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Äldre får skjuts i det fria

zzVid Marielunds serviceboende står en ny elcykel till förfogande. Enligt Linnéa Klemets och Sylvia Ekblad
är det roligt att åka i elcykeln som här trampas av Ellen Norrgård. Det har varit en lång väg till att elcykeln
blev verklighet, enligt ansvarig sjukskötare. Sidan 8

SKOR. Läs vad naprapaten Stefan Sandelin
har för tips för ett par bra skor. Sidan 7

PORTRÄTT. Läs om familjen Åström som
blev till genom internetdejting. Sidan 6

VINNARE. Toni Hahka vann ett hederspris
för sitt uppiffande av en lastbilshytt. Sidan 5
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Vilka fina
byar vi har
zzEgentligen hade jag tänkt fokusera
denna ledare på regeringens ovilja att se oss
österbottningar och skattemyndigheternas
miss drabbar var och varannan kommun
detta år. Mycket tyder på att också vi, i likhet
med andra kommuner, kommer att göra ett
minusresultat i år på grund av en missberäkning som skattemyndigheterna och finansministeriet gjort på grund av Kiky-avtalet.
Exemplen på att regeringen glömt oss är
många men de största sakerna är att Vasa
centralsjukhus inte finns med bland dem
som får fulljoursstatus, att det föreslås att vår
livsnerv riksåttan inte ingår i stomvägnätet
och att räddningshelikopterns placering är i
Seinäjoki.
Detta är bara exempel men ändå väldigt
symptomatiskt hur vi behandlas just nu. Begäran om utlåtande kommer ofta bara, från
vissa ministerier enbart, på finska. Det här
bevisar att vi på bred front måste fortsätta
jobba och vara aktiva med att få en ändring
på sättet att se på oss österbottningar på ett
nationellt plan.
Merparten i denna skrift vill jag ändå
fokusera på våra byar. För vi har massor av
livskraftiga byar, det sker massor i dem och
vi borde bli bättre på att berätta om det.
I slutet av augusti arrangerade vi en träff
för byaråden och föreningar som driver
verksamhet i byarna. Det var otroligt glädjande att höra eldsjälarnas berättelser. De
var för övrigt i olika åldrar, inte enbart de
mer livserfarna vilket man ofta får höra att
förknippas med byaverksamhet. Deviserna
framgång möter framgång samt folk drar sig
till folk fungerar bra i vissa byar.
På träffen hörde vi exempel på saker som
fungerar bra och saker som fungerar mindre
bra som byaaktiviteter. En del aktiviteter
uppskattas i en by, en annan aktivitet i en
annan. Här finns inget rätt eller fel. Det kan
handla om berättarkvällar, talko att fixa så
det ser snyggare ut i byn och i samlingslokalen, dagverksamhet för äldre och så vidare.
Med tanke på framtiden kunde en del kombineras med MI-kurser.
I Kommunbladet kommer vi i fortsättningen att ge möjlighet åt byarna att presentera sin verksamhet. Det går även i linje med
vår kommunstrategi där vi lyfte fram vikten
av aktiva föreningar och byar.
Byarna har mycket att lära sig av varandra och är i våra ögon sett inte konkurrenter med varandra utan snarare stöd till

Onpa meillä
hienoja kyliä

”

En del aktiviteter uppskattas
i en by, en annan aktivitet i en
annan. Här finns inget rätt eller
fel.

varandra. Engagerade människor ger
livskraft i byarna och
i slutändan i kommunen, vilket i sin
tur skapar en fin
atmosfär och vilja
att bo kvar eller
flytta till kommunen.
Tidigare har
kommunen
beviljat en så
kallad kaffepeng
på 100 euro till
byaföreningarna.
Nu vill vi höja
denna summa,
dock så att vi vill få
mera kreativa tankar och förslag hur
man kunde utveckla
byagemenskapen till
nästa nivå. Under
hösten kommer vi
även att arrangera
ett infotillfälle kring
andra finansieringskanaler från stiftelser,
fonder och byautvecklingsmedel.

zzAikomuksenani oli oikeastaan keskittyä
tässä pääkirjoituksessa hallituksen haluttomuuteen nähdä meidät Pohjanmaan
asukkaat ja veroviranomaisten erehdykseen,
joka koettelee melkeinpä jokaista kuntaa
tänä vuonna. Näyttää vahvasti siltä, että
meidän tuloksemme, kuten muidenkin
kuntien tulos, on tänä vuonna alijäämäinen
veroviranomaisten ja valtionvarainministeriön kiky-sopimuksesta johtuvan virhelaskelman vuoksi.
Esimerkkejä siitä, että hallitus
on unohtanut meidät, löytyy
useita, mutta huomattavimpia
asioita ovat Vaasan keskussairaalan poissulkeminen täyspäivystyssairaaloiden joukosta,
esitys elinhermomme kasitien
poissulkemisesta runkoteiden
joukosta ja pelastushelikopterin
sijoittaminen Seinäjoelle.
Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta ne
kuvastavat tapaa,
jolla meitä kohdellaan juuri nyt.
Lausuntopyynnöt lähetetään
usein vain,
joissain ministeriöissä ainoastaan, suomeksi.
Tämä osoittaa,
että meidän
tulee laajalla
rintamalla olla
aktiivisia ja jatkaa työskentelyä
saadaksemme
muuttumaan sen
tavan, jolla meidät
pohjanmaalaiset
nähdään kansallisella tasolla.
Tässä
kirjoituksessa
haluan
kuitenkin valtaosin keskittyä
meidän kyliimme.
Meillä on nimittäin
rutkasti elinvoimaisia kyliä,
joissa tapahtuu paljon. Tästä
Mikko Ollikainen
meidän pitäisikin oppia kerkommundirektör, kunnanjohtaja
tomaan.

”

Meidän kylissämme voi todellakin sanoa, että menestys vetää
puoleensa menestystä ja ihmiset vetävät puoleensa ihmisiä.

Elokuun lopussa järjestimme tapaamisen kyläneuvostoille ja kylissä toimiville
yhdistyksille. Tulisieluisten kyläläisten
kertomuksia oli suunnattoman ilahduttavaa
kuulla. Osanottajat olivat muuten eri-ikäisiä, eivät siis pelkästään elämää nähneitä
henkilöitä, jotka monesti saa kuulla yhdistettävän kylätoimintaan. Meidän kylissämme voi todellakin sanoa, että menestys vetää
puoleensa menestystä ja ihmiset vetävät
puoleensa ihmisiä.
Tapaamisessa saimme kuulla esimerkkejä hyvin toimivasta kuntatoiminnasta ja
vähemmän hyvin toimivasta kuntatoiminnasta. Tiettyä toimintaa arvostetaan yhdessä
kylässä, toisessa kylässä taas toista toimintaa. Tähän ei ole määriteltävissä oikeaa tai
väärää. Kyse voi olla tarinailloista, talkoista
kylän ja toimintatilojen kaunistamiseksi,
vanhuksille kohdistetusta päivätoiminnasta
ja niin edespäin. Tulevaisuutta ajatellen voisi
joitain toiminnan osia yhdistää KO-kurssien
kanssa.
Jatkossa me annamme kylille mahdollisuuden esitellä toimintaansa Kommunbladetissa. Tämä käy yhteen myös meidän
kuntastrategiamme kanssa, koska siinä
painotamme aktiivisten yhdistysten ja kylien
merkitystä.
Kylillä on paljon opittavaa toisiltaan,
ja meidän silmissämme ne eivät kilpaile
toistensa kanssa vaan pikemminkin tukevat
toisiaan. Sitoutuneet ihmiset antavat kylille
ja loppupeleissä myös kunnalle elinvoimaa,
mikä puolestaan luo mukavan tunnelman ja
herättää ihmisten halun jäädä asumaan tai
muuttaa kuntaan.
Aiemmin kunta on myöntänyt 100 euron
niin sanotun kahvirahan kyläyhdistyksille.
Nyt me haluamme nostaa tätä summaa ja
saada teiltä lisää luovia ajatuksia ja esityksiä
kyläyhteisön kehittämiseksi seuraavalle
tasolle. Syksyn aikana järjestämme tiedotustilaisuuden muista säätiöiltä, rahastoilta ja
kylien kehittämisvaroista saatavista rahoi-

Friluftslördag ordnas på Norrvalla
zzFolkhälsan,
Kvarkens
naturskola och Finlands
Svenska Idrott ordnar en
Friluftslördag på Norrvalla
den 22 september.
Under
friluftslördagen
får barn och vuxna stifta
bekantskap med aktiviteter
utomhus.
Många av aktiviteterna
är tillgängliga under hela
dagen, men i vissa fall finns
det en tidtabell att följa, till
exempel med vandringarna.
Informationen uppdateras
löpande. Evenemanget är
gratis.
Bland annat följande ak-

KBL

tiviteter erbjuds:
Folkhälsan
– Fartfyllda lekar för stora
och små kl. 10:15
– Allemansrätt på lekfullt
sätt kl. 11:15
– Tält, friluftskök, eldstål...
hur använder man det? kl.
13:15–15
– Hoppa på ute
– Samarbetsövningar
– Hinderbana
– Cykelbana (egen cykel el
lånad)
–
Chilla-vandring
till
Boberget (7 km), start kl.
10:15
– Lilla Chilla-vandring till

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.

vindskyddet (1 km), start kl.
12:15
– Lilla Chilla-vandring till
vindskyddet (1 km), start kl.
12:15
Kvarkens Naturskola
– Nyfiken på naturen
– Skapa med höstnaturen
– Lugna barn kl. 10:15 och
11:15
– Naturparkour kl. 12:15–15
Scoutkåren Stigfinnarna
– Utforska scoutingen - en
mängd olika aktiviteter att
pröva på
Vörånejdens 4H
– Naturstig och naturprodukter

– Oravaisnejdens naturvetarklubb
– Hitta nya guldkorn i trakterna kring Vörå
Norrvallas simhall öppen kl
12–16, avgiftsbelagd
– Elsas kök serverar lunch
kl 11–13.30, avgiftsbelagd,
barn under 4 år gratis
– Vid vindskyddet ”laavun”
längs med elljusspåret inne
i skogen serverar Elsas café
kl 11–14 Kaffe, Trip, Grillade hotdogs, samt Muurikka-plättar med rårörd
blåbärssylt och vispgrädde,
för en liten slant.

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,

Felix Rantschukoff

En hinderbana är en av programpunkterna på friluftsdagen.

Foto: Arkiv/123rf

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.

Nästa nummer utkommer
10.10.2018
Sista inlämningsdag för texter och bilder
26.09.2018
Sista inlämningsdag för köpta annonser
05.10.2018
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Jani Malinen hoppas på att kunna expandera cateringverksamheten i Cafe Ajna.

Foto: Felix Rantschukoff

Veganskt och lokalt i Café Ajna
zzDet veganska caféet Ajna
i Kaitsor har serverat sina
kunder i dryga två månader.
Just nu står Jani Malinen ensam i köket och kockar när
hans fru Cia spenderar tid
med deras nyfödda baby.
Jani tror att de har en fördel
med sitt café eftersom vegansk
mat är relativt trendig i dagsläget. Dessutom så föredrar han
att tillaga vegansk mat.
– Jag har arbetat förr i ett
vanligt kök. Men jag gillar
det här mera. Det är lätt att
anpassa rätten enligt kundernas dieter. Det bästa är att jag
vet exakt vilka ingredienser
som finns i maten, säger Malinen.
Deras meny ändrar varje
vecka och förutom lunchrätter har de även olika råa bakverk, wraps, smoothieskålar
och kombucha i sitt sortiment. Vissa rätters namn anpassar de för att inte kunden
ska förvänta sig annat.

ducenterna råvarorna direkt
till oss eller så hämtar vi från
dem. Det är roligt när det
kommit flera producenter hit
för att äta. Då har de erbjudit
sig att sälja direkt till oss, säger Malinen.

Tavlorna som pryder väggarna har Cia Malinen målat själv.

Foto: Felix Rantschukoff



– I stället för att säga att det
är en vegansk lasagne kallar
vi det något mera specifikt.
På det sättet så väntar sig inte
kunden att det ska smaka
som lasagne med kött i.
Responsen på deras mat
har varit god, berättar Malinen. De har redan en stamkundsbas och de har märkt
av fördelarna av att vara i

halvt år för caféet att gå från
idé till verklighet. Eftersom
sektionen de har caféet i
är nytt fick de till exempel
skräddarsy köket. Vanligtvis
så tillreder Jani varmrätterna
och Cia efterrätterna. Det är
en utmaning när Cia är på
mammaledigt, säger Jani.
– Jag måste helt enkelt lära
mig att baka då, säger Malinen.

samma hus som de olika företagarna i Marias Nycklar.
Vissa kunder har oväntat
kommit tillbaka.
– Vissa arbetare som man
kan tänka sig att äter kött
alla andra dagar i veckan har
återvänt. Det känns bra, säger Malinen.
Det tog ungefär ett och ett

Foto: Felix Rantschukoff

ELÄINLÄÄKÄRI

De använder sig nästan
enbart av lokalt producerade
produkter, trots att vissa produkter gör en bumerangfärd
från Österbotten via Vanda
och tillbaka. Det beror på att
den enda ekogrossisten i landet finns i Vanda. Men de använder också mycket lokalt
köpta produkter.
– Antingen så hämtar pro-

Café Ajna har även cateringverksamhet, Jani ser potential efter att en av Maria Westers kunder blivit överraskad
över caféet.
– Kunden förundrade sig
över att hon kunde få råkaka här ute i Kaitsor när inte
ett enda café serverade det i
hennes stad. Jag vill expandera cateringverksamheten
så att vi nästa sommar har
flera cateringuppdrag.
Jani tror att en fördom mot
vegansk mat lever än i denna
dag. Det vill säga att vegansk
mat innebär sallad.
– Men inte jag ens äter sallad. Och jag har ätit veganskt
i två år.
Felix Rantschukoff

ELÄINLÄÄKÄRI
VETERINÄRELÄINLÄÄKÄRI
VETERINÄR
VETERINÄR

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR
ÖPPET:
ANNE NIEMI
ANNE
NIEMI
ANNE
NIEMI
ELÄINLÄÄKÄRI
SANDASVÄGEN
19
SANDASVÄGEN
19
vard. 9–18

SANDASVÄGEN 19
VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI
0400-166325
0400-166325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
0400-166325
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN 19
SANDASVÄGEN
66600 VÖYRI
SANDASVÄGEN
19 19
0400-166325
66600
VÖYRI
SANDASVÄGEN66600
19
VÖYRI

66600 VÖYRI

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

050-554 9171

SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI
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Vem sköter
HVC informerar
om sotningen? Terveyskeskus tiedottaa
Fråga kommunen

Nu har du möjlighet att fråga
kommunen om det finns något
du vill veta om den kommunala
verksamheten. I följande
nummer svarar vi på ställda
frågor. Sänd in din fråga per
e-post kommunbladet@vora.
fi, sänd per post på adress
Vörå kommun, Kommunbladet,
Vöråvägen 18, 66600 Vörå eller
allra enklast via webbsidan
E-tjänster > Fråga kommunen.

Vem kontaktar jag när det
gäller sotningsärenden i
kommunen?
Kommunen svarar:
I sotningsärenden kontaktas Ny-Ja Sotnings- och fastighetsservice Ab. De nås på
telefon 06-723 0839.
Det är ett Nykarlebyföretag och Vörå kommun hör
till deras sotningsdistrikt. I
praktiken fungerar det så att
i Vörå och Oravais kommundelar lägger sotaren ett med-

delande i postlådan när han
är på väg och i Maxmo sotas
det områdesvis på samma
sätt som tidigare.
Mer information hittas på
www.nyja.fi
Kehen otan yhteyttä kunnan nuohousasioissa?
Kunta vastaa:
Vastaus: Nuohouspalveluja tarjoaa Ab Ny-Ja Sotnings- och Fastighetsservice
Oy, johon voi ottaa yhteyttä
soittamalla numeroon 06723 0839. Yritys sijaitsee
Uudessakaarlepyyssä,
ja
Vöyrin kunta kuuluu sen
nuohouspiiriin. Käytännössä
toimitaan siten, että Vöyrin
ja Oravaisten kunnanosissa
nuohooja ilmoittaa tulevasta
nuohouksesta
laittamalla
postiluukkuun tästä ilmoituksen ja Maksamaalla nuohous hoituu aluettain entiseen tapaansa.
Lisätietoja saat osoitteesta
www.nyja.fi

6-åringar till skolhälsovården
zz6-åringarna i Korsholm och
Vörå, Oravais, Maxmo överförs till skolhälsovården från
hösten 2018 områdesvis enligt
när barnen är födda på året.
Hela åldersgruppen 2013
födda fr.o.m. januari 2019.
Skolhälsovårdarnas telefonnummer hittas på hemsidan.
zzSyksyllä 2018 käynnistetään Mustasaaren, Vöyrin,

Maxmo
Hembygdsförening r.f.

