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Nu är Jenny redo för nästa steg

zzSom ett fyraårigt barn drabbades Jenny Granfors av leukemi. Snart fyller hon 19 år och går det sista året
i gymnasiet. Nu är hon frisk och planerar att flytta hemifrån. – Jag är ett levande bevis på att man inte behöver dö av cancer. Sidan 8

REVYER. Revysäsongen är här och Kommunbladet har tagit sig en titt på revyerna i
kommunen. Sidorna 10 och 12

JUBILEUM. Oravais pensionärer fyller 50 år.
Det firas med både fest och en historik om
föreningen. Sidan 5

SPORT. Snart kan man spela frisbeegolf
i Maxmo. Kärklax UF vill erbjuda möjligheten
att utöva den populära sporten. Sidan 4
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Vörå • Vöyri

Vörå håller
sig framme
zzÅret startade positivt i Vörå. Vi fick
mycket uppmärksamhet i både media och i
sociala medier kring näringslivsseminariet
och Skid-FM.
Näringslivsseminariet lockade i år ett
hundratal åhörare, vilka efter seminariet
gav mycket positiv respons gällande innehållet och arrangemangen. Seminariets
innehåll och föredragshållare var av hög
kvalitet. Medelvitsordet för seminariet
blev 8,7/10 så vi får vara både stolta och
nöjda.
Huvudtalare var statssekreterare Jari
Partanen från Finansministeriet som
informerade om regeringens näringslivsprogram och sysselsättningsmål samt till
viss del utmaningarna med att nå dessa
mål. Han kompletterades av riksdagsman
Joakim Strand som talade om regionens
utvecklingspotential och möjligheter
genom att presentera olika scenarier
för utvecklingen. Riksdagsman Mikko
Ollikainen fokuserade på kontinuerligt lärande i företagen, där kunnandet förnyar
arbetslivet och arbetslivet igen förnyar
kunnandet. Att arbetsplatserna fungerar
som mångsidiga inlärningsmiljöer.
Chefsekonom Mika Kuismanen från
Företagarna i Finlands framförde vissa
dubier om möjligheten att uppnå regeringens sysselsättningsmål eftersom det
finns strukturella hinder i samhället. Han
underströk behovet av arbetskraft hos
företagen och att det är främst inom små
och medelstora företag som potentialen
för arbetsplatstillväxt finns. Han poängterade att kunskap är företagens viktigaste
kapital och behovet av kontinuerlig höjning av kompetensnivån.
Ordförande för SLC Mats Nylund rättade i sitt framförande till vissa i klimatdebatten framförda statistiska felaktigheter
gällande jordbruket och animalieproduktionen och dess effekter på klimatet. Han
önskade att debatten skulle ta avstamp ur
och hålla sig till korrekta data.
Seminariet avslutade med 9solutions
board member Kaj Rönnlund som presenterade sin syn på vilka egenskaper han beaktar innan han som företagsängel går in
och stöder ett nystartat företag samt vilka
utmaningar det kan finnas för ett nystartat
företag att expandera.
Miko Heinilä från Kyrö Destillery fungerade som förträfflig kommentator under

”

TV-sändningarna från Vörå
skidcentrum under de tre
tävlingsdagarna var cirka sex
timmar, med totalt cirka halv
miljon tittare per dag. Mycket
bättre synlighet än så kan man
knappast få.

zzVuosi alkoi Vöyrillä hyvin. Saimme elinkeinoelämän seminaarin ja SM-hiihtojen
ansiosta paljon huomiota tiedotusvälineissä
ja sosiaalisessa mediassa.
Elinkeinoelämän seminaari houkutteli tänä vuonna noin sata osallistujaa ja
seminaarin sisältö ja järjestelyt saivat paljon
kiitosta. Seminaarin sisältö ja puhujat olivat
ensiluokkaisia. Tapahtuman arvosanaksi
annettiin 8,7/10, josta voimme olla erittäin
ylpeitä ja tyytyväisiä.
kvällen samt presenterade destilleriets
Pääpuhujana oli valtiosihteeri Jari Partillkomst – från några killar i en bastu till
tanen valtiovarainministeriöstä. Partanen
ett starkt växande företag. I pausen hade
kertoi hallituksen elinkeino-ohjelmasta
lokala Unga företagare utställning av sina
ja työllisyystavoitteista sekä jonkin
produkter vilket väckte stort intresse.
verran näiden tavoitteiden saavutJanuari avslutades med en mycket
tamiseen liittyvistä haasteista.
lyckad skidfest vid Vörå skidcenHänen esitystään täydensi
trum – Finska mästerskapen i
kansanedustaja Joakim Strand,
skidning. På plats vara största
joka puhui alueen kehityspodelen av Finlands bästa skidåtentiaalista ja mahdollisuukkare. Tävlingarna blev inte sämre
sista esittelemällä erilaisia
av tävlande med rötterna från
kehitysskenaarioita. Kansaneregionen och idrottsgymnasiet
dustaja Mikko Ollikainen
krönte framgångar, vilket är
puolestaan keskittyi
positivt för junioridrotten i
jatkuvaan opregionen och för vårt eget
pimiseen
gymnasium.
yrityksissä,
Tävlingarna hade tojoissa oppimitalt cirka 5 000 åskådanen uudistaa
re och stämningen var
työelämää
hög. TV-sändningarna
ja työelämä
från Vörå skidcentrum
uudistaa
under de tre tävlingsoppimista.
dagarna var cirka sex
Hän esitti,
timmar, med totalt
miten
cirka halv miljon tittyöpaikat
tare per dag. Mycket
voivat
bättre synlighet än så
toimia mokan man knappast få.
nipuolisina
De tävlande framoppimiförde sin uppskattsympäristöning av publikens
inä.
stöd längs med spåret
Suomen
samt för hela arrangYrittäjien
emangen. Ett stort
pääekonotack går till skidcenmisti Mika
trums skötare och
Kuismanen
alla talkoinsatser som
esitti epäilynsä
gjorde det möjligt att
hallituksen työlgenomföra ett Skid-FM
lisyystavoitteimed hög kvalitet. Arrangden realistisuuörsföreningarna Vörå IF,
desta yhteiskunnan
Oravais IF och IF Femman
TOM HOLTTI
rakenteellisten esteikan vara mycket nöjda med
vik. kommundirektör, vs.kunnanjohtaja
den takia. Hän korhelheten.

