO och VEIKKAUS.
• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: Månd.-fred. 06.00-19.00, lörd. 08.00-19.00, sönd. 12.00-19.00

ALLA VÄLKOMNA!

AB

ELITE ENCORE
SPELSTOL

ELITE V3
SPELSTOL

159,- 299,-

99,RAZER KRAKEN
SPELHÖRLURAR

SONY WH-CH500
HÖRLURAR
BLUETOOTH

99,-

39,-

HUAWEI
COLORBAND
A2

HUAWEI
P-SMART
2019

249,- 49,RESO

2019

ÅRETS RESEKATALOG UTE NU!
Välkommen in i OT-bussen
på något av följande ställen!
Vi bjuder på kaffe med dopp,
diskuterar resor och har
reselotteri med fina priser.
Vår resebroschyr för 2019
finns i bussen.

TISDAG 19.2
Vörå, OT:s garage
kl. 9.00-10.00
Oravais, Livsmedel
10.30-11.00
Maxmo, Sale
11.30-12.00
Kvevlax, Sale
13.00-14.00
AKTUELLA WEEKENDOCH KORTRESOR
• Sportlovsresa till Tallinn 25-27.2
• Kort hälsoresa till Pärnu 23-27.2
• Stockholm/Båtmässan 1-3.3
• Dans- och shoppingresa
till Tallinn 17-19.3
• Stockholm/Trädgårdsmässan 22-24.3
• Danskryssning med Viking Grace 3-4.4
• Musikalresa till Chess 6-7.4
• Påsken i Riga 17-21.4
• Påsken i Tallinn 19-21.4
• Umeå/Nolia Trädgård 27-28.4
KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

SONY 32 LED
32WE613BAEP

Din u

pplev

else.

R

WHIRLPOOL
DISK WUC3C26

399,ROSENLEW
RTT7122N

369,Öppet 9-18
VÖRÅ Tfn (06) 383 2890

Tillsammans för det som är viktigt

Det händer på

Norrvalla
Vår p

assio

I KATALOGEN HITTAR
DU BL.A. DESSA RESOR:

n.

• Spaniens hjärta 1-7.4.
• Påsk i Holland 18-22.4.
• England & Wales 24.4-1.5.
• Skottland 3-9.5.
• Normandie-Bretagne 15-21.5.
• Paris-Moseldalen 20-26.5.
• Dalarna-Dalhalla 6-10.7.
• Gotland 12-17.7.
• Bergen-Hardangervidda 4-11.8.
• Iseosjön 14-20.9.
• Irland 19-25.9.
• Ligurien & Toscana 21-27.9.
• Grekland 1-8.10.
• Syditaliens pärlor 8-15.10.
Dessa och många fler resor
på vår hemsida: www.oravaistrafik.fi

2.3 Dansfest med Carisma, Tomas Fantz
och Jonas Näslund
• biljetter 20 euro
• buffé i Elsas kök, 18 euro
• hotellövernattning 80 € / dubbelrum
18.3 Föreläsning med Dean Kriellaars
• Fysisk läskunnighet och hur den
tränas
• En idé-eftermiddag med konkreta
övningar för tränare och ledare
• 30 euro, anmälan via
https://kurser.folkhalsan.fi
6.4 Valhalla OCR
• Hinderbanelopp för lag med 1–4
medlemmar och för juniorer 6–16 år

Tel. 06-318 4000

tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi
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