Oravaisten ja Maksamaan
kuusivuotiaiden
siirtäminen
kouluterveydenhuoltoon asteittain lasten syntymäkuukausien mukaisessa
järjestyksessä. Koko vuonna
2013 syntyneiden ikäryhmä
tammikuusta 2019 alkaen.
Kouluterveydenhoitajien
puhelinnumerot löytyvät kotisivulta.

Kommunbladet
Redaktion: 050-3130 762

Cafe Klemetsgårdarna

Höstmarknad

vid Klemetsgårdarna i Maxmo
15 september kl. 11–15
Försäljning av bl.a.
hantverk, mattor, böcker, bakverk,
nötkött, honung, m.m.
Loppis med husgeråd,
porslin och textilier.
Servering av klimpsoppa,
kaffe och hembakat.

Annonser: 7848 398
Frågor om utdelningen samt
prenumerationer: 7848 200

Fritt inträde! Välkommen!

LAGFARTSKUNGÖRELSE

GODA RÅD
OCH EN KOPP KAFFE
Vörå kommungården

19.9 kl. 17.30
Som teman är stöd för
utveckling och investering,
marknadsföring via
influensers samt människan
som företagets viktigaste
resurs. Läs mera om
programmet och anmäl dig:
www.vasek.fi

VÄLKOMNA!

Fastighet: Vörå, Kaggas
946-429-1-14
Sökande: Leif Erik Östman
och Carina Gunilla Rönn
Den, som anser sig ha
bättre rätt till fastigheten,
bör framföra sina yrkanden
till inskrivningsmyndigheten
inom sex månader efter att
kungörelsen har publicerats
i Officiella tidningen
3.9.2018 eller inom samma
tid väcka talan i den domstol inom vars domkrets
fastigheten är belägen. I
annat fall kan sökandena
beviljas lagfart.
Grund för kungörelsen:
Jordabalken 12 kap. 3 § 1
mom.
Lantmäteriverket
Kalevagatan 4, 08100 Lojo
Rose-Marie Gustafsson
Inskrivningssakkunnig
Tfn 040 1765 822

zzDitt graviditetstest visar
positivt! Välkommen till
mödravården i Vörå kommun.
Mödrarådgivningens målsättning är att stödja hela
familjen och det kommande
barnets hälsa och välbefinnande, samt skapa förutsättningar för att graviditeten
skall bli så positiv som möjligt.
Du kan kontakta oss på:
– Mödrarådgivningen kl
9-10
– Vörå Hälsostation AnnaLena Krooks onsdag och
torsdag tel 0505639027
– Maxmo rådgivning Eva
Grop tel 0505118853
– Oravais
rådgivning
Birgitta
Nordman
tel
0505978458
Vi erbjuder regelbunden
uppföljning under graviditet via mödrarådgivningen.
Första besöket sker i graviditetsvecka 8–10. Du har även
möjlighet till tidig ultraljudsundersökning på Vasa Centralsjukhus vid graviditetsvecka 12–13 (då erbjuds även
sållningsundersökning
av
kromosomavvikelser 18 och
21) och ultraljud av fostrets
morfologi vid 21:a graviditetsvecka. Det första läkarbesöket hos vår mödravårdsläkare Katarina Nordström
görs vid graviditetsvecka 15–
18. Följande läkarbesök är
vid graviditetsvecka 35–36.
Vid behov kan man komma
på extra läkarbesök. Hör av
dej. Vi svarar gärna på frågor!
Du kan även gå in på www.
korsholm.fi -> Vård &omsorg -> Hälsovårdstjänster
-> Tidsbeställning -> Mödrarådgivning.

Mödrarådgivningens målsättning är att stöda hela familjen.
Anna-Lena Krooks, Eva Grop, Birgitta Nordman. Sittande
läkare Katarina Nordström.
Foto: Privat

Om Ni försökt få barn under 1 års tid eller längre utan
att lyckas är Ni välkommen
på fertilitetsutredning. Kontakta oss på mödrarådgivningen!
Välkommen!
zzRaskaustestisi on positiivi-

nen! Tervetuloa Vöyrin kunnan äitiysneuvolaan.
Äitiysneuvonnan tavoitteena on tukea perhettä ja
tulevan lapsen terveyttä sekä
luoda raskaudelle mahdollisimman myönteiset edellytykset.
Voit ottaa yhteyttä:

– Äitiysneuvontaan
klo
9–10
– Vöyrin
terveysaseman
Anna-Lena Krooksiin, keskiviikkoisin ja torstaisin numeroon 0505639027
– Maksamaan äitiysneuvolan Eva Gropiin numeroon
0505118853
– Oravaisten äitiysneuvolan Birgitta Nordmaniin numeroon 0505978458
Äitiysneuvolassa me tarjoamme säännöllistä seurantaa
raskauden aikana. Ensimmäinen käynti tehdään raskausviikoilla 8–10. Raskausviikoilla 12–13 sinulla on myös
mahdollisuus päästä aikaiseen ultraäänitutkimukseen
Vaasan keskussairaalassa.
Tällöin tarjotaan myös mahdollisuutta kromosomipoikkeavuuksien 18 ja 21 seulontaan. Sikiön morfologinen
ultraäänitutkimus tehdään
raskausviikon 21 paikkeilla.
Ensimmäinen lääkärikäynti
äitiysneuvolalääkäri Katarina Nordströmille tehdään
raskausviikoilla 15–18. Seuraava lääkärikäynti tehdään
raskausviikoilla 35–36. Tarpeen tullen lääkärissä voi
käydä myös lisäkäynnillä.
Ota meihin yhteyttä! Vastaamme mielellämme kysymyksiin! Voit käydä myös
osoitteessa www.mustasaari.
fi -> Hoivapalvelut -> Terveydenhuoltopalvelut
->
Ajanvaraus -> Äitiysneuvola.
Jos olette yrittäneet saada
lasta yli vuoden ajan siinä
onnistumatta, olette tervetulleita hedelmättömyyden
syitä
selvittävään
tutkimukseen. Ota yhteyttä äitiysneuvolaan!
Tervetuloa!

Enkät om service för barn
Kysely koskien palveluja
zzEnkät gällande servicen
för barn, unga och familjer
Programmet för utveckling
av barn- och familjetjänster
(LAPE) främjar ett bra liv för
barn och unga. När projektet
avslutas är målet att:
- Barn och unga skall få
stöd vid rätt tidpunkt
- Beslutfattare och branschfolk kan bemöta barn och
unga ännu bättre än nu
- Beslutsfattare och branschfolk känner till barnets rättigheter och branschfolket samarbetar bättre än nu
- Vuxna beaktar barnens
och de ungas åsikter när
tjänsterna planeras i skolan,
inom småbarnspedagogiken,
inom hälsovården, inom
barnskyddet och inom ungdomsarbetet
- Beslutsfattarna reder ut
vilka konsekvenser deras
beslut kommer att ha för barnen innan besluten fattas.
Att övergå till nya verksamhetsformer sker inte över

en natt, utan det tar tid att
skapa och införa dem. Nu är
det dags att skrida till handling.
Den här hösten genomförs
en elektronisk undersökning
av servicen för barn, unga
och familjer i Österbotten.
Enkäten förverkligas som
en del av LAPE-förändringsprogrammet. Genom att
delta i undersökningen får
kommunerna och andra aktörer värdefull information
om invånarnas erfarenheter
om servicen.

zzKysely koskien palveluja
lapsille, nuorille ja perheille
Lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelma eli LAPE
edistää lasten ja nuorten
hyvää elämää. Kun muutos–
ohjelma päättyy, tavoite on,
että:
- Lapset, nuoret ja perheet
saavat sopivaa tukea oikeaan
aikaan
- Päättäjät ja ammattilaiset
osaavat kohdata lapset ja nuoret nykyistä paremmin
- Päättäjät ja ammattilaiset

tuntevat lapsen oikeudet ja
ammattilaiset tekevät nykyistä parempaa yhteistyötä
- Aikuiset ottavat lasten ja
nuorten mielipiteet huomioon, kun palveluita suunnitellaan koulussa, varhaiskasvatuksessa, terveyspalveluissa,
lastensuojelussa ja nuorisotyössä
- Päättäjät selvittävät päätöstensä vaikutukset lapsiin
ennen niiden tekemistä.
Uudenlaisiin toimintatapoihin ei voida siirtyä hetkessä, vaan niiden luominen ja
käyttöönotto vaativat aikaa.
Nyt on oikea hetki ryhtyä
toimeen.
Tänä syksynä toteutetaan
sähköinen kysely koskien
lasten, nuorten ja perheiden palveluja Pohjanmaalla.
Kysely toteutetaan osana
LA P E - m u u t o s o h j e l m a a .
Osallistumalla tutkimukseen
kunnat ja muut toimijat saavat arvokasta tietoa kansalaisten kokemuksista koskien
palveluita.
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Toni Hahka tycker om det mångsidiga arbetet som lastbilschaufför.

Foto: Felix Rantschukoff

Toni klär om lastbilshytter
Toni Hahka fick i mitten
av augusti ett hederspris
på Power truck show i
Alahärmä. Priset fick han
för inredningen han gjort
i sin fars lastbilshytt,
trots att det är en relativt
ny hobby för honom. Nu
har han även blivit egenföretagare på sidan om
hans vanliga arbete som
lastbilschaufför.
Hahka har kört lastbil sedan
han fick körkortet och åker
mest mellan Sverige och Finland. Han jobbar både för sin
fars företag Kuljetus M. Hahka och för ett transportföretag i Närpes. Han har spenderat mycket tid under sitt
liv i lastbilshytter, först i hans
fars hytt. Det var även hans
fars hytt som vann hederspriset för ”självlagad perfekt
inredning”, som vinstmotiveringen löd.
De olika detaljerna som är
gjorda i konstläder och med
led-slingor har han lärt sig att
göra på egen hand.
– Jag har tittat på nätet hur
man ska göra och provat mig
fram sedan. Det svåraste är
att det tar tid. Olika märken
på lastbilarna kräver olika
lösningar. Jag märker att ju
mera jag fixar i lastbilar, desto bättre blir jag på det, säger
Hahka.
För att skapa de olika formerna och för att de ska passa i lastbilshytten så använ-

Toni Hahkas egna företag
Paulamäkicustoms har
startades för en dryg månad
sedan.
Foto: Toni Hahka

der sig Hahka av fanerskivor
som han klär tyget runt. Om
det krävs någon form av logotyp är faner ett lätt material att forma för att det ska bli
så skräddarsytt som möjligt,
eller ”custom” på engelska.
För dryga en månad sedan
så startade Hahka ett eget
företag för hans nyfunna intresse.
Den första delen av företagsnamnet speglar hemmatrakten och den andra
delen det skräddarsydda.
Därför fick företaget namnet
Paulamäkicustoms.
– Jag har redan nya projekt på intågande. Men jag
vill nog enbart hålla på med
det här som en sidoverksamhet. Det är nog att köra lastbil som gäller trots det, säger
Hahka.

De olika detaljerna skapar Toni Hahka genom att såga detaljerna i faner och att klä formerna i konstläder.

Han tycker om att köra
lastbil eftersom det är så fritt,
han får se nya platser och
landskap, samt att han får

träffa nya människor. Han
brukar besöka utställningar
för att se vad andra gör med
sina lastbilshytter.

Han berättar att i Nederländerna är skräddarsydda
hytter en stor marknad.
– Man får se mycket på ut-

Foto: Toni Hahka

ställningarna. Där finner jag
idéer och inspiration för egna
hytter, säger Hahka.

Felix Rantschukoff
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De fann kärleken via nätet
Tom och Pantipa Åström
tog ett steg ut i nätdejtingens värld för cirka
tre år sedan. Nu bor de
och dottern Sireethon
Detauypornwong, kallad
Jessie, tillsammans i
Oravais.
– Jag fick både fru och dotter
samtidigt. Jag ser inte på Jessie som ett bonusbarn eller
liknande. Andra kanske inte
får samma känslor när barnet
inte är ens biologiska barn.
Men jag ville bara bli pappa,
säger Åström.
Pantipa och Tom träffades
via internet år 2015. Ingen av
dem hade tidigare gjort något
liknande. Åström säger att
man måste vara försiktig med
nätdejting, eftersom det finns
dels en del dyra sidor som
bara existerar för vinst. Dels
för att det finns vissa personer
som bara är ute efter pengar.
– Man måste vara försiktig
för det finns allt möjligt där
ute, säger Tom.
Det dröjde inte länge förrän
Tom åkte till Thailand för att
träffa Pantipa. Och det skulle
bli flera resor dit under en relativt kort tid. Pantipa berättar
att det var en spännande tid
för henne.
– Jag hade inte heller gjort
något liknande tidigare så
det var spänt. Vi var blyga
båda två till en början, säger
Pantipa.
Två år efter att de träffats
var det dags för giftermål.
Det blev ett traditionellt thailändskt bröllop, som skiljer
sig markant från ett traditionellt finländskt bröllop. Alla
var klädda i färgglada dräkter,
ballonger fanns här och där
och ett gäng munkar välsignade det nygifta paret.
– De kastade vatten med

Tom och Pantipa Åström och dottern Sireethon Detauypornwong, kallad Jessie, bor i Oravais. 

pinnar på oss och välsignade
oss när vi bugade för dem. Vi
gav dem massa med mat i skålar av olika slag. Det var väldigt intressant och värdigt på
samma gång, säger Tom.
Samma år så flyttade Pantipa och Jessie till Finland för att
bosätta sig tillsammans med
Tom i Oravais. Pantipa tyckte
det var annorlunda att flytta

DET HÄNDER PÅ NORRVALLA

22.9 Friluftslördag
utomhusaktiviteter, friluftsloppis, sova-ute mm.
13.10 Dansfest med Carisma,
Tommys och Guns Rosor
26.10 Svensktopps-kalaset med
Hans Martin, Lasse Sigfridsson,
Susann Sonntag, Tom Käldström,
Agneta Olzzon och
Peter Grundström
11.11 Farsdagslunch i Elsas kök
3.12 Årets stora julkonsert
9.12 Jullunch i Elsas kök
16.12 Jullunch i Elsas kök
19.12 Julinspirerad jullunch i Elsas kök
102 DAGAR TILL JUL
– Boka din julfest hos oss!
Vi skräddarsyr enligt önskemål.
Norrvalla
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

till ett svalare land.
– Jag var lite rädd men tyckte det var spännande också.
Jag tyckte det var jättekallt.
Finländare är lugna av sig och
hjälper varandra tycker jag.
Men jag tyckte att de såg sura
ut till en början, säger Pantipa.
– Vi brukar tala om att dom
inte ler. Dom har inte ett ”thaismile”, säger Tom.

Tom arbetar som både bussoch taxichaufför. Pantipa studerar som bäst till närvårdare
på Yrkesakademin i Bennäs.
Jessie har just inlett sitt första
skolår, vilket hon tycker är
roligt.
– Det är lite spännande
också. Om jag inte är i skolan
tycker jag om att simma, leka
och att cykla, säger Jessie.

Foto: Felix Rantschukoff

Pantipa säger att förutom
språket är kulturen i Finland
väldigt annorlunda än i Thailand. Men vissa thailändska
kulturella influenser har blivit en del av vardagen hos
Åströms.
– Pantipa brukar tillreda
något thailändsk till kvällsmat. Senast åt vi till exempel
en gryta med kyckling, chili

och kokosmjölk, säger Tom.
– Jag brukar tala thai
med Jessie så att hon inte
ska glömma bort det, säger
Pantipa.
För Jessie är det tur att det
är thailändskt på menyn varje kväll.
– För jag tycker bara om
thailändsk mat, säger Jessie.