zzI korthet Lyhyesti
Gratis
skidspår

zzNu kan alla avgiftsfritt skida vid Vörå skidcentrum.
Passa på att skida i vårt
högklassiga
konstsnöspår
där även professionella skidåkare har skidat Finska mästerskapen 2020.

Hiihtoladun
käyttö ilmaista

zzNyt kaikki voivat hiihtää
maksutta Vöyrin hiihtokeskuksessa.
Käytä tilaisuus hyväksesi
ja lähde hiihtämään korkealaatuiselle
tekolumiladul-

KBL

Vöyri pysyy
kartalla

lemme, jota myös ammattihiihtäjät käyttivät suomenmestaruushiihdoissa 2020.

Nya nummer
till tekniska...

zzTekniska sektorn har
nya journummer för kommunens fastigheter och
kommunala vatten- och avloppsärenden. Till journummer kan man ringa kvällar
och helger vid akuta fall
som inte kan vänta till följande vardag.
Kommunala
fastigheter
050-592 1510
Vatten och avlopp 050-593
1942

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.

...och barnrådgivningen
zzVörå barnrådgivning har
fr.o.m 1.2.2020 ny telefonnummer 050 511 8853.
Telefontid må-fre kl 9:3010:00.

Uudet numerot
tekniselle...

zzTeknisellä sektorilla on uudet päivystysnumerot kunnan kiinteistöjä sekä kunnan
vesi- ja jätevesiasioita varten.
Päivystysnumeroon voi soittaa iltaisin ja viikonloppuisin
kiireellisissä tapauksissa, jotka eivät voi odottaa seuraa-

”

Kisat houkuttelivat paikan päälle yhteensä noin 5000 katsojaa,
ja tunnelma oli korkealla.

osti yritysten työvoimatarvetta ja sitä, että
suurin potentiaali työpaikkojen lisäämiseen
on pk-yrityksillä. Lisäksi hän huomautti,
että osaaminen on yrityksen tärkein pääoma
ja osaamistasoa tulee jatkuvasti nostaa.
SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund oikaisi
esityksessään joitain ilmastokeskustelun
tilastollisia epätarkkuuksia koskien maataloutta ja eläintuotantoa sekä niiden ilmastovaikutuksia. Hän toivoi, että keskustelu
inspiroituisi paikkansapitävistä tiedoista ja
pitäytyisi niissä.
Seminaari päättyi 9solutionsin hallituksen jäsenen Kaj Rönnlundin esitykseen.
Rönnlund kertoi ominaisuuksista, joita
hän bisnesenkelinä tarkastelee ennen kuin
ryhtyy tukemaan startup-yritystä, sekä niistä
haasteista, joita laajentumista tavoitteleva
startup voi kohdata.
Kyrö Distilleryn Miko Heinilä toimi illan
aikana erinomaisena kommentaattorina
sekä esitteli tislaamon syntytarinan – saunan lauteilla syntyneen idean, josta kasvoi
menestynyt yritys. Tauon aikana nuoret
yrittäjät esittelivät tuotteitaan, mikä herätti
paljon kiinnostusta.
Vöyrin hiihtokeskuksessa järjestettiin
tammikuun lopussa erittäin onnistunut hiihtojuhla – hiihdon SM-kisat. Paikalla olivat
lähes kaikki Suomen parhaat hiihtäjät. Kisat
sujuivat paikallisilta urheilijoiltamme hyvin
ja urheilulukio niitti menestystä, mikä on
myönteinen uutinen koko alueen junioriurheilulle ja omalle lukiollemme.
Kisat houkuttelivat paikan päälle
yhteensä noin 5000 katsojaa, ja tunnelma
oli korkealla. TV-lähetykset Vöyrin hiihtokeskuksesta saivat kolmen kisapäivän
aikana näkyvyyttä noin kuuden tunnin
edestä ja päivittäin puoli miljoonaa katsojaa.
Parempaa näkyvyyttä ei varmaan voisi
saadakaan.
Kilpailijat esittivät kiitoksensa yleisön
tuesta radan varrella sekä kaikista järjestelyistä. Suuri kiitos kuuluu myös hiihtokeskuksen toimihenkilöille ja talkooväelle, jotka
mahdollistivat korkealaatuisten SM-hiihtojen toteuttamisen. Järjestäjinä toimineet
Vörå IF, Oravais IF ja IF Femman voivat olla
kokonaisuuteen erittäin tyytyväisiä.

vaan arkipäivään.
Kunnan kiinteistöt 050592 1510
Vesi- ja jätevesiasiat 050593 1942

bordet på torsdagar kl. 10–12.
För barn dukar vi upp saft
och pysselbord.