Felix Rantschukoff

Mimosel-friskvård för äldre i Folkhälsans regi
zzSitter du ensam och tycker
att dagen känns lång. Skulle
det kunna vara trevligt att
prata med någon och minnas hur det var, höra något
nytt, sjunga tillsammans och
dricka kaffe tillsammans
med andra.
Då är MIMOSEL alternativet för just DIG. Kom
med gamla medlemmar och
ta med nya vänner till vår
verksamhet. Vår verksamhet samarbetar med Svenska
Folkskolans Vänner.
Vi finns i Oravais Hvcmatsal, i Vörå i Röda byn och
i Maxmo församlingshem.
Varannan vecka har vi träffarna. Har du funderingar eller frågor om verksamheten
ring Kerstin 050-5943151 eller
Gun 045-3520064
Hösten startar enligt följande:
Maxmo Församlingshem
onsdag 19.09. kl. 14–16 . Behöver du skjuts ring Nordlings Taxi 0500-260 052 eller
Holmqvist B. 0500-366 670
Oravais Hvc-matsal fredag
28.9. kl. 13–15. Behöver du
skjuts ring. Krooks Taxi 041463 0450 Vörå , Röda byns

Mimosel-gruppen träffas varannan vecka.

samlingslokal onsdag 26.9.
kl. 14–16 Behöver du skjuts
ring Toppar Caj Taxi 0500361 516

Tålamods f.d. skola, 1 gång
per månad
Hösten startar onsdag 26.9
kl. 13.00–15.00, frågor ring

Foto: Kerstin Karlsson

Barbro tel. 050-538 6281
Känn dig VÄLKOMMEN
till någon av våra träffpunkter!
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Skorna påverkar hela kroppen
Att välja skor är kanske
någonting man antingen
gillar eller så ogillar man
det. Men en sak är säker,
man märker av om det
är fel på foten. Enligt naprapaten Stefan Sandelin
finns det vissa saker man
ska se på.
Sandelin har varit naprapat
i 28 år och jobbat med rehabilitering och olika behandlingsformer som förbättrar
funktion och hållning i kroppen som helhet. Han tycker
att det är viktigt att se på fotens och kroppens struktur
i ett tredimensionellt perspektiv i stället för ett tvådimensionellt plan. Det är den
viktigaste ”pelaren” i mitt yrkeskunnande, anser han.
– Under de år jag har verkat
så har insikterna i den funktionella anatomin varit till mycket
stor hjälp för mig. Man måste
förstå hur kroppens olika delar
fungerar och samverkar. Det
har jag både stor nytta av då
jag undersöker personer med
rygg- och nackbesvär, såväl
som då jag analyserar eventuella teknikfel hos idrottare, säger Sandelin.
Samma sak gäller även när
han analyserar gången och
fotens rörelsemönster. Grundprincipen är den att om foten
sviktar åt något håll när personen tar ett steg så koncentreras
kroppens tyngd på en mindre
area. En fot med normal rörelse och normalt stöd fördelar
tyngden till de stora delarna av
foten, det vill säga trycket fördelas jämnare.
Men om foten sviktar så då
kan kroppens tyngd trycka på
ett så litet område som någon
enstaka
kvadratcentimeter.
Sandelin säger skämtsamt en
sanning: det vi gör egentligen
när vi går är att vi står på det
ena benet och sedan på det
andra. Om foten står snett kan

Stefan Sandelin ser på kroppen ur ett tredimensionellt perspektiv.

det påverka knäet, som i sin tur
kan påverka höften och besvären kan fortsätta ända upp till
nacken.
– En positiv sidoeffekt som
mina kunder brukar kommentera är att deras rygg blev
bättre efter att jag behandlat
deras fötter.
Men ibland kan det krävas
ett kompletterande stöd för foten. Men innan han gör några
korrigeringsinlägg till skor så
försöker han ge råd om hur
personen kan stärka musklerna i foten för att först förbättra
fotens egen stödförmåga.

– I mån av möjlighet tycker
jag man ska försöka låta oss
vara så som vi är naturligt
skapta, säger Sandelin.
För att skapa korrigeringsinlägg finns det otaliga mängder
material. Både för att skapa
botten, samt mellanskikten
och förhöjningar till inlägget.
Materialen har utvecklats genom åren, berättar Sandelin,
förr gjordes korrigeringsinläggen av metall format ungefär
som en sked.
– I dag görs inläggen tack
och lov mera fotvänliga. Där
olika stödjande och dämpande

material fungerar tillsammans,
säger Sandelin.
Han tillägger att ett rejält
hålfotsstödjande inlägg kan
vara bra för exempelvis reumatiker än i denna dag. Men varje
fot kräver en unik lösning.
– Ibland kan det räcka med
en liten kil bara, som ger mera
stöd . Jag har ibland minimerat
korrigeringen till att limma fast
en liten kil i en spiksko åt idrottare.
När det kommer till skor
har han några konkreta tips.
Barnskor bör både stöda fo-

Omvänd osmos bra alternativ för stugan
Bror-Gustav Järnström har på flera håll i
skärgården installerat
aggregat som genom så
kallad omvänd osmos gör
vattnet drickbart.
Det senaste exemplet är en
installation som han gjorts
i Oxkangar, eftersom det på
grund av liten förbrukning
medförde en hel del problem
med långa ledningar och stillastående vatten så blev valet
egen vattenrenare.
Fördelen med vattenreningen som Finnvoda erbjuder, som Järnström jobbar
som försäljare på, är att den
kan användas där el inte
finns tillgängligt.
– Aggregatet kan drivas av
solenergi, vilket är en klar
fördel för sommarstugeägare, säger Järnström.
Omvänd osmos är en relativt
avancerad teknik. Den går
ut på att man för vattenmolekyler genom ett membran
som stannar joner på ena
sidan membranet medan vat-

tenmolekylerna passerar genom det. Bakterier och virus
avlägsnas med denna teknik,
även läkemedelsrester.
– Vattnet du erhåller är
väldigt välsmakande. Inga
kemikalier används. Tekniken har använts i många år.
Fraktfartyg och långseglare
använder denna teknik sedan länge. I Gotland i Sverige håller man på att övergå
till tekniken eftersom grundvattennivån är så låg, säger
Järnström.
Aggregatens storlekar varierar och den mest sålda
modellen är EMPRO-250,
som ska ge motsvarande
vattenkomfort som hemma.
Järnström berättar att Finnvodas aggregat säljs mest i
Vasa skärgård i hela Finland.
En orsak till populariteten
tror Järnström är den patenterade tekniken.
– Renaren har en självreglerande teknik. Det gör att
den aldrig behöver någon kalibrering vilket gör produkten unik.
Felix Rantschukoff

Foto: Felix Rantschukoff

ten och samtidigt ha tillräckligt tillväxtutrymme för tårna.
Annars kan tårna missforma.
Till exempel är det viktigt att
hälkappan, det vill säga det
som är rakt bakom hälen, ger
tillräckligt stöd och att den är
rak. Om man håller ner den
främre delen av skon och lyfter hälen så ska den gå upp i
en rak linje. Dessutom så är
det viktigt med tillräckligt utrymme för tårna och främre
valvet av foten. Och så ska
skon böjas där foten böjs, vid
tårna, inte mitt på.
Beroende på hur tung per-

Felix Rantschukoff

Ny textillärare vid MI
Uusi tekstiilityönopettaja
zzJeanette
Rönnqvist-Aro
fungerar från i höst som institutets nya textillärare. Hon
är yrkeslärare inom hemslöjd
och konsthantverk och kommer närmast från Österbottens hantverk r.f. där hon
fungerat som kursledare och
kurskoordinator.
Jeanette har en lång och
gedigen arbetserfarenhet då
hon hållit både termins- och
kortkurser i flera institut i
nejden samt även utomlands.
– Det känns riktigt bra att
få komma till Vörå och hålla
kurser, säger Jeanette som på
sin fritid trivs med utomhusaktiviteter och hantverk.
– Vi är glada över att vi hittat en sån kompetent lärare
till institutet, säger rektor Mikael Österberg.

Vattenrenaren har en inbyggd funktion som dessutom rengör
vattnet i behållaren var 12:e timme. Det här ifall användaren
är borta längre tider. 
Foto: Finnvoda

sonen är så kan det vara bra
med ett stadigare hälparti på
sko och inlägg som inte ger
efter, speciellt om det redan
finns en benägenhet för att
foten sviktar.
– Om det redan finns ett
beteende som gör att foten
sviktar kan skon antingen
förvärra eller förbättra situationen. Därför är det viktigt
att välja rätt, och om det inte
hjälper kan det behövas stärkande övningar eller ett korrigeringsinlägg, säger Sandelin.

zzOpiston uutena tekstiilityönopettaja
työskentelee
tästä syksystä lähtien Jeanette Rönnqvist-Aro. Hän
on käsi- ja taideteollisuuden
ammatinopettaja, ja hän on
etupäässä työskennellyt Öst-

Jeanette Rönnqvist-Aro

Foto:

Medborgarinstitutet

erbottens hantverk r.f. -yhdistyksessä kurssinohjaajana
ja kurssikoordinaattorina.
Jeanettella on pitkä ja
vankka työkokemus: hän on
pitänyt sekä lukukausikursseja että lyhytkursseja monissa seudun opistoissa ja myös
ulkomailla.
– Tuntuu oikein hyvältä
tulla pitämään kursseja Vöyrille, sanoo vapaa-ajallaan
ulkosalla puuhaileva ja käsitöitä harrastava Jeanette.
– Olemme iloisia että löysimme niin pätevän opettajan opistoomme, sanoo rehtori Mikael Österberg.
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Linnéa Klemets och Sylvia Ekblad får vind i håret när de cyklas fram av Ellen Norrgård, som jobbar på Marielunds serviceboende.

”Det är som att
bli ung på nytt”
zzMarielunds serviceboende har gjort en investering som heter duga,
om man frågar de som bor där. De har skaffat en elcykel som kan användas för utflykter. Det är lätt att ta sig fram och det gör att man känner sig ung på nytt, enligt boende.
Det hela började med att
Ann-Christine Nyman, ansvarig sjukskötare på Marielunds serviceboende, såg
ett reportage på svensk tv för

flera år sedan.
Hon hittade sedan på nätet om cyklarna och projektet ”cykling without age”
eller ”äldre har också rätt

till vind i håret”. Det var en
man vid namn Ole Kassow
i Danmark som hade startat
projektet. Kassow hade varje
dag på väg till jobbet cyklat

förbi ett äldreboende och en
97-årig man satt på en bänk
utanför.
Han stannade och pratade
med honom om hur man en

gång i tiden i Köpenhamn
cyklade mycket. Kassow
funderade hur han kunde få
mannen på cykel igen eftersom han säkert längtade efter det. Han hyrde en riksha
och for till äldreboendet och
erbjöd en cykeltur.
Det hela blev så omtyckt
att alla på boendet ville ut
på en tur. Köpenhamn stad
köpte senare 5 rikshor och
utbildade ”cykelpiloter”. Det
var så projektet startade och
det har nu spridit sig i hela
Europa och även till Finland.
Cykelförbundet i Finland
förespråkar de eldrivna trehjulingarna. Förbundets projekt att få flera trehjulingar
i samhället valde dock inte
Marielunds serviceboende
att gå med i. Nyman fick höra
att Folkhälsan i Vasa hade införskaffat en sådan cykel.
Därför tog hon kontakt
och frågade varifrån de köpt
den. Marielunds serviceboende specialbeställde sin cy-

kel– efter att ha fått ett bidrag
från Kerstin och Ernst Ehrs
stiftelse – en röd trehjuling
med Marielund skrivet i fotstödet. Nyman hade svårt att
tro att det var sanning när de
fick bidraget.
– Jag hade talat om cyklarna redan i flera år. Vi skickade in ansökningar till flera
ställen. När vi fick bidraget sa
jag att någon måste nypa mig
i armen för jag var säker på
att jag drömde, säger Nyman.
Det finns en viss utmaning
med att hitta tid för cykelfärderna, berättar Nyman.
– Därför utbildar vi gärna
frivilliga till cykelpiloter.
Man får fritt ta kontakt med
Marielund om man är intresserad, säger Nyman
Responsen har varit väldigt
positiv berättar Nyman. Alla
äldre som fått sitta på och
vara ute på en tur har kommit tillbaka med ett gott humör. Nyman berättar att på
Marielund satsar de mycket
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Låt oss förverkliga
Era drömmar....

Medlemmarna i
Föreningen Folkhälsan
i Oravais r.f.
kallas till

HÖSTMÖTE

Vörå | storlund.fi | 050-345 2656

tisdag 23.10.2018
kl. 19 vid ABC-kabinetten.
Stadgeenliga ärenden.
Val av Hedersmedlem.
Servering. Välkommen!

Ellen Norrgård, anställd på Marielunds serviceboende, tycker
det är en rolig omväxling att vara ”cykelpilot”. 
www.
.nu

VTT-Certifikat

050 525 7216

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Sponsorering 2019

Den eldrivna trehjulingen har ett reglage på styrstången för
att justera elmotorns hjälp.

Enskilda idrottsutövare kan söka sponsorering för år
2019. Närmare anvisningar och blanketter finns på
www.vora.fi -> e-tjänster och blanketter eller fås från
centralkansliet i Vörå och fritidsavdelningen i Oravais.
Ansökningarna sänds senast 31.10.2018, till
fritidsavdelningen, Öurvägen 31,66800 Oravais.
Fritidsnämnden
www.vora.fi

Sponsorointi 2019
Yksittäiset urheilijat voivat anoa sponsorointia vuodelle
2019. Ohjeet ja hakemukset vahvistetulla lomakkeella
jonka saa osoitteesta www.voyri.fi -> e-palvelut ja
lomakkeet tai Vöyrin keskustoimistosta sekä vapaaaikatoimistosta Oravaisissa. Hakemukset lähetettävä
viimeistään 31.10.2018, Vapaa-aikalautakunnalle,
Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Vapaa-aikalautakunta

på utevistelse på terrassen, i
terapiträdgården och genom
promenader. Hon ser cykeln som ett alternativ till att
komma ut i friska luften och
för att se mera av närmiljön.
– De brukar säga att de får
se så mycket. Jag åkte med ett
par äldre personer till ”Gubbholmsbadi” för en tid sedan.
Det var roligt för dem att se
stället där de badade när de
var unga. Fördelen är att man
kan åka långt med elcykeln
och den är välbalanserad och
lätt att svänga. Den klarar av
såväl asfalt som grusvägar
dessutom, säger Nyman.
Sylvia Ekblad och Linnéa
Klemets är lyckligt lottade
när de får sitta på trehjulingen i slutet av augusti. Målsättningen är dock att alla av
de 20 som bor på Marielund
ska få åka med cykeln. Efter
att Ekblad och Klemets satt
bältet på och hjälmarna på
huvudet är det dags för en
åktur.

– Det finns inget bättre än
det här. Det är bra motion
för personalen också, säger
Klemets.
Ekblad instämmer med
Klemets.
– Det är som att bli ung på
nytt, säger Ekblad.
Även Ellen Norrgård, som är
föraren av elcykeln och anställd på Marielund, tycker
att elcykeln är en strålande
införskaffning.
– Jag tycker det är jätteroligt att de som bor här får
komma ut i den friska luften.
Det är en bra omväxling till
att gå och man kommer längre bort, säger Norrgård.
Nyman skulle gärna se
mera av elcyklarna i Vörå
kommun och hoppas att
kommunen skulle investera i
dem. Marielunds elcykel har
redan fått flera huvuden att
vändas.
– Det var en bilist som
körde upp på trottoaren eftersom den tittade så på oss,

Ann-Christine Nyman, ansvarig sjukskötare på Marielunds
serviceboende, säger att det är hela personalens förtjänst att
de fått en elcykel.

www.voyri.fi

Idrottspris och idrottsstipendium 2018
Fritidsnämnden söker nomineringar för 2018-års idrottspris och -stipendium. Anvisningar för nominering på
adressen www.vora.fi -> E-tjänster och blanketter eller från centralkansliet i Vörå och förvaltningshuset i
Oravais. Fritt formulerade nomineringar skickas, senast
31.10.2018, tillsammans med kopior av officiella resultat,
till: Fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 66800 Oravais eller
per e-post på adressen fritid@vora.fi
Fritidsnämnden

www.vora.fi

Urheilupalkinto ja urheilustipendit 2018
Framme på trehjulingen har Marielund graveras in på fotstödet.

säger Nyman.
Nyman framhåller däremot att det inte är enbart
hennes förtjänst att Marielund fått en cykel.
– Alla i personalen har

varit delaktiga och mycket
positiva till våra planer att
skaffa cykeln, säger Nyman.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Vapaa-aika osasto etsii ehdokkaita vuoden 2018 urheilupalkinnon sekä urheilustipendien saajiksi. Nimeämisohjeet kunnan kotisivulta www.vora.fi -> E-palvelut ja
lomakkeet tai Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten hallintotalolta. Nimeämisehdotukset sekä kopiot kilpailujen
virallisista tuloksista lähetetään viimeistään 31.10.2018
osoitteeseen: Vapaa-aikaosasto, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai osoitteeseen fritid@vora.fi
Vapaa-aikalautakunta

www.voyri.fi
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Hälsosamt och roligt med körsång
Kören Novato samlas under Arbis regi i Nykarleby
och har cirka 20 medlemmar, varav många är från
Vörå och Oravais. Det är
en garanterad humörhöjare att vara med i en kör,
enligt körföreningsordförande.
Sångföreningen Novato r.f.
har varit med om tio solsnurr,
men kören har funnits i tolv
år. De sjunger allt från pop till
gospel. Medlemmarnas ålder
varierar mellan 35–65 år och
ordnar förutom körövningar
även körcafé och så kallade
”Dinner shows”, på svenska
middagsshower. Middagsshowerna går ut på att man
ordnar middag och mellan
rätterna så uppträder kören,
den senaste hölls på deras
10-årsjubileum.
Rosita Kantola har varit
ordförande för föreningen i
fem år och sjunger antingen
första eller andra altstämman. För henne är kören en
motvikt till hennes jobb som
specialtandläkare på Vasa
centralsjukhus.
Hon tycker att Novato är
en kör med positiv stämning
och som är allmänt glada.
Förutom att man får sjunga
tillsammans säger hon också
att det finns vissa hälsosamma fördelar med att sjunga i
kör.
– Det har visat sig att vara
humörhöjande samt att det
kan förebygga flera sjukdomar och sänka blodtrycket.
Även fast jag flera gånger
tänkt att jag inte orkar med
körövningar efter jobbet har
jag alltid gått därifrån med
ett leende på läpparna, säger
Kantola.
Förutom de olika formerna
av konserterna så brukar
även kören nu som då göra
utflykter utomlands för att
delta i körfestivalen. Den

Rosita Kantola har varit ordförande för Sångföreningen Novato r.f. i fem år.

senaste gjorde de i våras när
de deltog i en internationell
körfestival i Calella, som är
en stad utanför Barcelona i
Spanien.
Förutom Calella har kören bland annat uppträtt i
Wien på Vienna International Advent Singing Festival
år 2014.
– Det var en fin upplevelse.
Vi har inte råd att åka varje år
på en resa men vi har fått stipendier enkom för resorna.
Det är fördelen med att vara

en förening också. Det finns
även resebolag som ordnar
körresor. De sköter om allt
från resan och login till uppträdandet. Det är väldigt behändigt, säger Kantola.
Novato uppmanar flera
att våga sig på körsångandet.
Just nu skulle de behöva flera
män i kören för att få en bättre balans i stämmorna, men
alla är välkomna. Kantola
tror att om flera anslöt sig på
en gång skulle tröskeln kännas lägre.

– Vissa kanske blir avskräckta när vi funnits så
länge och vissa medlemmar
varit med länge. Men det är
bara att ta kontakt, vi håller
dörrarna öppna, säger Kantola.
Hon tillägger att det lönar
sig att komma med eftersom
det är roligt och att alla har
ett gemensamt mål att arbeta
mot i form av olika projekt.
Det närmaste projektet på
intågande är att delta i ad-

Foto: Felix Rantschukoff

ventskonserten i Munsala
kyrka den första advent. De
uppträder tillsammans med
flera körer från nejden.
– Den fördelen jag ser med
oss är att vi inte bara sjunger
kyrkosånger eller visor. Vi
sjunger allt från gospel till
popsånger från 70-80-talet.
På våren nästa år planerar
kören ordna en till middagsshow och eventuellt samarbeta med en annan kör. Men
de vet inte ännu var eller när
det ska inträffa. Kantola sä-

ger att det går åt mycket tid
till planeringen, men att det
är värt det. Deras repertoar
är varierande delvis tack vare
deras dirigent Simon Granlund.
– Om vi säger att vi vill
sjunga något skräddarsyr han
låten för oss. Det har varit jättebra och jag vill ge en eloge
till honom. Vi får alla i kören
en gemenskap och uttrycka
en glädje för att sjunga, säger
Kantola.
Felix Rantschukoff

Brottsofferjouren i Vasa betjänar också Vöråbor
Rikosuhripäivystys Vaasassa palvelee myös Vöyriläisiä
zzBrottsofferjourens uppgift
är att förbättra ställningen
för brottsoffret, deras anhöriga och rättegångsvittnen genom att bland annat påverka
och ge stödtjänster. Du kan
kontakta oss via telefon eller på nätet och man får även
vara anonym. Vi respekterar
kundernas självbestämmanderätt och har tystnadsplikt.
Stödtjänsterna baseras på
professionellt arbete och på
en professionellt styrd frivilligverksamhet.
Brottsofferjouren finns i
Folkhälsan-huset på Rådhusgatan 25 i Vasa. Tjänsterna är till för dig som:
– har utsatts eller misstänker att du utsatts för ett brott
– har en närstående som
har blivit utsatt för ett brott
– är vittne i ett brottmål
Det är lätt att ta kontakt
med Brottsofferjouren och
servicen är avgiftsfri och
konfidentiell. Du kan få stöd

som går att beställa via hemsidan.
Kontaktuppgifter:
Vasa serviceställe
Rådhusgatan 25, Vasa
Svenskspråkig
service:
0440 371050
Finskspråkig service: 0400
175269
Hemsida: www.riku.fi/se
Hjälpande telefon: 116 006

och rådgivning genom att
boka ett personligt besök eller genom telefonsamtal. Vi
har en telefonjour 116 006
som betjänar på svenska onsdagar mellan kl. 13-17 och på
finska må-ti 13-21 och ons-fre
kl. 17-21. I jouren svarar utbildade frivilliga som har gått
Brottsofferjourens
grundkurs. Vi behöver mera frivilliga eftersom verksamheten
utvecklas hela tiden! En ny

grundkurs kommer att ordnas igen under hösten 2018.
Ta kontakt om ni är intresserade! Våra frivilligarbetare
fungerar även som stödpersoner som kan följa med till
polisstation och rättegång.
Brottsofferjouren har också
väldigt mångsidiga och informativa hemsidor på adressen
www.riku.fi/se.
Brottsofferjouren producerar även en hel del material

zzRikosuhripäiv ystyksen
tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä
ja rikosasian todistajan asemaa mm. tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Meihin vi
ottaa yhteyttä puhelimitse
tai netin kautta ja saa olla
anonyymi.
Kunnioitetaan
asiakkaitten itsemääräämisoikeutta ja meillä on vaitiolovelvollisuus. Tukipalvelut
perustuvat ammattityöhön
ja ammatillisesti ohjattuun

vapaaehtoistoimintaan.
Rikosuhripäivystys löytyy
osoitteessa
Folkhälsanintalossa Raastuvankatu 25
Vaasassa. Palvelut ovat sinulle jos:
– olet rikoksen uhri tai
epäilet olevasi rikoksen uhri
– läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi
– olet todistajana rikosasiassa
Rikosuhripäivystykseen
on helppoa ottaa yhteyttä
ja palvelut ovat maksuttomia sekä luottamuksellisia.
Tukea ja neuvontaa saat sopimalla
henkilökohtaisen
tapaamisen tai puhelimitse.
Meillä on myös puhelinpäivystys 116 006, joka palvelee
ma-ti klo. 13-21 ja ke-pe klo.
17-21 sekä ruotsinkielellä
keskiviikkoisin klo. 13-17.
Päivystyksessä
vastaavat
koulutetut
vapaaehtoiset
jotka ovat osallistuneet Rikosuhripäivystyksen perus-

kurssissa. Tarvitaan lisää vapaaehtoisia koska toimintaa
kehitetään jatkuvasti! Ota
yhteyttä, jos kiinnostusta on!
Uusi peruskurssi on tulossa
taas syksyllä 2018. Meidän
vapaaehtoiset toimivat myös
tukihenkilöinä ja voivat tulla
mukaan
poliisilaitokselle
tai oikeudenkäyntiin. Rikosuhripäivystyksen verkkosivut ovat monipuolisia
ja informatiivisia ja löytyvät
osoitteella www.riku.fi. Rikosuhripäivystys
tuottaa
myös paljon materiaaleja
jota voi tilata verkkosivujen
kautta.
Yhteistiedot:
Vaasan palvelupiste
Raastuvankatu 25, Vaasa
Ruotsinkielinen palvelu:
0440 371050
Suomenkielinen palvelu:
0400 175269
Verkkosivut: www.riku.fi
Auttava puhelin: 116 006
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Fogström ny sysselsättningskoordinator
Vöyrillä uusi työllistämiskoordinaattori
zzMit namn är Stefan Fogström. Jag är 51 år, gift och
har 3 barn bosatt i Jungsund.
Jag är utbildad ingenjör
och lärare och har varit verksam mestadels inom yrkesutbildning på andra stadiet,
men också inom industrin,
vuxenutbildning och som
speciallärare.
Jag var minst sagt fundersam när jag blev erbjuden
jobbet. I och för sig har jag
jobbat med sysselsättning av
ungdomar och yrkesutbildning i mina tidigare jobb,
men det upplevdes som ett
jättekliv att hoppa från undervisningsvärlden till att
jobba med sysselsättningsfrågor. Efter en månad på tjänsten har jag insett jag trivs och
det var en välkommen påminnelse om att man inte vet
före man provat.
Ordet sysselsättningskoordinator kan väl enklast
förklaras som en ”fixare”
inom sysselsättningsfrågor.
Arbetsområdet är stort och
saknar gränser, men det som
jag i huvudsak sysslar med är
att hjälpa arbetssökande tillbaka på banan. Om jag skall
nämna några områden som
jag känner till och brinner
för så är det utbildningsfrågor, företagande och kontakt
med näringslivet.

zzOlen Jungsundissa asuva
51-vuotias naimisissa oleva
kolmen lapsen isä.
Koulutukseltani olen insinööri ja opettaja, ja olen toiminut enimmäkseen toisen
asteen ammatillisessa koulutuksessa mutta myös teollisuuden, aikuiskoulutuksen
ja erityisopetuksen aloilla.
Olin lievästi sanottuna
mietteliäs, kun minulle tarjottiin tätä työtä. Olen kyllä työskennellyt nuorten työllistämisen ja ammatillisen koulutuksen parissa aiemmissa
työpaikoissani, mutta tuntui
valtavalta
harppaukselta
hypätä
opetusmaailmasta
työskentelemään työllisyysasioiden parissa. Toimittuani
virassa kuukauden olen
huomannut viihtyväni työssäni. Se on ollut tervetullut
muistutus siitä, ettei kokeilematta voi tietää.
Työllistämiskoordinaattori voidaan kai yksinkertaisimmin määritellä työllistämisasioiden
”järjestelijäksi”. Työkenttä on laaja
ja rajaton, mutta pääasiassa
minun tehtäväni on auttaa työnhakijoita pääsemään takaisin työelämään.
Koulutusasiat, yrittäjyys ja
yhteistyö elinkeinoelämän
kanssa ovat minulle tuttuja ja
tärkeitä asioita.

Stefan Fogström har jobbat en dryg månad som sysselsättningskoordinator.

Foto: Johan Strand

Jari Niemelä Vörås nya IKT-pedagog
Jari Niemelä Vöyrin uusi IKT-pedagogi
zzJag heter Jari Niemelä och
kommer från Malax. Jag är
nyanställd IKT-pedagog i
Vörå och inledde mitt arbete
1.8. Jag har jobbat som högstadielärare i 18 år och ser nu
fram emot att få arbeta som
IKT-pedagog. Jag tillbringar
min tid rätt mycket i Vörå
nu, på dagarna jobbar jag här
och på kvällstid brukar dottern och jag träna på den fina
rullskidsbanan här. När jag
inte är i Vörå, så tar jag gärna
en sväng i skogen med hunden.
Som IKT-pedagog kommer jag att jobba rätt mycket
tillsammans med lärarna
och eleverna ute i skolorna
och även i daghemmen. Jag
har redan bekantat mig med
några av skolorna och blivit
mycket väl mottagen. Jag har
mitt kontor på bildningsavdelningen i Kommungården.
Det finns många nya utmaningar i skolorna och inom
småbarnspedagogiken i och
med den nya läroplanen. När
den togs i bruk 2016 pratade
man mycket om att man skall
”lära för livet” och att man
skall öva på de mångsidiga
kompetenserna. En av de
sju kompetenserna är digital
kompetens, vilket betyder i
korthet att digitala verktyg
skall utgöra en naturlig del i
elevens vardag. Mitt arbete
blir att se till att få detta att
fungera. Tillsammans med
kommunens IKT-avdelning

Jari Niemelä sitter på bildningsavdelningen i Kommungården. 

och de IKT-ansvariga på
skolorna ser vi till att digitala
utrustningen fungerar. Digitalisering är mer än surfplattor och datorer, det handlar
också om att förändra arbetssättet. Då digitaliseringen
fungerar skall den stödja skolutvecklingen, effektivera administrationen och utveckla
och stärka elevernas lärmiljö.
Jag kommer också att
ha regelbundna möten och
workshoppar med kommunens tutorlärare(utbildade

lärare som skall tillsammans
med IKT-pedagogen fortbilda
personalen) och tillsammans
med dem utvärdera olika nya
pedagogiska programvaror
och appar. I gymnasiet står
vi också inför den sista stora
utmaningen med studentskrivningarna. Från och med
2019 skriver man alla ämnen
digitalt i hela landet.
zzMinun nimeni on Jari
Niemelä, ja olen kotoisin
Maalahdesta. Aloitin juuri 1.

Foto: Johan Strand

elokuuta työni Vöyrin kunnan IKT-pedagogina. Olen
toiminut yläasteen opettajana 18 vuotta, ja nyt odotan
innolla IKT-pedagogina työskentelemistä. Vietän nyt
rutkasti aikaani Vöyrillä:
päivisin olen täällä töissä ja
iltaisin treenaamme tyttäreni
kanssa Vöyrin hienolla rullaluistinradalla. Silloin kun
en ole Vöyrillä, käyn mielelläni metsälenkeillä koiran
kanssa.
IKT-pedagogina työsken-

telen melko paljon yhdessä
opettajien ja oppilaiden
kanssa kouluissa ja myös
päiväkodeissa. Olen jo tutustunut joihinkin kouluihin,
joissa olen saanut oikein hyvän vastaanoton. Toimistoni
sijaitsee kunnantalolla sivistystoimistossa.
Uudet
opetussuunnitelmat aiheuttavat monia uusia
haasteita kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kun uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuonna 2016,

puhuttiin paljon ”elinikäisestä oppimisesta” ja laajaalaisen osaamisen harjoittelemisesta. Yksi osaamisen
seitsemästä osa-alueesta on
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, joka lyhyesti
sanottuna tarkoittaa digitaalisten välineiden muodostumista luonnolliseksi osaksi
oppilaan arkea. Minun työni
on pitää huolta tämän toteutumisesta. Huolehdimme yhdessä kunnan IKT-toimiston
ja koulujen IKT-vastaavien
kanssa siitä, että käytössä
oleva teknologia toimii. Digitalisaatio on muutakin kuin
tabletteja ja tietokoneita; siinä on kyse myös työtapojen
muuttamisesta. Kun digitalisaatio toimii, tukee se koulun
kehittymistä, tehostaa hallintoa sekä kehittää ja vahvistaa
oppilaiden
oppimisympäristöä.
Pidämme myös säännöllisiä kokouksia ja workshoppeja kunnan tutoropettajien
kanssa (koulutettuja opettajia, jotka yhdessä IKT-pedagogin kanssa jatkokouluttavat henkilöstöä). Tutoropettajien kanssa me myös
arvioimme erilaisia, uusia
pedagogisia ohjelmistoja ja
sovelluksia. Lukiossa olemme myös ylioppilaskirjoitusten viimeisen suuren haasteen edessä. Vuodesta 2019
alkaen kaikkien aineiden
kirjoitukset hoituvat digitaalisesti koko maassa.
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Prosten Esaias Wegelius alias Håkan Nylund mottar det fina porträttet av Anja-Bi Pulkkinen.