...sekä lastenneuvolaan

zzTule käymään Oravaisten
kirjastossa. Kaffipannu pidetään kuumana torstaisin klo
10–12. Lapsille löytyy mehua
ja askartelumahdollisuuksia.

zzVöyrin lastenneuvolassa
on 1.2.2020 lähtien käytössä
uusi puhelinnumero 050 511
8853.
Puhelinaika ma–pe klo
9.30–10.00.

Bibbakaffe
zzKom på kaffe till Oravais
bibliotek. Termosen står på

Ansvarig redaktör: Kaj Ritala.
Redaktör: Felix Rantschukoff,
telefon 050-5407266.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon 7848 266,

Kirjastokahvit

Sommarjobba
inom tekniska

zTekniska
z
sektorn söker sommarjobbare för sommarmånaderna juni-augusti. Till arbetsuppgifterna hör fastighetsskötsel, tekniskt arbete och skötsel

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

av utomhusområden. Rekommenderad ålder 18 år och
gärna körkort. Skicka in din
ansökan via www.kuntarekry.
fi senast 15.3.2020 kl. 21.00.

Kesätöitä
teknisellä

zzTekninen sektori hakee
kesätyöntekijöitä
kesäelokuuksi.
Työtehtäviin
kuuluvat kiinteistönhuolto,
tekniset työt ja ulkoalueiden
hoito.
Suositeltu ikä 18 vuotta ja
mielellään ajokortti. Lähetä
hakemuksesi www.kuntarekry.fi:n kautta viimeistään
15.3.2020 klo 21.00.

Nästa nummer utkommer
19.03.2020
Sista inlämningsdag för texter och bilder
05.03.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
13.03.2019
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Gamla brandstationen revs på några dagar.

Foto: Felix Rantschukoff

Sune Carlström, brandförman.

Foto: Felix Rantschukoff

Den gamla brandstationen började rivas i januari.

Foto: Felix Rantschukoff

Brandsstationen i Vörå flyttas
Sedan årets början har
Vörå brandstation verkat
på Industrivägen 4.

Den nya brandstationen som
byggs några centimeter på sidan om där brandstationen

stod tidigare beräknas vara
klar i år. Sune Carlström,
brandförman, hoppas att kommuninvånarna har förståelse
för att det kan dröja någon minut längre för dem att anlända.
– Det kan också bli lite

mera trafik över Krooksbacken, säger Carlström.
Flytten till Industrivägen
gick inte helt smärtfritt. Den
slutliga flytten av bland annat bilar och släckningshalare, som skulle ha skett den

15 januari fick skjutas upp på
grund av ett larm i Kaurajärvi.
Carlström påminner om
viktigheten i att de kan köra
fritt på området ifall att ett
larm kommer.
– Vi har haft en del ungdo-

Eläinlääkäri
Veterinär

mar på mopeder och fyrhjulingar som kör här på industriområdet. Jag hoppas att
föräldrarna i kommunen kan
påminna ungdomarna om att
inte åka här, säger Carlström.
En annan huvudvärk har

varit större fordon som råkat
parkera utanför bilhallen,
trots att en skylt på fyra språk
satts upp på dörren.
– Så det hoppas vi också att
folk kommer ihåg, säger han.

Felix Rantschukoff

Vörå uf's revy nr51 since 1958

Lull-Lull
En revy med extra allt!
Regi: Isa Lindgren-Backman

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

Premiär Lördag 7.3.2020 (pris 15€)
Fredag 13.3 Lördag 14.3 Fredag 20.3 Lördag 21.3
Fredag 27.3 Lördag 28.3 Fredag 3.4 Lördag 4.4
Alla förest. Börjar kl.19.00 Biljetter: Online www.vorauf.fi
Fredag-Lördag 14-17 tfn: 050 57 211 14
Vuxen: 20€ U18/stud: 15€ Grupper: 15€ (15 pers. End.företag/förening)

VI TAR INTE EMOT BANK-KREDITKORT!
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Anna Påfs, Sven Lindberg och Camilla Berglund säger att banan byggs bara vädret blir bättre.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Frisbeegolf på gång i Maxmo
De som rört sig i området
kring Maxmo dansbana
har kanske reagerat på
att det sticker upp pinnar
lite här och där. Bara
vädret blir bättre kommer Kärklax ungdomsförening placera ut frisbeegolfkorgar vid pinnarna.
Frisbeegolf kan beskrivas
som en kusin till den traditionella golfsporten. Skillnaden är att frisbeegolfen
är förmånligare och mera
lättillgänglig. Det enda som
egentligen behövs är några
frisbeegolfdiskar. Istället för
att svinga iväg en golfboll
gäller det att få in en disk i en
korg.
Under de senaste åren har
intresset för sporten vuxit lavinartat. Vörå kommun har
hittills saknat en egen Frisbeegolfbana, men det blir det
snart ändring på.
– Tanken på en frisbeegolfbana har funnits väldigt

länge. Vi har nu fått ekonomiskt understöd av bland
annat Kvevlax Sparbank och
Vörå kommun, säger Sven
Lindberg, sekreterare i Kärklax ungdomsförening.
Banan, som placeras intill
dansbanan i Maxmo får B1
klassning och innehåller nio
korgar. Den är ritad av pro-

fessionella aktörer, discgolfpark.net.
– Banan kommer passa för
nybörjare, men jag tror nog
att proffs också kommer att
få en utmaning. Banan uppfyller kriterierna för att man
ska kunna hålla tävlingar, säger Lindberg.
Allt som behövs för att

bygga banan finns färdigt.
Det enda som saknas är bättre väder.
– Nu väntar vi bara på ljusare tider, säger Lindberg
– Och talkokraft, fortsätter
Camilla Berglund, vice sekreterare i samma förening.
Föreningens

viceordfö-

rande Anna Påfs hoppas att
också skolelever ska hitta
till banan när den är färdigbyggd.
– Vi vill att banan ska
kunna användas av alla,
som är intresserade. Det
kostar ingenting och den är
öppen alla dagar, förutom
då det ordnas evenemang

vid dansbanan, säger Påfs.
Föreningen meddelar att
det fortfarande finns möjlighet för företag att få sin logo
på
utkastningspunkterna
och vid infotavlan. Mera information om banan hittar
man på Kärlax UF:s hemsida,
www.karklaxuf.com.

Jonny Huggare Smeds

Frisbeegolfrata Maksamaalle
Maksamaan tanssilavan liepeillä liikkuneet ihmiset ovat
kenties huomanneet, että siellä
kohoaa maasta tankoja vähän
siellä täällä. Kärklax UF aikoo
sään salliessa asentaa tankojen päälle frisbeegolfkorit.
Frisbeegolfia
voidaan
kuvailla perinteisen golfin
serkuksi. Frisbeegolf on kuitenkin edullisempaa ja helpommin
harrastettavissa,
sillä pelaajat tarvitsevat ainoastaan muutaman frisbe-

egolfkiekon. Golfpallon lyömisen sijaan tarkoituksena
on heittää kiekko koriin.
Kiinnostus lajia kohtaan
on viime vuosina kasvanut
räjähdysmäisesti.
Vöyrillä
ei tähän mennessä ole ollut
omaa frisbeegolfrataa, mutta
pian asiaan tulee muutos.
– Olemme pitkään miettineet frisbeegolfrataa. Nyt
olemme saaneet hankkeelle taloudellista tukea muun
muassa Koivulahden Säästö-

pankilta ja Vöyrin kunnalta,
kertoo Kärklax UF:n sihteeri
Sven Lindberg.
Maksamaan tanssilavan
viereen asennettava rata saa
B1-luokituksen ja sisältää
yhdeksän koria. Radan ovat
piirtäneet alan ammattilaiset, discgolfpark.net.
– Rata sopii aloittelijoille,
mutta uskon myös ammattilaisten löytävän siitä haastetta. Lisäksi rata täyttää
kilpailujen
järjestämiselle

asetetut kriteerit, Lindberg
kertoo.
Kaikki radan rakentamiseen tarvittava on valmiina.
Nyt vain odotellaan parempaa säätä.
– Odotamme valoisampia
aikoja, Lindberg kertoo.
– Ja talkooväkeä, jatkaa
saman nuorisoseuran sihteeri Camilla Berglund.
Seuran varapuheenjohtaja
Anna Påfs toivoo myös koululaisten löytävän radalle sen

valmistuttua.
– Haluamme, että kaikki
kiinnostuneet voivat käyttää
rataa. Se on maksuton ja avoinna kaikkina päivinä paitsi
silloin, kun tanssilavalla on
tapahtumia, Påfs sanoo.
Seura kertoo, että yritysten
on vielä mahdollista saada
logonsa heittopisteille ja infotauluun. Lisätietoa radasta
löytyy Kärklax UF:n nettisivuilta, www.karklaxuf.com.
Jonny Huggare Smeds

Kärklax UF vill bjuda upp till dans
Vänner av dansband
och hålligång kan börja
längta redan nu, för den
24–25 juli ställer Kärklax
ungdomsförening till med
dans på dansbanan
i Maxmo.
Ja ni läste rätt. Det blir en hel
danshelg i Maxmo.

– Vi har länge funderat på hur
vi ska förnya vårt koncept.
Många av de som kommit på
våra tidigare danser har sagt
att de gärna skulle fortsätta
ännu nästa dag. Vi har tagit
till oss feedbacken och kör
därför på en danshelg, säger
föreningens viceordförande
Anna Påfs.

På lördag står det svenska
dansbandet Black Jack på
scen. Med sig i repertoaren har de låtar som ”Ingen
stoppar oss nu” och ”Om det
känns rätt”.
– När vi sökte efter artister
så märkte vi att Black Jack
var lediga och slog till. Det är
ett band som många känner

till, säger Camilla Berglund,
vice sekreterare.
Men det är också viktigt för
föreningen att stöda lokala
förmågor. Därav står Carisma på scen på fredag.
Det finns ingen åldersgräns under dansen, men i
puben är åldersgränsen 18.

– I puben blir det också underhållning, men mera mot
partymusik hållet, säger Påfs.
Området runt dansbanan
i Maxmo är exemplariskt för
husbilscampare.
– Man kan parkera husbilen på fredag och köra hem
på söndag eftermiddag, säger
Påfs.

Det är dessutom gratis att
parkera husbilen på området.
Föreningen tar tacksamt
emot talkohjälp under evenemanget. Mera information
om danshelgen publiceras på
föreningens hemsida och Facebooksida.

Jonny Huggare Smeds
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Firar 50 år med fest och bok
Föreningen Oravais
Pensionärer firar 50-årsjubileum den 16 februari.
Föreningen grundades
år 1970, främst för att
hjälpa mindre bemedlade
pensionärer att få en
bostad. Det resulterade
i pensionärshemmet
Tallåsen som finns kvar
än i dag.