Foto: Privat

von Numers ättling besökte Tottesund
zzSöndagen den 12 augusti
ordnade Maxmo hembygdsförening kaffebjudning med
sju sorters småbröd. Tillställningen var så gott som slutsåld.
Kaffet serverades i den
stora salen av överste von
Numers två pigor i 1800-

tals utstyrsel, medan Yngve
Svarvar spelade fosterländsk musik.
En av gästerna var Anja-Bi
(Anja-Birgitta) Pulkkinen
från Esbo. Hennes mormors farfar Lorentz August
von Numers, bättre känd

som Lorenzo, var den sista
av fyra generationer von
Numers på Tottesund i mitten av 1800-talet.
Det var för Anja-Bi en
stor upplevelse att få vandra
i sina förfäders fotspår. Det
var hennes mormors farfars
farfar Gustaf von Numers

som lät uppföra den nuvarande karaktärsbyggnaden
på Tottesund under de sista
åren av 1790-talet.
Anja-Bi kom inte tomhänt. Hon hämtade en
inramad oljemålning föreställande den näst sista
von Numerska arrendatorn

Fredrik Mauritz son Carl
Sebastian.
Han föddes på Tottesund
år 1827 och dog i Åbo redan
år 1850. Som tack för gåvan
överräckte hembygdsföreningens ordförande Håkan
Nylund Maxmo sockens his-

toria. Dessutom fick gästerna
höra hans medryckande historia om Tottesund herrgårds
öden genom tiderna. Ett
besök i vita fruns kammare
i tredje våningen hörde givetvis till programmet.
Torbjörn Nikus

Späckad höst
på historisk mark

Malmhagen. 			

Foto Johan Strand

Malmhagen klar för byggande
Malmhagen rakennusvalmis
zzVägarna och den övriga
infrastrukturen till Malmhagens nya bostadsområde
i Oravais börjar vara färdigställt. Många har redan varit
och kört på området för att
endera kolla in potentiellt
fina byggplatser eller för att
se hur det ser ut då det börjar
vara klart.
Intill området finns skola
och daghem på några hundra
meters avstånd. Tomterna
är väldigt stora. Då du vill
reservera en tomt kan du ta
kontakt med förvaltnings-

direktör Markku Niskala
050-5528051 eller via epost
markku.niskala@vora.fi.
Kommunen kommer också att presentera område på
byggmässan i Botniahallen
27–28.10.
zzTiet ja muu infrastruktuuri Malmhagenin uudelle
asuntoalueelle Oravaisissa
alkavat olla valmiita. Monet ovat jo käyneet alueella
ajelulla joko katselemassa
mahdollisia hienoja rakennuspaikkoja tai sitä, miltä

alue näyttää nyt valmistuttuaan.
Alueen lähellä on koulu
ja päiväkoti vain muutaman
sadan metrin etäisyydessä.
Tontit ovat todella suuria. Jos
tahdot varata tontin, ota yhteyttä hallintojohtaja Markku Niskalaan soittamalla
numeroon 050-5528051 tai
lähettämällä
sähköpostia
osoitteeseen markku.niskala@vora.fi.
Kunta esittelee aluetta
myös
rakennusmessuilla
Botniahallissa 27.–28.10.

zzÖsterbottens
regemente
laddar om efter det stora, historiska slaget i början av augusti. Lördagen
29 september är det dags att
visa upp sig inför marknadsförsäljare och -besökare. Oravais historiska förening vilar
med andra ord inte.
Även i år ordnar vi gammaldags marknad. Lokala råvaror
och hantverk finns till försäljning, regementet övar och så
har vi program för barnen.
Verksamhetsledaren Lilian
Pettersson-Smeds välkomnar
både försäljare och publik.
Marknad och program pågår
mellan klockan 11 och 16.
Den som vill sälja gör klokt
i att boka sin plats senast på
måndagen samma vecka som
marknaden ordnas. Den som
har med eget bord betalar ingenting. Den som vill hyra ett
bord får punga ut med en tia.
En vecka senare är det igen
stort pådrag på Furirsbostället.
Den 6 oktober ordnar
vi Gustaviansk afton med
dramavandring och middag
i restaurang Ädelbragd. Och
jag har på känn att Furirsboställets eget spöke, Lotta
Svärd, kommer att blanda sig
i programmet. Du ska veta att
det förekommer en del läskiga
incidenter här, speciellt om

det är damer närvarande.
Pettersson-Smeds förklarar att Lotta Svärd inte gillar
kvinnfolk. Men vad gästerna
kan vänta sig vågar hon inte
säga. Lotta Svärd har nämligen en förmåga att komma
med kusliga överraskningar.
Klockan 19, då programmet börjar, är det visserligen
inte kolmörkt. Men Lotta
bryr sig inte om klockslag.
Hon gör hyss till och med i
dagsljus, om hon är på det
humöret.
Matlagningen brukar hon
däremot inte blanda sig i. Maträtterna lär alltså bli precis så
delikata som kocken på Ädelbragd gör dem.
Höstens tidsresor har redan börjat. Från och med
början av september tar Oravais historiska förening emot
skolklasser och andra intresserade.
I år har vi ”210 år sedan slaget i Oravais” som specialtema. Vi anpassar programmet
enligt barnens ålder. De kan
få uppleva en vardag som den
såg ut i början av 1800-talet.
Då utför vi en del sysslor och
lagar mat tillsammans.
Anmälan till alla evenemang kan du göra per
e-post till lilianpetterssonsmeds1808(@)gmail.com, eller
per telefon 050 3001037.
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zzVörå kommunbibliotek – Vöyrin kunnankirjasto
Läsarna tipsar! Lukijat vinkkaavat!
Namn: Johan Ingmar Malm
Ålder: 19 år yngre än Edit Piaf
Bor: I Oravais centrum.
Sysslar med: Utöver vanligt
pensionärspyssel så är det
läsning, simning och gym
som intresserar. Och någon
resa till värmen då och då.
Senaste lästa bok: Härifrån
till oändligheten (Fakta och
funderingar om rymden) av
Marie Rådbo. Av det 30-tal
böcker som biblioteket har i
ämnet är denna, med ett inte
alltför avancerat fackspråk
,den lämpligaste rymdguiden
för oss obevandrade. Läser
den nu för tredje gången.
Min favoritbok: Finns många.
Men jag kan väl säga att den
nyss nämnda är en av dem.
Min favoritförfattare: Finns
också många. Men de senast lästa är Julian Fellows
och Herman Lindqvist. Julian Fellows med boken Fint
folk, där han gisslar den engelska aristokratin, trots att
han själv är lord. För övrigt
samma författare som skrev
TV-serien Downton Abbey.
Stilistiskt elegant och dess-

Ingmar Malm. ”Jag ser hellre
att mitt sinne öppnas med ett
under än att det stängs med
tro” – Gerry Spence

utom roande.
Av Herman Lindqvists
70 utgivna böcker kan man
egentligen ta vilken som
helst. Hans höga nivå på sitt
författande och hans lättsamma uttrycksflöde kan
t.o.m. få 700 sidor historisk
text att bli underhållande
ända till slutet.
Vad jag tänker på när jag hör
ordet bibliotek: Den enorma
mängd kunskap som finns i
biblioteket och hur tjänstvil-

ligt den förmedlas av bibliotekarierna. En jätteresurs
som står till allas förfogande
– gratis. Av detta utbud har
jag tagit del av 2000 låneböcker och ca 400 tidskrifter.
I huvudsak faktalitteratur,
en mindre mängd prosa,
men också en betydande del
poesi. En meningsfylld pensionärstillvaro, alltså. Det går
bra att ställa frågor, och svar
får man, för bibliotekarierna
kan sitt hus.
Berätta om särskilda läsminnen: Nu tar jag stöd av
mitt citathäfte som fått titeln
“Leenden och allvar” och
där har det hopats 350 citat
under åren. Lustigheter och
allvarsord som ger vardagen
en extra kryddning. Här ett
spritt och osammanhängande plock:

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

”Vi lever alla under samma
himmel, men vi har inte alla
samma horisont.” Konrad
Adenauer.
”Ingenting är så förskräckligt
och förödande som en handlingskraftig
okunnighet.”
Goethe.

Till din tjänst
BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905

”Festblåsor får man då man
går på fest – de sitter i knävecken.” Pojke, 7 år.
”Giv mig kyskhet och avhållsamhet, Herre, men inte än.”
Kyrkofadern
Augustinus,
354–430 e.Kr.
”Den svenska kvinnan vill ha
ett äventyr medan potatisen
kokar.” Ingmar Bergman.

”Rista beröm i sten, skriv kritik i sanden.” Okänd.

”Äktenskapet är som att
plocka loppor med tårna –
det kan lyckas.” Kinesiskt
ordspråk.

”Vill du ha någonting sagt, be
en man. Vill du ha någonting
gjort, be en kvinna.” Margaret Thatcher.

Här är det dags för avslut,
men jag fortsätter mina
emotsedda vandringar till
biblioteket.

Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

Ömma muskler? Stressad?

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

Ring 050-385 0835 •www.lacasaverde.fi

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

zzVörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut
zzInstitutet står inför sitt 56
läsår med ett stort utbud av
kurser. Bland de gamla godingarna som fortsatt år från
år har vi har också plockat in
nyheter med aktuella teman.
zzNågra av våra musik- och
språkkurser har redan startat vecka 36, medan övriga
kurser startar denna vecka.
Anmäla dig kan du göra
på adressen www.vora.fi/
kursanmalan (dygnet runt)
eller på tfn 06-382 1673 (vardagar kl 9-16). Anmälningar
till individuella musikkurser
görs på tfn 06-382 1675.
zzI höst får vi besök av två
populära kockar och personligheter. Först ut på plan är
årets kock 2017, Mattias Åhman, som 15.10 ger en demoföreläsning på hur du får till
en god sås. Samma månad,
29.10, håller Michael Björklund, som i september ger ut
boken MICKES VILDA en
demo-föreläsning om hur du
gör vilt kött till en tiopoängare. Båda föreläsningarna på
Campus Norrvalla.
zzInom musiken finns några
nyheter, bl.a. Bandverkstad
för ungdomar, Hound Dogs
- med inriktning på pop- och
rocklåtar, Barnkör för 7-11
åringar samt Knatterytmik
för dagisbarn.
zzRöst Coach är en kurs för
dig som vill eller behöver
hjälp med rösten, i tal eller
sång. Lektionerna är individuella och bokas direkt med
läraren. I kursen Så mycket
bättre lär du dig göra låtarna
till dina egna, t.ex. en rocklåt
blir en ballad.
zzOm du t.ex. går i tankarna på att göra en resa, men
kanske inte riktigt vågar på
grund av osäkra kunskaper i
språk kan få hjälp på traven
på traven med kursen Språkakuten eller någon av de andra språkkurserna. Nytt för i
höst är att vi inom språk återupptar vi Italienskan med

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

O

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

Mattias Åhman.

Foto: Jonas

Michael Björklund

Foto: Pressbild

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

Brunnström

Davide Radicchi. Spanska
kurserna kommer dock att
ha paus under hösten.
zzUnder hantverk och hobbykurserna finns flera intressanta nyheter. Bullet Journal
är kursen där du gör en egen
anteckningsbok och Från
papper till bok ger dig möjlighet att t.ex. göra din egen
individuella gästbok. Inom
möbelrestaurering kan du
med skaparglädje och via
inspiration av andra likasinnade alternativt ge Mormors
fåtölj en ny chans eller Göra
om din möbel.
zzVävkurserna
fortsätter
som förr med vår nya textillärare Jeanette RönnqvistAro. Hon drar även kurserna
Kreativa händer och Trendiga Broderier och naturligtvis
flera andra intressanta kurser för de som är kreativa och
tycker om handarbete.
zzÄven inom motion finns
nyheter i årets kursutbud.
För dig över 14 år erbjuder vi
en introduktion i Karate. Karayoga och Lätt gympa med
stretch är för dig som vill förbättra sin rörlighet.
Observera att till läsårskurser gäller anmälan både
för hösttermin som vårtermin. Om du av någon orsak

tänker delta enbart på hösttermin ska du avboka platsen
på vårens kurs till kansliet
eller via nätet med registreringskoden du fick vid nätanmälan, senast före vårens
kursstart. Förhandsanmälan
gäller till alla kurser och gör
din anmälan i god tid för att
säkerställa att du får plats.
Mera info om kurserna hittar du på vår hemsida www.
vora.fi/mi och i vår kurskatalog eller genom att kontakta
kansliet.
zzOpisto aloittelee 56. lukuvuottaan suurella kurssitarjonnalla. Menneiden vuosien suosikkikurssien lisäksi
olemme ottaneet mukaan
ajankohtaisia aiheita käsitteleviä uutuuksia.
zzJotkin musiikki- ja kielikurssimme ovat käynnistyneet jo viikolla 36, kun taas
muut kurssit käynnistyvät
tällä viikolla. Ilmoittautua voit osoitteessa www.
vora.fi/ilmoittautuminen
(vuorokauden ympäri) tai
puhelimitse numeroon 06382 1673 (arkipäivisin klo
9–16). Ilmoittautuminen musiikin yksilökursseille numeroon 06-382 1675.
Ota huomioon, että il-

moittautuminen lukuvuosikursseilla koskee sekä
syys- että kevätlukukautta.
Jos jostain syystä tahdot
osallistua kurssille vain
syyslukukaudella, peruuta
paikkasi kevään kurssille
soittamalla
toimistoon
tai Internetissä verkkoilmoittautumisen yhteydessä
saamallasi
rekisteröintikoodilla viimeistään ennen kurssin alkua keväällä.
Ennakkoilmoittautuminen
koskee kaikkia kursseja. Ilmoittaudu hyvissä ajoin varmistaaksesi, että saat paikan
kurssilta.
Petterinmäen koululla
zz100131
PIANO-VIULUKANTELE, alkaa 11.9
zz830401 NAISTEN BODYTREENIT, alkaa 11.9
zz111702 LUOVATKÄDET,
alkaa 12.9
zz830402 MIESTEN JUMPPA, alkaa 18.9
zz112505 HELMITYÖT, alkaa 3.11 Pesonen, Aknuksentie 158
zz112303
POSLIINIMAALAUS, alkaa 20.9
Lisätietoa kursseista löydät kotisivultamme www.
vora.fi/ko, kurssiohjelmasta
tai ottamalla yhteyttä toimistoomme.
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SUGEN PÅ PIZZA!
Kom till Apachino och
sätt ihop din egen
pizza med de tillbehör
du föredrar!

Mottagning av
rivningsvirke
Lava på gården
Alltid öppet

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

Vöråvägen 8
Vörå

050-360 8581

OBS! 06-383 2102
finns ej mera!

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 28.09. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 5, 8 och 11.

Traditionellt Matkalas i Bertby
zzSöndagen 7 oktober är det
åter dags för det traditionella
matkalaset i
Bertby lokalin, med god
mat i trevligt sällskap. Maten
serveras mellan
klockan 11 och 15 och årets
meny består av Highlandköttgryta, köttbullar och sal
ladsbuffe. Efterrätt serveras i
form av kaffe med sju sorters

kakor. Barn under 7 år äter
gratis. Bland alla betalade
matgäster lottar vi ut ett pre
sentkort. Även snabblotteri
och försäljning av Bertbybo
ken ordnas.
Mer information om detta
evenemang och föreningens
andra evenemang och hän
delser hittas på www.bertby
ufhf.sou.fi.

Sagostund på Vörå huvudbibliotek
zzVälkommen på sagostund,
barn med förälder eller an
nan vuxen. Efter sagostun
den får barnen leka med
modellera eller göra något
enkelt pyssel och naturligtvis
får ni låna böcker.

Tid: klockan 10 följande
tisdagar: 11.9, 9.10, 13.11 och
11.12.
Plats: Vörå huvudbibliotek
(Härmävägen 8)
Ingen förhandsanmälan
behövs.

Träff om skärgårdens framtid
zzTorsdagen den 20 septem
ber kl 18.30 hålls en diskus
sion om skärgårdens framtid
på Österö UF.
På mötet tangeras bland
annat satsningar i skärgår
den men även hur fritidsbo
ende kunde bli en aktivare
del av kommunen.
Kaffeservering!

zzSaariston tulevaisuudesta
keskustellaan torstaina 20.
syyskuuta klo 18.30 Österön
nuorisoseuralla. Tapaami
sessa puidaan muun mu
assa saaristoa koskevia pa
nostuksia sekä keinoja saada
vapaa-ajan asukkaista aktii
visempi osa kuntaa.
Kahvitarjoilu!

Thea Holmström är uppvuxen i Vörå.

Thea har händerna
fulla som pensionär
zzI den senaste läsartävling
en så gissade Thea Holm
ström rätt och vann tävling
en. Det är andra gången hon
vunnit tävlingen, även fast
den förra gången är för länge
sedan. Holmström bor i da
gens läge i Kuni, men är upp
vuxen i Vörå. Hon har nyli
gen bosatt sig mera i hemmet

i Kuni, efter en sommar på
sommarstugan i Vörå.
– Trots att jag inte bott i
kommunen på 50 år så går
ränderna aldrig ur en Vörå
bo, säger Holmström.
Holmström tycker om
att sticka på fritiden och sä
ger att hon inte har några
problem med att fördriva

fritiden. Den går mest åt till
att arbeta i trädgården med
diverse saker och till att få
besök av något av de 8 barn
barnen. Holmström säger att
de ibland får fördela ansvaret
med hennes man Tor-Erik
om
barnbarnstvillingarna
kommer på besök.
– Då blir det dubbelt upp,

men roligt är det också, säger
Holmström.
För presentkortet hon
vunnit ska hon införskaffa
flera växter inomhus. Trots
att hon har en del från förr.
– Men något nytt vill jag
nog ha hit, säger Holmström.
Text & Foto:
Felix Rantschukoff

Goda råd och en kopp kaffe - VASEK 15 år
Kommungården i Vörå / Vöyrin kunnantalolla 19.9.2018
kl./klo 17.30 – 20.00
zzVASEK fyller 15 år i augus
ti. Vi firar i arbetets tecken
och arrangerar en evene
mangsserie för företagare.
Evenemangen arrangeras i
alla kommuner inom vårt
verksamhetsområde och i
samarbete med kommuner
na och företagarförening
arna.
Välkommen och lyssna på
experternas anföranden om
aktuella ärenden – vi bju
der även på en kopp kaffe!
Programmet för varje ort är
något annorlunda, så du är

hjärtligt välkommen även
till något annat evenemang
än den som arrangeras i din
kommun. Vi har en liten gåva
till alla som deltar!

zzVASEK täyttää elokuussa
15 vuotta. Juhlimme työn
merkeissä ja järjestämme
yrittäjille
suunnattujen
tilaisuuksien sarjan.
Jokaisessa toiminta-alu
eemme kunnassa järjestet
tävät tilaisuudet toteute
taan yhteistyössä kuntien ja
yrittäjäyhdistysten kanssa.
Tervetuloa
kuulemaan
asiantuntijoiden alustuksia
ajankohtaisista aiheista –
tarjolla myös se kuppi kah
via! Jokaisen paikkakunnan
ohjelma on hieman erilai
nen, joten olet tervetullut
myös muihin kuin oman
kuntasi tilaisuuteen. Kaikille
osallistujille pieni lahja!

zzFödda

Program:
- Aktuellt från Vörå företa
gare, Kaj Svels, ordf.
- Stöd för utveckling och
investering, Matias Smeds,
NTM-centralen
- Marknadsföring via in
fluensers, Johanna Tidström,
företaget Somessa.com
- Människan – företagets
viktigaste resurs. Om män
niskorna mår bra, mår före
tagen bättre! Mikko Ollikai
nen, kommundirektör
Anmäl dig senast dagen
före evenemanget till Vasek
-Luennot ovat ruotsinkie
liset mutta kysymyksiä voi
esitellä myös suomeksi.

Biblioteket
firar 50 år!
zzI år har Oravais bibliotek
funnits i förvaltningshusets
källare i 50 år.
Det uppmärksammar vi
med att bjuda på kaffe månda
gen 17.9 kl.14–19. Välkommen!

Kirjasto juhlii
50 vuotta!
Petra Valli och Anders Bengs
i Vörå fick en son den 10 juli
2018. Max Johannes vägde
3408 gram och var 50 centimeter lång vid födseln.

Maria Sofia Staffans och
Per-Axel Karlsson fick den 22
januari 2018 en 3250 gram
tung och 51 centimeter lång
baby som fick namnet Oskar
Alvar Johannes Karlsson.

Ellinore och Marcus Stenback fick den 7 juli 2018 en
pojke somfick namnet Wiggo
Stenback. Han föddes 3600
gram tung och 51 centimeter
lång.

Niklas Knuts och Linda Malinen fick den 20 april 2018 en
dotter som fick namnet Stella
Maria Knuts. Stella vägde
3180 gram och var 50 centimeter lång. Storebror heter

Caroline Berts och Christian
Bengs fick den 1 februari
2018 en dotter som heter
Savannah Viola Bengs. Hon
föddes 50 centimeter lång
och vägde 3340 gram.

zzOravaisten kirjasto on tänä
vuonna sijainnut 50 vuotta
hallintotalon alakerrassa.
Tervetuloa kahville Ora
vaisten kirjastoon maanan
taina 17.9 klo 14–19!
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Sommaren är kort – eller?
zzKära läsare av Kommunbladet.
Vi är tillbaka efter en sommarpaus.
I det här numret får ni läsa om allt
från elcyklar till körsång. Vi går mot
kallare tider efter en rekordsommar som dels fick fläktar och luftkonditioneringsapparater att bli en
bristvara i hela landet, och dels som
väckte oro hos många världen över.
För många började varningsklockorna för klimathotet att ringa när
bränder bröt ut både i Finland och
i grannlandet på andra sidan viken

på grund av torkan. Det är också
helt förståeligt. Flera undersökningar visar på att en av de största framtidsrädslorna unga och barn har är
den globala uppvärmningen. Enligt
flera forskare har vi redan gått över
tröskeln för att kunna vända på värmeprocessen.
Å andra sidan utvecklar vi mycket
så kallad grön teknik – om än omdebatterad – för att minska våra
skadliga utsläpp. Det är väl ändå
värt ett försök? Varför inte anamma

vissa trender och äta mindre kött,
om än bara en gång i veckan?
Många bäckar små blir en stor
å, om inte landhöjningen förstås har
ett finger i spelet.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb

Sommartid är läger en höjdpunkt för alla hugade. Foto: Pia Kackur

Scoutverksamheten
i Vörå hösten 2018
zScouting
z
är en mångsidig fritidsaktivitet som engagerar ett
40 tal personer från olika delar
av kommunen. Scouterna träffas varje vecka för att umgås
och för att lära sig nya saker.
Vi har i nuläget fem patruller
(=grupper) med barn i varierande ålder.
Scouting handlar om att
utvecklas och utmana sig själv
utifrån de egna förutsättningarna. Inom scoutrörelsen lär
man sig genom ”learning by
doing” och genom att i ett tidigt skede även lära ut till andra, att hjälpa till och att samarbeta. I verksamheten ryms
otaliga aktiviteter och endast
fantasin sätter gränser. Scouter trivs utomhus och vi har
ett eget ställe i skogen där vi
får vara. Vi far på utfärder och

ordnar övernattningar, både
ute i skogen och inomhus. I
frikyrkan har vi bra utrymmen
till vårt förfogande. Under senaste året har vi bland annat
snickrat fågelholkar, tryckt
t-skjortor, lekt i skogen, haft
reflexspårning, stekt plättar,
täljt i trä, gjort upp eld, tandemskidat, byggt hinderbana
och gjort metallarbeten. Sommartid är läger en höjdpunkt
för alla hugade.
Våra patruller är rätt fulla i
nuläget men några nya scouter
ryms fortfarande med (från 7
år uppåt). Den som är intresserad att komma med i vårt glada
ledargäng är också varmt välkomna! Barn till nya ledare har
förtur. Kontaktperson är Pia
Kackur tel. 040-7256568 efter kl
16. Se även: vora.scout.fi

zzHöstens verksamhet:
Vattengymnastiken startar igen tisdag 11.9. Gruppen
är fullbokad.
Vi kommer också denna
höst att ordna en hudundersökning med hudläkare
Jaana Mattila. Datum är
ännu inte fastställt, men vi
informerar när vi vet i VBL:s
föreningslista, Wör-TV, Årvas-TV och på vår Facebook
sida.
Försäljningen av Rosa

Bandet inleds i slutet av
september och vi säljer som
vanligt utanför livsmedelsaffärer i Vörå och Oravais.
Cancerklubben får en liten
provision för de band, som
styrelsemedlemmarna säljer.
Lediga platser finns ännu
till parkursen för patienter
med kronisk cancer på Alskathemmet 8-11.10.2018.
Måndag 1.10 kl.18.00 i auditoriet på Norrvalla
”Vad är god vård”

Föreläsning av Eva-Maria
Strömsholm om sina egna
och andra cancerpatienters erfarenheter av cancervården idag. Eva-Maria
jobbar som sjukskötare, är
grundare av den Finlandssvenska Cancergruppen på
Facebook och styrelsemedlem i Österbottens Cancerförening.
Alla hjärtligt välkomna!
Som medlem i Österbottens Cancerförening får

man ansöka om vårddagsersättning för vårddagar som
orsakats av cancerdiagnosen. Ersättningen betalas för
max. 30 dygn/år. Ersättningen har nu höjts till 5 €/dygn.
Medlemmar kan också
ansöka om bidrag från Österbottens Cancerförening,
Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb och Kaj Bertills
Fond.

••Larsmo kyrka 10.06.2018.
••Raini Maarit Mattbäck
Vöyrin seurakunnasta ja
Eetu Sillapää vihittiin Vöyrin
kirkossa 06.07.2018.
••Johanna Kristina Sandberg
från Nykarleby församling
och Samuel Andreas Immanuel Erikson från
••Vörå församling, vigdes i
Jeppo kyrka 07.07.2018.
••Susanna Kristina Päivilä
och Tom Gustav Renlund,
båda från Vörå församling,
vigdes i Oravais kyrka
••14.07.2017.
••Jannika Marina Smeds och
Dennis Leif-Erik Björklund,
båda från Vörå församling,
vigdes i Oravais
••kyrka 21.07.2018.
••Therese Ann-Christin Dah-

lin och Mats Mikael Tuomela,
båda från Vörå församling,
vigdes i Vörå kyrka
••21.07.2018.
••Teresa Sofia Elisabeth
Svenlin och Gabriel Karl
Vilhelm Ståhlberg, båda från
Vörå församling, vigdes i
••Vörå kyrka 25.08.2018.
••Anna Emilia Alexandra
Sundfors och Johan Fredrik
Eklund, båda från Vörå församling, vigdes i Oravais
••kyrka 01.09.2018.
••Ramona Anita Irené Renlund och Roy Erik Smeds,
båda från Vörå församling,
vigdes i hemmet i Vörå
••30.08.2018.

avled 09.05.2018, 98 år
••Sundqvist Kristian Evert
Edvin, avled 16.06.2018, 79
år
••Hermans Karl Ingmar,
avled 19.06.2018, 89 år
••Mannil Sven, avled
06.07.2018, 89 år
••Dahlkar Bertel Herman
Johannes, avled 08.7.2018,
85 år
••Nygård Ritva Kaarina, avled
21.07.2018, 79 år
••Nyman Disa Beata Anita,
avled 22.07.2018, 83 år
••Ostberg Uno Ingvald, avled
31.07.2018, 91 år
••Kjerp Veera Maria, avled
12.08.2018, 82 år
••Blomström Ruth Cecilia,
avled 22.08.2018, 95 år.

zzVörå församling
Döpta
••Lundman Ottilia Wilda
Lovisa, född 10.03.2018
••Rådström Lumi Alvina
Venla, född 18.03.2018
••Bengs Alwa Engla Maria,
född 01.04.2018
••Hautamäki Mikael Kristian,
född 20.05.2018
••Höglund Atte Hugo Alarik,
född 13.07.2018
Vigda
••Vanja Eva Johanna Ravald
och Joakim Mattias Pantolin,
båda från Vörå församling,
vigdes vid Kimo
••Bruk 26.05.2018.
••Linda Martina Fagerholm
och Tommy Peter Valdemar
Lundman, båda från Vörå
församling, vigdes i

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

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

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

Siv Säll
ordförande

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov

Döda
••Kylkis Gerda Katarina,

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

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

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

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Ring för
offert!

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

Utöver normala öppethållningstider

Kvällsöppet på Vasakontoret

KOMMUNBLADET
onsdagen den 12 september 2018
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måndagar kl. 17-19 mot tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-346 2111
Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi
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• Funderar Du på eget
företag och vill ha hjälp med
att komma igång?

RES MED OT

• Har Du eget företag och
behöver t.ex. hjälp med
fakturering någon
timme/vecka eller månad?

HÄLSORESOR TILL PÄRNU

SYDAFRIKA

Sköna och avkopplande dagar på Spa
Tervis. Resor: 17-21.10 (kort resa),
10-17.11, 1-8.12.

Det bästa av två olika Sydafrika.
Resa 3-15.1.2019.

HOTELLRESOR TILL TALLINN
Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn.
Resor: 21-23.9, 19-21.10, 6-8.12.

HÖSTRESA TILL RIGA
Höstlovsresa till vackra Riga.
Resa: 17-21.10. Några platser kvar!

LOPPIS I LULEÅ
Sveriges största fyndmarknad i
Arcushallen. Resa: 26-27.10.

• Behöver Du bokföringstjänster?

Pålitlig bokföringsbyrå
med lång erfarenhet
erbjuder dessa tjänster!

DANSKRYSSNING PÅ VIKING GRACE
Tomas Fantz och Donnez 10-11.10.
Bussrutter både längs riksåttan
och Strandvägen!

Ta kontakt på telefon
040 5926446 eller via e-post:
oravaisfs@gmail.com
för en offertberäkning.

HANTVERKSMÄSSA
Endagsresa till hantverksmässan
i Tammerfors fredagen 16.11.

Oravais Företagsservice Ab

HELA FAMILJENS RESA
TILL ROVANIEMI
Kom med och hälsa på jultomten
i Rovaniemi. Resa 23-25.11.

STOCKHOLM WEEKENDRESA

UMEÅ

Shopping, kultur och musikalen
”Så som i Himmelen”. Resa: 6-9.12.

ENDAGSRESOR
Lördag 22.9. Torsdag 18.10.
HOTELLRESOR
JULMARKNADER
- Höstlovet/Nolia Beer 19-20.10
I HOLLAND OCH TYSKLAND
- Lasse Stefanz Exclusive 1-2.11
Bekvämt med flyg, OT-bussentoch
ek
fi
- Julshowa .6-7.12
Finnlines! Resa 27.11-1.12. n i i
m
l
k a nDessa
i
a
m aoch många fler resor på
FIRA NYÅR PÅ ISLAND
vår hemsida: www.oravaistrafik.fi
Tre nätter på hotell i Reykjavik
Tekniikan Maailma 17/2015
06-318 4000
med dagsutflykter. - Hankook Tel.
Winter I*Pike RS+
Resa: 29.12.2018-1.1.2019
KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.baggasbil.fi

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER
OCHfriktionsVäljer du
eller dubbSOMMARDÄCK
& FÄLGAR
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

däck så fungerar Hankook!
ns-

MASKINDAG FREDAG
et!

h
Hankooks
Ny
dubbdäck med ny
dubbteknik för högre
Maskinrepresentanter:
prestanda på snö och is.

e
kurr10-17
28.9
Konkl.
a
i
kraft g !
priser

Ett dubbfritt
däck utvecklat för
Nordiska förhållanden.

POLYVER EVOLUTION
STÖVLAR

AIRAM LEDLAMPA
4 pack 6W E27

39€

8,50€
9,50€
11,50€
9,5W

SOLROSFRÖ 20 KG

10,5W

Korv och kaffebjudning!
Bruksgatan 383383 • www.baggasbil.fi
Bruksgatan
Tfn 010-3224 070,
Tfn 0500
010-3224
070 • 0500 157 917
157 917

SKIVOR OCH
BLÅSULL
FÖRMÅNLIGT
FRÅN OSS

19,90€

JÄRN–RAUTA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

DU KAN MER ÄN DU TROR
Plats för försäljarens information

Vi hjälper dig med dina projekt!

Goodiy utomhusbelysning:
STOLPARMATUR

Snickers
HÖSTJACKA

14 95

MY HOME
VI FÖRNYAR BADRUMSUTSTÄLLNINGEN!
MY CHOICE
GAMLA MODELLER
TILL RABATTERAT PRIS!

VÄGGARMATUR

9 95

Biolan PKHÖSTGÖDSEL 25 L
Även i 10 L eller 6 L
förpackning

VÖYRI / VÖRÅ

9990

26 95
LÄMNA
AVTRYCK

NYA MATTOR INKOMMIT!
K-Lantbrukscentralen Vörå

Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

Vöyrin seurakunnan ilmoitusliite

På gång i

VÖYRIN
SEURAKUNNAN

VÖRÅ
FÖRSAMLING

kuulumisia

Kyrkans bildbank/Juuso Westerlund

F R Å
PRÄSTEN

Gud finns överallt
(Matt.11:29)

Det finns vatten överallt. Åtminstone nästan. Så gott som
allt här på jorden består av vatten i någon mån.
Men det är en klen tröst för
den som är törstig.
Gud finns överallt. Han finns
i den vackra sensommarkvällen, i barnets glada ögon och i
kärleken.
Men det är en klen tröst för
den som letar efter den levande
Guden.