Föreningen hette till en
början Föreningen Oravais
Pensionärshem, men år
2018 ändrades namnet till
Oravais Pensionärer och i
de förnyade stadgarna står
det ”föreningens syfte är att,
utan att eftersträva vinst,
upprätthålla bostäder närmast för pensionärer, företrädesvis från Oravais, samt
ge möjligheter till gemenskap och trivsamma aktiviteter”.
Det är också ett uppdrag
som de verkar ha lyckats
med. På några år har man
fördubblat antalet medlemmar och pensionärsbostäderna på Tallåsvägen är i
ständig förnyelse.
– Vårt medlemsantal täcker i dag cirka 70 procent av
pensionärerna i Oravais.
Från år 2017 till år 2019 fick
vi närmare 200 nya medlemmar, säger Göran Westerlund, ordförande för föreningen.
Att föreningen har flera
medlemmar än någonsin
passar bra när det ska ställas
till fest. Under jubileumsfesten i Oravais församlingscenter utlovas musik och sång,
festtal och underhållning.
Dessutom ska föreningens
historia presenteras.
Under ett års tid har ett redaktionsråd
tillsammans
med journalisten Sonja Finholm sammanställt en historik som dokumenterar föreningens 50 år. Historiken
ges ut lagom till jubileumsfesten.
– Föreningen har varit
mycket aktiv genom åren och
det finns mycket att berätta
om. Det speciella med Oravais Pensionärer är att föreningen dels är en traditionell
pensionärsförening, och dels
driver ett äldreboende. Verksamheten är väldigt bred, säger Finholm.
Oravais Pensionärer har i
dag 375 medlemmar. Verksamheten på Tallåsen, som

Bertel Bäck, Matti Kujanpää, Göran Westerlund, Peter Backa och Gunvi Lundqvist.

Foto: Felix Rantschukoff

zzOravais Pensionärer rf:s styrelse:
••Göran Westerlund, ordförande.
••Lars-Erik Staffans, vice
ordförande.
••Karita Sillanpää, sekreterare.

omfattar 44 lägenheter i
fyra hus med en totalyta på
2300 kvadratmeter, har förändrats under åren. Det kan
Bertel Bäck vittna om, han
har nämligen varit medlem
i 38 år. Han gick med i föreningen strax efter att han
studerat klart, för att hjälpa
till med den ekonomiska
biten.
– Då jag såg fotografierna
som används i historiken
väcktes många minnen.
Om vi bara var en pensionärsförening skulle det vara
lättare. Men eftersom vi
också driver bostadsverksamhet kräver det ett visst

Ännu hinner ni boka sommarens fester på
det natursköna Storberget i Rejpelt, Vörå.
Bröllop, släktträffar,
födelsekalas m.m.
Föreningshuset har plats för
130 personer. Renoverat kök med
utrustning. Också kalasservis uthyres.
Ring Peter Svens för bokning,
tel 0500-866730
Rejpelt Hembygdsförening, Vörå

Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

••Medlemmar: Märta Storsjö,
Bjarne Andersson, Gunvi
Lundqvist, Seija Karls.
••Suppleanter: Ginger Hägglund, Harry Backlund.

kunnande inom styrelsen.
Största drivkraften är förstås ordföranden, säger
Bäck.
Matti Kujanpää var ordförande för föreningen i
elva år. Han har märkt att
föreningsmedlemmarna
blir allt äldre.
– I början var det relativt unga personer som
var medlemmar. Men man
lever längre i dagens läge,
vilket har höjt medelåldern,
säger Kujanpää.
– Verksamheten har utvecklats från ett pensionärsboende till ett serviceboende, säger Westerlund.

Sonja Finholm har skrivit och redigerat historiken.

Han ser fram emot att få
dela ut historiken till alla
föreningsmedlemmar och
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Foto: Felix Rantschukoff

festdeltagare.
– Jag är glad att vi fått
ihop den. Jag tyckte det var

svårt i början, men det blev
bra.

Felix Rantschukoff

DAM- OCH HERRFRISERINGAR
I ORAVAIS
Elna 044-9721229
Rosita 050-5122703
Lis-Britt 050-3615533
Wilma & Frida 041-3184339

Pia 050-5244940
Malin 050-5523647
Åsa 041-7472793

Hjärtligt välkomna!
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· krockreparationer
för allavakuutusyhtiöille
försäkringsbolag
• kolarikorjaukset
kaikille
·
plastreparationer
• muovikorjaukset
· polering av målytor
• maalipinnan
kiillotukset
· industriytbeläggningar
• teollisuuspinnoitukset

ÖPPET:
vard. 9–18

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

050-554 9171

Maria Eriksson, Göran Heikius och Helena Helsing tror lägenheterna kommer att passa de flesta.

Foto: Felix Rantschukoff

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

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi

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

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

Maria Eriksson och Göran Heikius inspekterar en av lägenheterna som byggs.
Foto: Felix Rantschukoff

Göran Heikius säger att det är fördelaktigt att bygga inomhus
eftersom man kan undvika fukt.
Foto: Felix Rantschukoff

Snart står flera lägenheter
klara i Vörå centrum
Hamrarna svingar för
fullt, sågarna går varma
och bruket sätts under
kaklet. Fabriken kör i hög
växel på Heikius Hus för
att färdigställa de fyra
parhuslägenheterna som
snart ska stå på Vöråvägen 28.
Tre rum, kök och bastu har
planerats på ett effektivt sätt
på de 61 kvadratmeter som
varje lägenhet består av. Maria Eriksson, som är ansvarig
för försäljningen på Heikius
Hus, säger att effektiva kvadratmetrar är attraktivt hos
deras kunder nu för tiden.
– Flera vill ha lite mindre
lägenheter i dagens läge. Det
är dels billigare och dels lättare att sköta om hushållet,
säger Eriksson.

Fördelen med att husen
byggs hos Heikius Hus är att
alla element är torra under
hela processen. Det minimerar riskerna för att någon
fukt sätter sig i något material, säger Göran Heikius, vd
för företaget.
– Den effektiva tiden det
tar för att bygga ett sånt här
parhus är 4 veckor. En stor
fördel är att hela lägenheten
görs som en stor modul helt
färdig och lyfts på plats. Ingenting behöver fogas ihop på
byggplatsen, säger Heikius

”

Jämfört med att bygga ett
hus på plats så är det också
logistiskt effektivare att bygga färdiga moduler eller helt
färdiga hus och transportera
dem sedan, säger Helena
Helsing, som är ansvarig för
ekonomin i företaget.
– Annars måste man köra
flera gånger för att hämta
material. Vi gör allt klart här
hos oss och så står huset klart
den dagen det anländer. Då
behöver du inte heller oroa
dig över att grannarna stör
sig på allt ljud från bygget så

En stor fördel är att hela lägenheten görs
som en stor modul helt färdig och lyfts på
plats. Ingenting behöver fogas ihop på byggplatsen.”

länge, säger Helsing.
Varje lägenhet som kommer
till Vöråvägen 28 kommer
färdigt utrustade och är energisnåla sett till uppvärmningen. Det kommer även finnas
möjlighet att bygga en inglasning på den stora terrassen
som byggs på framsidan av
lägenheten. Dessutom kommer man kunna gå i skydd
från regn och rusk från bilen
till lägenheten tack vare ett
biltak.
– Dessutom så är läget
perfekt, det är på bra rullator- eller barnvagnsavstånd
till service om vi säger så.
Vi har flera som varit intresserade av lägenheterna, men
den som slår till först får välja
plats helt fritt, säger Helsing.
Felix Rantschukoff
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Niklas Iso-aho och Filip Hästbacka säger att Oravais trafik
haft goda och trogna medarbetare genom åren.
Foto: Jonny Huggare smeds

Oravais
Trafik –
busstrafik
i 70 år
Oravais Trafik Ab grundades i början på 1950 som
en fortsättning på Ab
Nygren & Co, som idkat
lastbils- och busstrafik
sedan 1936, av Verner
Nygren, Nils Sandberg
och Einar Frilund. Bolaget registrerades i Handelsregistret 13.1.1950
och det används numera
som bolagets ”födelsedatum”.
Ungefär samtida började
Larsmobon Werner Granholm, som då drev bussbolaget Nordling & Granholm
i Bromarf i västra Nyland,
längta hem till Österbotten och i oktober 1951 köpte
Werner Granholm aktiemajoriteten i Oravais Trafik. I
dag är det tredje generationen Granholm som är styrelseordförande, säger VD
Niklas Iso-aho, som blev
delägare 2011.
Mycket har hänt under bolagets historia. Från att ha varit
ett bussbolag med en linje
mellan Oravais och Vasa har
bolaget i dag hela Europa
som arbetsfält.
Oravais Trafik har målmedvetet jobbat för framtiden. Under de senaste åren
har bolaget expanderat. Bolaget har köpt affärsverksamhet av andra bussbolag, köpt
ett taxiföretag och utvidgat
resebyråverksamheten när
bolaget köpte affärs- och
flygresebyrån Wasa Tours.
– Jag tror inte folk vet, men
i dag är vi en av de marknadsledande finlandssvenska researrangörerna, säger Filip
Hästbacka, delägare sedan
2017.
– Genom förvärvet av
Wasa Tours har vi i dag möjligheten att sälja internationella flygbiljetter, säger Isoaho. Wasa Tours är numera
enda resebyrån med kundservice över disk i Vasa, att

jämföras med när det som
mest fanns 17 resebyråer i
Vasa.
För 70 år sedan hade
Oravais Trafik två bussar.
Idag har Oravais Trafik en
omsättning på drygt 3 miljoner euro, knappt 50 medarbetare och 16 bussar. Företaget har också haft har
haft lyckan att ha goda och
trogna medarbetare, många
har varit företaget trogna i
flera decennier.
– Bussarna rullar då efterfrågan finns, oavsett klockslag, datum och väder så en
flexibel och duktig personal
är företagets viktigaste tillgång, säger Iso-aho.
– Miljötänkandet har blivit
vardag och det ställs höga
krav på dagens fordon, exempelvis redan nästa år så
tillåts endast bussar av miljöklass Euro 6 i Umeå centrum,
så bussparken måste förnyas
kontinuerligt, säger Hästbacka.
– Vårt 70 års jubileum till
ära har vi beställt en ny buss
av märket Scania som byggts
på Scanias karossfabrik i
Lahtis. Den nya bussen blir
Oravais Trafiks i ordningen
85:e buss, den har registernumret OT-70, är 15 meter
lång, 65 sittplatser, är utrustad med allt som behövs i en
ny turistbuss och uppfyller
miljöklass Euro 6, berättar
Iso-aho stolt.
Både Iso-aho och Hästbacka
är födda och uppväxta i Vörå,
de lyfter gärna fram Vöråanknytningen, för trots att
kontoret finns i Vasa är företagets hemkommun Vörå
alltsedan 1959.
Oravais Trafik bjuder på
kaffe med dopp vid garaget i
Vörå lördagen 15.2. kl. 10-13.
Då finns möjlighet att bekanta sig med den nya turistbussen, barnens egen miniatyrbuss och årets reseutbud.
Jonny Huggare Smeds

Scanias Ilkka Korpela överlåter jubileumsbussen OT-70 till Oravais Trafiks VD Niklas Iso-aho. Till höger Filip Hästbacka.
Foto: Jonny Huggare smeds