Den som är törstig måste
givetvis få ett glas vatten. Det
går att dricka, och det dämpar
törsten. Och den som letar efter den levande Guden måste
få möta Jesus Kristus själv, det
uppfyller längtan.
Ett glas vatten får man ur
vattenkranen, men var hittar
man Jesus? Han levde ju för så
länge sedan.
Jo, Jesus Kristus, Guds son,
möter vi i Guds ord – Bibeln.
På ett förunderligt sätt är han
där närvarande, och den som
hör eller läser om honom får
möta honom själv. Det är

märkligt, och egentligen helt
otroligt, men många är vi som
kan intyga att det verkligen är
så.
Jesus möter oss i Bibeln och
i sina sakrament; dopet och
nattvarden.
Jesus säger: ”Ta på er mitt ok
och lär av mig, för jag är mild
och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni
finna ro för era själar.” (Matt
11:29)
SAMUEL ERIKSON
Tf kaplan

Speciella söndagar under september

G

A

Är vår förlåtelse av andra
ett villkor för Guds förlåtelse
till oss?
I bönen fader vår lyder den
femte bönen: förlåt oss
våra skulder, såsom och
vi förlåta dem oss skyldiga
äro. Hur blir det då om vi
helt enkelt inte kan förlåta
någon som gjort oss illa,
kanske oerhört illa?
Blockerar då detta Guds
förlåtelse till oss?
Jag vill ge svar på denna fråga:
Först några ord av Jesus
själv: För om ni förlåter människorna deras överträdelser,
ska er himmelske Far också
förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte
heller er Far förlåta era överträdelser (Matt.6:14-15).

För det andra: den femte
bönen handlar mycket om att
Guds förlåtelse till oss behöver
flöda vidare till andra genom
oss. Gör den inte det är nånting
på tok. Gud förlåter inte för vår
förlåtelses skull utan för Jesu
skull, för hans försoningsdöds
skull. Gud rättfärdiggör syndare, inte felfria människor. Om
jag har viljan att förlåta, men
inte kan får jag be Gud om
hjälp med den saken. Ibland
kan det ta länge att verkligen
kunna förlåta.
Till sist: Förlåtelsen av andra behövs inte bara för den
som behöver ta emot förlåtelsen, utan också för den som
behöver ge förlåtelse. Efter

INGEMAR KLEMETS
kaplan
Svåra frågor som du funderar över och inte finner svar
på, kan ställas under eget
namn till prästen via e-mejl
vora@evl.fi.

höver du hjälp med att hitta en
lämplig valmansförening kontakta de förtroendevalda. Mer
information finns också på
nätet, www.forsamlingsvalet.fi
eller på pastorskansliet.

Biskop Björn Vikström installerar församlingens nya kyrkoherde Hans Boije 23 september.
Det innebär att den söndagen ordnas bara en gudstjänst
i församlingen i Vörå kyrka
kl 10. Efter installationen är
det soppa, kaffe och samvaro i
församlingshemmet.
Det är för alla en chans att
uppleva en litet speciell kyrklig fest.

Förhandsröstningen
särskilt viktig i år

Tomas Klemets
avskedspredikar

Biskop Björn Vikström kommer till Vörå kyrka 23.9 och besöker också Murto bönehus. Foto: Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

en oförrätt lurar många faror
i vassen; att hata, bli bitter, att
älta den andres felsteg i det
oändliga. I processandet av andras försyndelser kan vi ställa
oss frågan; hur många gånger
har Gud förlåtit mig? Svaret
är oändligt många gånger. På
samma sätt skall vi förlåta våra
medmänniskor. Min medmänniskas eventuella skuld till mig
är ingenting jämfört med min
skuld till Gud.

Kyrkovalet i höst

Kyrkoherdeinstallation

I Vörå är även 16 september
en speciell söndag. Då avskedspredikar Tomas Klemets
som verkat många år i församlingen, nu senast som kaplan
i Vörå. Han har flyttat till en
tjänst som hemlandsledare i
Svenska Lutherska Evangelieföreningen. Den söndagen
firas samtidigt skördefest med
soppa, kaffe mm i församlingshemmet efter gudstjänsten.
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Annonsbilaga från Vörå församling

Kyrkans bildbank/Hannu Jukola

I November förrättas val till
kyrkofullmäktige. Fullmäktige
beslutar om ramarna för ekonomi, personal och fastigheter.
I Vörå församling väljs 19 ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kandidatnomineringen
Kandidatnomineringen skall
vara klar senast 17 september
så det brådskar. Kandidatlistorna görs av valmansföreningar. Om du är intresserad att
vara kandidat ta kontakt med
någon valmansförening. Be-

Själva valdagen är 18 november, men nya regler gör att
församlingen inte som vid tidigare val kan ordna ambulerande röstning vid församlingens
kyrkor. I år kan man bara rösta
på ett ställe under själva valdagen och det är i Vörå.
Förhandsröstning kommer
att ordnas runt om i församlingen under förhandsröstningstiden 6-10 november.
Församlingen kommer att informera om tider och platser.
Särskilt ni som bor i någon
annan del av församlingen
skall observera förhandsröstningsmöjligheterna och passa
på och rösta då röstning ordnas
nära er.
HANS BOIJE
Kyrkoherde

Nya kyrkoherde Hans Boije i Vörå församling. Foto Ann-Sofi Bäck.

Öppen för det som kommer
Intervju med Hans Boije
‒ Under de här tre veckorna
jag har arbetat i församlingen
har jag sett mycket positivt.
Jag har blivit väl emottagen
och i Oravais har jag träffat
en mycket trevlig gudstjänstgrupp, som planerade en
kvällsgudstjänst där. På nätet
har jag fått en bild av att det är
mycket aktivitet på gång. Det
finns en god bas i församlingen
av olika traditioner.
Så säger Vörå församlings
nya kyrkoherde Hans Boije
och konstaterar att det tar sin
tid att komma underfund med
allt som kyrkoherden ska göra.
Eftersom det är församlingsval i november i år var det
dags att ta itu med förberedelser inför det genast i augusti.

Administratör
Församlingarna kan ibland ha
svårigheter att få sökande till
kyrkoherdetjänsten, eftersom
många präster inte så gärna
arbetar med administration.
Med Hans Boije är det annorlunda. Han har arbetat hela

sitt yrkesverksamma liv med
administration, så den biten
vållar honom inga som helst
bekymmer.
Hans Boije har arbetat länge
som ingenjör, både i Sverige
och i Finland. Vid sidan av de
tekniska studierna läste han
också teologi redan som ung,
med tanken att han någon gång
också skulle arbeta som präst.
Han blev prästvigd 2013 för
tjänsten som rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Sedan dess har han också
varit direktor för Johannelunds
teologiska högskola i Uppsala
i tre år.
Nu är han 62 år. Ska han
skall jobba som präst i en församling är det nu eller aldrig.
Som kyrkoherde får man arbeta tills man är 68 år och det
är med det femårsperspektivet
som Hans tar sig an sin uppgift
i Vörå församling.
‒ Alla yrkesgrupper riskerar att fastna i sitt perspektiv.
Själv har jag varit vanlig församlingsbo i många år och
har erfarenhet av att vara det

under olika skeden i livet.
Det ger mig kanske ett lite
mera vardagsnära perspektiv
på församlingsarbetet. Den
tekniska utbildningen ger
dessutom annorlunda anknytningspunkter till vanliga församlingsbor, funderar Hans.

Näring
Det andliga ledarskapet har
Hans inte så mycket erfarenhet av och han vet att det finns
mycket att lära inom det området. Han önskar att alla församlingsbor med sina olika
utgångspunkter skulle få en
närmare relation till Kristus,
var och en på sitt sätt.
Vardagsbestyren och livssituationen har stor inverkan
på hur mycket man kan delta
i församlingens verksamhet.
Precis som kroppen behöver
mat alla dagar, behöver också
det andliga livet hela tiden näring. Man behöver något som
hjälper en att hålla kontakten
till Gud.

‒ Också i det andliga livet
kommer fester och höjdpunkter, men i vardagen behöver
man något för att överleva till
nästa dag. Andaktsböcker är
bra. Jag har själv använt bibelläsningsplanen Dagens lösen i många år. Som kyrkligt
anställd är det en förmån att
få ha andlig gemenskap med
sina kolleger. Det tar snabbt
slut om man bara ska ge av sig
själv, man behöver påfyllnad.
Ju mer stressad vardag man
har desto viktigare är det att
hålla fast vid den lilla andakten. Dialogen med Gud behöver inte vara märkvärdig. Den
får gärna röra vardagsfrågorna,
säger Hans.
‒ I katolska länder sticker
man sig gärna in till kyrkan för
en stilla stund då och då. Det
faller sig kanske naturligare i
stadsmiljö, men något av det
kunde vi gärna ha här också.
Under första halvåret 2017
har Hans jobbat deltid i Vasa
svenska församling och har på
det sättet fått en inblick i prästens arbete. Under tiden som

rektor på Kredu i Nykarleby,
hoppade han också ibland in
som präst på något skriftskolläger när de behövde hjälp i
Vasa.
‒ När det gäller vanliga
uppgifter, som dop, vigslar,
begravningar och gudstjänster har man ett stort stöd i
handboken. I övrigt gäller
det att lära sig husets sed
och komma in i rullorna. Jag
är öppen för det som kommer, vi får se vad det ger.

Avkoppling
För att orka i det långa loppet är det viktigt att koppla av
och ladda batterierna mellan
varven. Då söker sig Hans
till sommarstugan i Oravais.
Ibland blir det en tur på havet
med båten eller så vandring i
naturen med frun Pia. Sommarstugan köpte Hans farfar i
tiderna och där har Hans tillbringat sina somrar allt sedan
han var liten. Den är släktens
fasta punkt och dit har de
återvänt fastän de har bott på

många olika ställen, både i
Sverige och i Finland.
Hans promenerar gärna. En
gång bestämde han sig för att
promenera bort sin övervikt.
Det lyckades bra. Vikten minskade och intresset för vandring
ökade. Nu ser han fram emot
att upptäcka de olika vandringslederna som finns i trakten. Både Hans och Pia tycker
också om att skida och tänker
att det säkert finns goda möjligheter att få göra det här i
Vörå.
Sedan 2001 har Hans tillbringat ett förlängt veckoslut
i Norge varje år tillsammans
med en god vän sedan ungdomsåren. Under åren har de
hunnit upptäcka olika delar av
Norge. De vandrar i naturen
och talar från hjärtat om det
som är på gång just då.
‒ Speciellt för män är det bra
att få prata igenom sin livssituation, både andligt och vardagligt. Det är som en retreat för
mig. Det behövs.
ANN-SOFI BÄCK

Vänjer sig vid livet på landet
Intervju med Samuel Erikson
‒ Det skulle kännas bra att
stanna här i Vörå.
Så tänkte Samuel Erikson
när han en dag i maj 2017 hade
klättrat upp på Grannasberget
och såg ut över Vörå centrum
och slätten som bredde ut sig
runt omkring. Då var han på
praktik i Vörå församling för
att kunna slutföra sina studier
i teologi. Han var anställd som
distriktsteolog i Svenska Lutherska Evangeliföreningen och
studerade vid sidan om.
I SLEF är det ofta frågan om
fester och livets glada stunder. I församlingen arbetar
man med både glädje och sorg
och har förmånen att få möta
människor i olika situationer
där livets stora frågor är verkligt aktuella. Man missar något
om den aspekten inte är med.
Samuel konstaterar att församlingarna har en räckvidd till
alla delar av samhället som
SLEF bara kan drömma om.
Samuel längtade efter att få
koncentrera sig på vardagslivet bland människor på ett
begränsat område. Då var det
ännu ett år kvar tills han skulle
prästvigas och inte fanns det
någon ledig tjänst för honom i
Vörå heller.
Ett år senare var situationen
en annan. En dag i maj 2018
blev han prästvigd och i Vörå
behövde man en kaplan eftersom Tomas Klemets hade
blivit kallad till tjänst i SLEF.
Samuels dröm om att bli präst
i Vörå gick i uppfyllelse och
han flyttade in i en parhuslägenhet i närheten av Vörå centrum. Under sommaren gifte
han sig med Johanna Sandberg
från Jeppo och då flyttade hon

också till Vörå. Hon studerar
till barnmorska och hoppas bli
klar till jul.

Odlingslådor
Samuels syskon är födda under den tid när hans pappa Leif
Erikson var kaplan i Vörå.
Själv föddes Samuel 1993 när
familjen bodde i Vasa. Han har
alltid varit stadsbo och vänjer
sig nu med livet på landet.
Som stadsbo kan man inte
gräva en grop i marken utan
tillstånd. Nu är det roligt att ha
en gårdsplan där man kan gå
barfota och han njuter av att
kunna se horisonten från vardagsrumsfönstret.
Samuel kopplar av med att
sjunga i kör, läsa böcker eller
pyssla i trädgården. Han har
byggt ett par rymliga odlingslådor där han har sått kålrötter,
sallad, solrosor, ärter, grönkål,
morötter, blomkål och potatis. Förut har han försökt odla
blomkål i hinkar på balkongen,
men resultatet blev lite klent.
Vilken bok han väljer när
han slår sig ner för att läsa
beror lite på dagsformen. Han
läser gärna teologisk litteratur
och tycker att det är uppfriskande att få lära sig något nytt.
Det finns mycket olika böcker
där hemma i bokhyllan. Böcker om gamla borgar runt Östersjön och böcker om att timra
hus. Han jobbar också på att
upprätthålla språkkunskaperna
i hebreiska och grekiska.

Två examina på fickan
Trots att han bara är 25 år har
Samuel hunnit avlägga exa-

men både i musik och i teologi.
‒ Jag är musiker och det torde vara Finlands enda yrkesexamen utan yrkeskompetens.
Han har studerat musik vid
Evangeliska folkhögskolan och
vid en yrkesskola i Jakobstad.
Piano, gitarr och sång var hans
huvudsakliga ämnen. Han
tycker ovanligt mycket om
musikteori och komponerar
gärna körmusik.
Som liten pojke drömde han
om att bli fotbollsproffs och
senare ville han bli präst som
pappa.
‒ I högstadiet hittade jag
musiken och jag funderade på
om jag faktiskt vill jobba som
präst i kyrkan, kanske det skulle vara lugnare som kantor.
Om musiken hade fått en
fortsättning skulle Samuel antagligen ha landat på kantorspallen, trots att det fanns vissa
drömmar om att bli orkesterdirigent. Under musikstudierna
vikarierade han som kantor
här och där och trivdes bra
med det.
När det var dags för militärtjänstgöring sökte han in till
militärmusikkåren, men kom
inte in där. Däremot kom han
in på kyrkomusiklinjen i Jakobstad och till teologiska fakulteten i Åbo.
Efter en gudstjänst där Samuel hade spelat fick han en
stark upplevelse av att predikan är mycket viktig. Någon
ska ju predika också! Det ledde till att han tog ett trossteg
in i teologins värld både vad
gäller studier och framtidsutsikter.
‒ Många präster går i pension och folk står inte på kö för
att efterträda dem. Det är ock-

så en form av kallelse, funderar Samuel.
Under tredje studieåret i
Åbo började han jobba som
distriktsteolog. På den posten
fick han predika, men också sjunga och musicera. Han
hjälpte de olika avdelningarna
inom SLEF på olika sätt. Totalt arbetade han 1 ½ år som
distriktsteolog, först på deltid,
sedan på heltid och under den
tiden blev det ungefär 150 predikningar. Innan dess hade han
hunnit jobba ganska många
somrar som sommararbetare
och sommarteolog i SLEF.

Balansgång
Nu ser han mest fram emot
att jobba med gudstjänsterna och få predika för samma
människor flera gånger på raken. Att följa kyrkoårets rytm
och få se församlingslivet inifrån. Han vill lära känna konfirmanderna, barnen och ungdomarna.
Det är en fin balansgång
mellan traditioner och nya idéer. Det finns ingen anledning
att riva upp beprövade traditioner. En församling får gärna
fortsätta göra det som man alltid har gjort, men det gäller att
hela tiden sträva efter att göra
det på ett fräscht sätt så att det
är nära knutet till människornas aktuella situation.
‒ Någon har sagt att den
kristna tron svarar på frågor
som ingen ställer. Jag tror nog
att folk ställer frågorna, men
med helt andra ord. Det gäller
att var lyhörd för språket som
man själv och andra använder,
så att man faktiskt förstår varandra, funderar Samuel.