Linja-autoliikennettä
jo 70 vuoden ajan
Oravaisten Liikenne Oy
perustettiin alkuvuodesta
1950 jatkona Ab Nygren
& Co:lle, joka oli harjoittanut kuorma-auto- ja
linja-autoliikennettä jo
vuodesta 1936 perustajinaan Verner Nygren,
Nils Sandberg ja Einar
Frilund.
Yritys rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.1.1950 ja
päivämäärää
käytetään
nykyisin yrityksen ”syntymäpäivänä”. Yritys täyttää

siis tänä vuonna 70 vuotta.
– Olemme
70-vuotisjuhlamme kunniaksi tilanneet uuden Scania-merkkisen linja-auton, joka on
rakennettu Scanian bussikoritehtaalla Lahdessa. Uusi
linja-auto on järjestyksessään Oravaisten Liikenteen 85. bussi. Sen rekisterinumero on OT-70, se on
15 metriä pitkä, siinä on 65
istumapaikkaa, se on varusteltu kaikilla uuden turistibussin mukavuuksilla ja se
on Euro 6 -ympäristöluokan

vaatimusten mukainen, kertoo yrityksen toimitusjohtaja
Niklas Iso-aho.
Yritys on viime vuosina laajentanut toimintaansa. Se on
ostanut muiden linja-autoyritysten liiketoimintaa ja taksiyrityksen sekä laajentanut
matkailutoimintaansa ostamalla liike- ja lentomatkatoimisto Wasa Toursin.
– Wasa Toursin hankinnan
myötä voimme nyt myydä
kansainvälisiä lentolippuja,
Iso-aho kertoo. Wasa Tours

on nykyään ainoa matkatoimisto, joka tarjoaa Vaasassa
asiakaspalvelua
fyysisessä
toimipaikassa. Enimmillään
Vaasassa on ollut 17 matkatoimistoa.
Oravaisten
Liikenne
tarjoaa Vöyrin varikollaan
pullakahvit lauantaina 15.
helmikuuta klo 10.00–13.00.
Tilaisuuden aikana on myös
mahdollista tutustua yrityksen uuteen turistibussiin,
lasten omaan minibussiin ja
vuoden matkatarjontaan.
Jonny Huggare Smeds
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Jenny besegrade leukemi
som barn – snart flyttar hon
I dag är Jenny Granfors
frisk och är på väg att
flytta hemifrån. ”Jag är
ett levande bevis på att
man inte behöver dö av
cancer”

”Fyraåriga Jenny hälsar
glatt och visar sitt vackra
halsband. Sen springer hon
snabbt uppför trapporna till
andra våningen och ber mig
komma och se på hennes
Barbie-dockor. Jenny skrattar glatt och pratar spontant.
Hon är inte det minsta blyg.
Hon är som vilken pigg fyraåring som helst [….] Men
sjukdomen har många ansikten….”
Så inleddes en artikel i
Kommunbladet för fjorton år
sedan. Artikeln handlade om
Jenny Granfors kamp mot
leukemi (blodcancer).
Jenny öppnar dörren när vi
knackar på nästan ett och ett
halvt decennium efter att artikeln publicerades. Ofantliga mängder vatten har runnit
under broarna och minnena
håller på att lösas upp sedan
diagnosen.
Precis som för fjorton år sedan hälsar Jenny oss hjärtligt
välkomna. Håret är långt,
och Barbiedockorna är sedan länge utflugna ur hemmet i Vörå, men Jenny är fortfarande den glada och pratsamma person som fångades
i KBL artikeln. Hon berättar
gärna sin historia.
– Det var många som berördes av artikeln i Kommunbladet och minns fortfarande personen som var
sjuk. Men jag tror inte alla
vet att det var jag som var
personen som var sjuk. Det

Jenny Granfors planerar att flytta hemifrån. Men först blir det nog en sväng via Ikea. Foto: Jonny Huggare Smeds

är så länge sedan. Mina egna
minnen från sjukdomstiden
har börjat blekna. När jag ser
på bilder så vet jag inte om
jag verkligen minns händelsen eller om jag skapar egna
minnen utgående från bilderna.
När Jenny insjuknade pekade symtomen på en vanlig
influensa till en början, men
febern ville inte lämna kroppen i fred. Det var i samband
med ett blodprov som man

konstaterade diagnosen. Det
visade sig att hon drabbats
av alla föräldrars värsta fasa,
cancer. Det var en orolig och
smärtsam period för Jenny
och hennes familj innan läkarna äntligen yttrade de efterlängtade orden om att hon
blivit friskförklarad.
– Jag är helt frisk i dag. Till
en början gick jag på kontroll
en gång i året, men efter att
jag fyllde 17 år behöver jag
bara gå vart femte år, säger

Jenny.
Sjukdomen har gjort henne
till en starkare person. Hon
låter inte hennes historia påverka henne. Hon har gått
vidare.
– Jag är ett levande bevis på
att man inte behöver dö av
cancer. Jag är inte rädd.
Låt oss lämna sjukdomstiden bakom oss och koncentrera oss på nuet och blicka
framåt. För en 18-åring, som

fyller 19 på barncancerdagen(!), den femtonde februari, är hela världen öppen.
Jenny har mycket på gång.
Och det trivs hon med.
– Jag går sista året i gymnasiet i Vörå och ska skriva
de sista ämnena i studenten
i vår. När jag inte är i skolan
så jobbar jag på S-market i
Vörå.
Just arbetet i butiken är
som en liten revansch. I samband med sjukdomen var