En ny vöråbo och tf kaplan Samuel Erikson. Foto A-S Bäck.

Samuel har en dröm om
hundra personer i gudstjänsten
varje söndag. Det är svårt att
själv bjuda med folk, när man
är partisk som präst. Skulle
gärna se att Vöråborna skulle
utmana varandra och sporra
varandra att ta in gudstjänsten
som en naturlig del i veckans
rytm. Att unna sig tid att stilla
sig och ge tid för de lite större
frågorna i tillvaron. Nuförtiden brukar det vara sådär lite
på 50 personer i kyrkan en
vanlig söndag.
‒ Världen hungrar efter sanning. Det finns så mycket fake
news och alternativa fakta. Det
finns så många olika bud om

vem Gud är, om livets värde,
om döden. Vi behöver inte ge
upp och tänka att det inte går
att veta något om de här frågorna. Vi kan frimodigt dyka
djupare och nå fram till sanningen. Bibeln är sann och den
håller att prövas. Det är inte
fråga om några skrockfulla
historier.
‒ Församlingsborna får gärna ta kontakt med de anställda
bara för att prata. Världen behöver inte vara på väg att gå
sönder, för att man ska ha orsak att ta kontakt. Vi är inte så
farliga, hälsar Samuel.
ANN-SOFI BÄCK

Sommarlägren

Kaplanens dröm

Sommaren 2018 var som bekant varm och härlig. Årets
sommarläger för barn bjöd
därför på bästa förutsättning
för underbara lägerdagar. Det
ger också dessa bilder en uppfattning om.

”Varför är det så lite folk i kyrkan nu för tiden?”
Det var jag och mina goda
vänner som satt och funderade
för nästan tio år sedan. En fråga som jag vet att många funderar på än idag. Det tog oss
förvånansvärt länge att komma på svaret: ”Det är för att vi
själva inte är där!”
Vi blev alldeles lamslagna
när vi insåg att det är så lite
folk i kyrkan för att det är så
lite folk i kyrkan. Det blir en
ond cirkel, man vill inte gå för
att det är så folktomt.
Då bestämde vi oss för att
ändra på trenden och börja gå
i gudstjänster om söndagarna.
Tio år senare har det blivit en
vana, och nu är det svårt att
tänka sig en söndag utan att gå
i kyrkan.
Det finns förstås många invändningar. En gudstjänst är
gammalmodig och tråkig, man
är trött på söndagsmorgonen

Lägren var Äventyrslägret
vid Långkärr-Kyrkstrand-Storsand 26-28.6 och Konst- och
friluftslägret vid Kyrkstrand
6-8.8.

TEXT & FOTON
PETER ÅBACKA
CATARINA LINDGREN

Vattnet var varmt och skönt och solen sken.

William Lassus seglar flotte.

Härlig utsikt från denna hängmatta där Wilma Henriksson
sov gott.

eller känner sig för ung. Om
du ens är lite nyfiken uppmanar jag dig att komma med! En
gudstjänst är inte tråkig, den
sjuder av liv. Men för att det
ska upplevas så måste församlingen komma samman.
”Låt oss ge akt på varandra
och sporra varandra till kärlek
och goda gärningar. Och låt
oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar
göra, utan i stället uppmuntra
varandra, och det så mycket
mer som ni ser att dagen närmar sig.” (Hebr. 10:24-25)
Det vi vill ha kvar imorgon
måste vi kämpa för idag. Kyrkan är en sådan sak. Min dröm
är att vi skulle vara 100 personer i Vörå kyrka varje söndag.
Delar du min dröm?
Vi ses på söndag!
SAMUEL ERIKSON
Tf kaplan

Onko meidän anteeksiantomme
toisille ehtona Jumalan
anteeksiannolle meille?
Isä meidän –rukouksessa kuuluu viides rukous: Anna meille
meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.
Entä jos emme yksinkertaisesti voi antaa anteeksi hänelle, joka on meitä loukannut,
vielä ehkä todella pahoin?
Estääkö se silloin Jumalan anteeksiannon meille?
Haluan vastata siihen näin:
Ensin muutama sana itseltään Jeesukselta: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi
heidän rikkomuksensa, antaa
myös taivaallinen Isänne teille
anteeksi. Mutta jos te ette anna
anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. (Matt.6:14-15).
Toiseksi: viides rukous käsittelee paljon siitä, kuinka
Jumalan anteeksianto meille virtaa meidän kauttamme
eteenpäin toisille. Jos näin ei
ole, on jotain vialla. Jumala
antaa anteeksi, ei meidän an-

teeksiantamisen vuoksi, vaan
Jeesuksen tähden, hänen sovituskuolemansa tähden. Jumala
puhdistaa syntiset, ei virheettömiä ihmisiä. Jos minulla on
tahto antaa anteeksi, mutta en
saata sitä tehdä, voi Jumalalta
pyytää apua siihen. Joskus voi
viedä kauan ennen kuin voi todella antaa anteeksi.
Lopuksi: Toisten anteeksiantaminen ei tarvitse vain
se, joka ottaa vastaan anteeksiannon, vaan myös hänelle,
jonka täytyy antaa anteeksi. Vääryyden jälkeen piilee
monia vaaroja kaislikossa;
viha, katkeroituminen, toisen
virheaskeleen loputon vatvominen. Muiden rikkomusten
selvittelyissä voimme kysyä
itseltämme; kuinka monta kertaa Jumala on anteeksi antanut
minulle? Vastaus on loputtoman monta kertaa. Samoin me
voimme myös antaa anteeksi
kanssaihmisillemme. Kanssaihmisten mahdollinen rikkomus ei ole mitään verrattuna

minun rikkomuksiini Jumalaa
vastaan.

Jumala on
kaikkialla

Syksyn
seurakuntavaalit

(Matt.11:29)

INGEMAR KLEMETS
kappalainen
KYSY PAPILTA! Mikäli
kaipaat vastauksia mieltä
askarruttaviin kysymyksiin,
niin kirjoita omalla nimellä
sähköpostia: vora@evl.fi

Vöyrin kirkossa
• su 16.9 klo 10 kaksikielinen Sadonkorjuujuhla.
Tomas Klemetsin lähtösaarna. Hän on siirtynyt
1.8.2018 SLEF:in kotimaan johtajaksi. Yhdessäoloa, ruoka- ja kahvitarjoilua seurakuntakodilla.
• su 23.9. klo 10 piispa
Björn Vikström asettaa
seurakunnan uuden
kirkkoherran Hans Boijen
virkaan. Keitto- ja kahvitarjoilu seurakuntakodilla.

Vettä on kaikkialla. Ainakin
melkein. Melkein kaikki täällä
maan päällä hyvinkin koostuu
jossain määrin vedestä.
Mutta se on laiha lohtu sille
joka on janoinen. Jumala on
kaikkialla. Hän on kauniissa
loppukesäillassa, lapsen iloisissa silmissä ja rakkaudessa.
Mutta se on laiha lohtu sille
joka etsii elävää Jumalaa.
Joka on janoinen, täytyy tietenkin saada lasillinen vettä.
Sen voi juoda ja se sammuttaa
janon. Ja sekä joka etsii elävää
Jumalaa, tätyy saada kohdata
itse Jeesus Kristus, hän täyttää
kaipuun.
Lasillisen vettä saa vesihanasta, mutta mistä löytää
Jeesuksen? Hänhän eli kauan
sitten.

Kyllä, Jeesuksen Kristuksen,
Jumalan pojan, kohtaamme
Jumalan sanasta – Raamatusta.
Ihmeellisellä tavalla hän läsnä
ja se joka kuulee tai lukee hänestä, saa kohdata hänet itse.
Se on merkillistä, ja oikeastaan aivan uskomatonta, mutta
meitä on monia jotka voimme
vakuuttaa näin todella olevan.
Jeesus kohtaa meidät Raamatussa ja sakramenteissään;
kasteessa ja ehtoollisessa.
Jeesus sanoo: ” Ottakaa
minun ikeeni harteillenne ja
katsokaa minua: minä olen
sydämeltäni lempeä ja nöyrä.
Näin teidän sielunne löytää levon.” (Matt 11:29)
SAMUEL ERIKSON
Vt. kappalainen

Marraskuussa valitaan vaalein
uudet valtuutetut kirkkovaltuustoon. He päättävät seurakunnan taloudesta, henkilökunnasta ja kiinteistöistä.
Ehdokasasettelu päättyy
17.9. Valitsijayhdistykset laativat ehdokaslistat. Jos olet
kiinnostunut asettumaan ehdokkaaksi, niin ota yhteyttä
sopivaksi katsomaasi valitsijayhdistykseen. Tarvittaessa nykyiset luottamushenkilöt auttavat sinua. Lisätietoa saa
verkkosivustolta www.seurakuntavaalit.fi ja kirkkoherranvirastosta.
Ennakkoäänestys on tänä
vuonna erityisen tärkeää. Vaalipäivänä 18.11. voi äänestää
vain Vöyrillä uusien sääntöjen mukaan. Ennakkoäänestys järjestetään eri paikoissa
seurakuntaa, joista tiedotetaan myöhemmin. Mikäli asut
jossain muussa seurakunnan osassa, seuraa ennakkoäänestysmahdollisuuksia,
niin voit äänestää lähellä.

Avoimin mielin kohti tulevaa
Haastateltavana Hans Boije
‒ Näiden kolmen seurakunnassa työskennellyn viikon
aikana olen nähnyt paljon
myönteistä. Olen tullut hyvin
vastaanotetuksi ja Oravaisissa
olen tavannut oikein mukavan
iltajumalanpalvelusta suunnittelevan jumalanpalvelusryhmän. Verkossa olen saanut
kuvan, että paljon toimintaa
olevan käynnissä. Seurakunnassa on hyvä pohja erilaisille
perinteille. Näin sanoo Vöyrin
seurakunnan uusi kirkkoherra
Hans Boije ja toteaa vievän
aikaa, ennen kuin ymmärtää
mitä kaikkea kirkkoherran tulee tehdä. Koska marraskuussa
tänä vuonna on seurakuntavaalit, oli aika tarttua valmistelutoimiin heti elokuussa.

Hallinnoija
Seurakunnilla voi joskus olla
vaikeuksia saada hakijoita
kirkkoherranvirkaan,
koska
monet papit eivät mielellään
työskentele hallinnossa. Hans
Boije kokee toisin. Hän on
työskennellyt koko työuransa
ajan hallinnossa, joten se osuus
ei tuota hänelle murheita.
Hans Boije on työskennellyt
pitkään insinöörinä Ruotsissa
ja Suomessa. Teknisten opintojen ohella hän luki teologiaa
jo nuorena, ajatuksena, että jonain päivänä hän työskentelisi
pappina.
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hän on ollut hallintojohtajana
Johannelundin
teologisessa
korkeakoulussa Upsalassa kolme vuotta.
Nyt hän on 62-vuotias. Jos
hän aikoo työskennellä seurakuntapappina, on se nyt tai ei
koskaan. Kirkkoherrana voi
työskennellä kunnes täyttää
68 vuotta ja se sisältyy Hansin
viisivuotisnäkökulmaan, minkä hän ottanut tehtäväkseen
Vöyrin seurakunnassa.
- Kaikki ammattiryhmät
riskeeraavat jähmettyä näkökulmiinsa. Itse olen ollut tavallinen seurakuntalainen monet vuodet ja minulla on siitä
kokemusta eri elämänvaiheissa. Se ehkä antaa enemmän
arkipäivän näkökulmaa seurakuntatyöhön. Tekninen koulutus antaa sen lisäksi toisenlaisia lähtökohtia tavallisiin seurakuntalaisiin, tuumaa
Hans.

Ravinto
Hansilla ei ole niin paljoa kokemusta hengellisestä johtamisesta ja hän tietää sillä alueella
olevan paljon opittavaa. Hän
toivoo, että kaikki seurakuntalaiset eri lähtökohdista saisivat
läheisemmän suhteen Kristukseen, jokainen tavallaan.
Arkipäivän askareilla ja
elämäntilanteilla on suuri
vaikutus,
siihen kuinka paljon
flera år sedan.
voiHon
osallistua
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hittade sedan
på nätoimintaan.
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vinä, tarvitsee myös hengellinen elämä koko ajan ravintoa.
Tarvitaan jotain, joka auttaa
pitämään yhteyden Jumalaan.
- Myös hengellisessä elämässä tulee juhlia ja kohokohtia, mutta arjessa tarvitaan
jotain millä selviytyä seuraavaaan päivään.
Hartauskirjat ovat hyviä.
Itse olen käyttänyt raamutunlukusuunnitelmaa Dagens
lösen useita vuosia. Etuna kirkon työntekijälle on hengellinen yhteys kollegojen kanssa.
Jos täytyy vain antaa itsestään,
siitä tulee pian loppu, tarvitaan
täyttymistä. Mitä stressaavampaa arki on, sitä tärkeämpää on
pitää kiinni pienestä hartaudesta. Dialogi Jumalan kanssa
ei tarvitse olla merkittävää. Se
saa mielellään koskettaa arkipäivän kysymyksiä, sanoo
Hans.
- Katolisissa maissa pistäydytään mielellään kirkkoon
hiljaista hetkeä varten silloin
tällöin. Se ehkä sujuu luonnollisemmin kaupunkiympäristössä, mutta jotain siitä voisi
olla mielellään myös meillä
täällä.
Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon Hans on
työskennellyt
osa-aikaisesti
Vaasan ruotsalaisessa seurakunnassa ja siten on saanut
näkemystä papin työhön. Ollessaan
Kredussa
till vind irehtorina
håret”. Det
var en
Uudessakaarlepyyssä,
hän siman vid namn Ole Kassow
jaisti
joskus myös
pappiastartat
rippii Danmark
som hade
koululeireillä,
mikäli
Vaasassa
projektet. Kassow
hade
varje
tarvittiin
apua.
dag på väg
till jobbet cyklat

Kun kyseessä on tavalliset
tehtävät, kuten kaste, vihkimiset, hautajaiset ja jumalanpalvelukset on käsikirjasta suuri
tuki. Muuten täytyy opetella
talon tavoille ja päästä arjen
toimintaan sisälle. Olen avoin
kaikelle mitä vastaan tulee,
saamme nähdä mitä se antaa.

Rentoutuminen
Jaksaakseen pitkällä tähtäimellä on tärkeää välillä rentoutua ja ladata akkuja. Silloin
Hans etsiytyy kesämökille
Oravaisissa.
Joskus tulee ajeltua veneellä merelle tai sitten vaellettua
luonnossa vaimon Pian kanssa. Kesämökin osti Hansin
isoisä aikoinaan ja siellä Hans
on viettänyt kesänsä aivan
pienestä pitäen. Se on suvun
kiinnekohta ja sinne he ovat
palanneet vaikka ovat asuneet
monessa muussa paikassa,
sekä Ruotsissa että Suomessa.
Hans kävelee mielellään.
Kerran hän päätti kävellä pois
ylipainonsa. Se onnistui hyvin. Paino väheni ja kiinnostus
vaellukseen lisääntyi. Nyt hän
kiinnostaa löytää seudulla olevat eri vaellusreitit. Sekä Hans
ja Pia pitävät hiihtämisestä ja
he tuumivat Vöyrillä löytyvän
siihen hyvät mahdollisuudet.
Vuodesta 2001 alkaen on
Hans
viettänyt
pidennetyn
förbi ett
äldreboende
ochviien
konlopun
Norjassa
97-årig man
satt påjoka
en vuosi
bänk
yhdessä
utanför.hyvän, jo nuoruusvuosilta
olevan
ystävän
kanssa.
Han
stannade
och pratade
med honom om hur man en

Vöyrin uusi kirkkoherra Hans Boije. Kuva Ann-Sofi Bäck.

Näinä vuosina he ovat ehtineet
tutustua Norjan eri osiin. He
vaeltavat luonnossa ja puhuvat
suoraan sydämestä, siitä mitä
milloinkin on silloin menossa.
- Erityisesti miehille tekee
hyvää puhua elämäntilan-

teestaan, niin hengellisestä
puolesta kuin arjesta. Se on
kuin retriitti minulle. Sitä tarvitaan.
ANN-SOFI BÄCK
KÄÄNNÖS
MERJA KOKKO