det viktigt att hon hölls frisk.
Handhygien var A och O
och gäster med influensa var
strikt förbjudna i hemmet.
Hon fick under inga omständigheter bli sjuk.
– Jag fick inte följa med i butiken, utan fick vänta i bilen.
Därför känns det roligt att
kunna jobba i butiken i dag.
För fjorton år sedan, då
KBL hälsade på, var det barbiedockor som gällde. Nu är
det fotografi som är det stora
intresset.
– Intresset har växt fram
med tiden. Då jag började
fotograferade jag mest blommor och landskap. Men nu
fotar jag helst porträtt.
Vi går upp till övre våningen, till Jennys rum. Hon visar
gärna bilder, som hon fotograferat, på sina vänner och
från resor hon gjort med sina
klasskamraterna. Bilderna
berättar glada historier.
– Jag har fotat en del student– och examensbilder.
Jag hoppas få göra mera av
det. Jag tycker det är väldigt
roligt.
Planen för vad som händer efter gymnasiet är inte
spikad, men hennes tankar
rör sig kring att studera foto
och grafisk design. Däremot
är planen klar för nästa epok
i livet. Jenny ska flytta hemifrån, tillsammans med sin
pojkvän William Grind.
– Jag har väntat på att få
flytta hemifrån ett bra tag, så
det känns skönt att få komma i gång med det. Det mesta
är fixat, men det blir nog en
IKEA runda ännu, säger Jenny glatt.
Glatt som en person som
har livet framför sig.
Jonny Huggare Smeds

Jenny voitti lapsena leukemian
– pian hän muuttaa pois kotoa
zz”Nelivuotias Jenny tervehtii iloisesti ja esittelee
kaunista kaulakoruaan. Sitten hän kipaisee rappusia
pitkin yläkertaan ja pyytää
minua ihastelemaan Barbejaan. Jenny nauraa iloisesti ja
puhua pulputtaa. Hän ei ole
ollenkaan ujo. Hän on kuin
kuka tahansa pirteä nelivuotias […] Mutta sairaudella on
monet kasvot….”
Näin alkoi Kommunbladetissa 14 vuotta sitten julkaistu artikkeli, joka kertoi
Jenny Granforsin kamppailusta leukemiaa eli verisyöpää vastaan.
Jenny on meitä vastassa,
kun koputamme hänen kotiovelleen lähes puolitoista
vuosikymmentä artikkelin
julkaisun jälkeen. Paljon
on tapahtunut sen jälkeen,
ja sairausajan muistot ovat
haalistumassa.

Jenny toivottaa meidät
lämpimästi
tervetulleiksi
Vöyrillä sijaitsevaan kotiinsa aivan samalla lailla kuin
14 vuotta sitten. Hänen hiuksensa ovat kasvaneet ja
Barbiet unohtuneet kauan
sitten, mutta Jenny on edelleen sama iloinen ja puhelias
tyttö. Hän kertoo tarinansa
mielellään.
– Kommunbladetin artikkeli kosketti monia. Mutta
en usko heidän tietävän, että
juuri minä olin se, joka sairastui. Siitä on niin kauan.
Omat muistoni sairausajaltani ovat haalistumassa. Kun
katselen niiltä ajoilta kuvia,
en ole varma, muistanko todella tapahtuneen vai olenko
luonut omia muistoja kuvien
perusteella.
Jennyn
sairastuessa
ensimmäiset oireet viitta-

sivat alussa tavalliseen influenssaan, mutta kuume ei
millään hellittänyt. Lääkärit
antoivat verikokeen jälkeen
diagnoosin, joka osoitti toteen kaikkien vanhempien
pahimman pelon, syövän.
Tämä oli Jennylle ja hänen perheelleen vaikeaa ja
tuskallista aikaa ennen kuin
lääkärit vihdoin julistivat
Jennyn terveeksi.
– Olen nykyään täysin
terve. Minulla oli alussa kontrollikäynti kerran vuodessa,
mutta täytettyäni 17 vuotta
minun täytyy käydä kokeissa
vain joka viides vuosi, Jenny
kertoo.
Sairaus on tehnyt Jennystä
vahvemman. Hän ei anna
taustansa vaikuttaa häneen.
Hän on jatkanut elämäänsä.
– Olen elävä todiste siitä,
ettei syöpään aina kuole. En
ole peloissani.

On aika jättää syöpä
taakse ja keskittyä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Koko
maailma on avoinna tälle
18-vuotiaalle, joka ironista
kyllä täyttää 19 vuotta lasten syövän päivänä 15. helmikuuta. Jennyllä on monta
rautaa tulessa – ja siitä hän
pitääkin.
– Käyn Vöyrillä lukion kolmatta luokkaa ja kirjoitan
viimeiset yo-aineet keväällä.
Vapaa-ajallani työskentelen
Vöyrin S-Marketissa.
Juuri kaupassa työskentely
on melkein kuin revanssi.
Jennyn oli erittäin tärkeää
pysyä mahdollisimman terveenä sairastaessaan syöpää.
Käsihygienia oli kaikki kaikessa, ja flunssaisilta vierailta oli pääsy kielletty perheen
kotiin. Jenny ei missään nimessä saanut sairastua.

– En saanut mennä edes
ruokakauppaan, vaan minun
täytyi odottaa autossa. Siksi
kaupassa työskentely on minusta niin mukavaa.
Barbiet olivat päällimmäisenä Jennyn mielessä 14
vuotta sitten, kun KBL:n toimittaja viimeksi vieraili perheen luona. Nyt Jennyä kiinnostaa eniten valokuvaus.
– Kiinnostus valokuvausta
kohtaan on kasvanut vähitellen. Kuvasin alussa lähinnä
kukkia ja maisemia, mutta
nyt kuvaan mieluiten muotokuvia.
Menemme
yläkertaan,
Jennyn huoneeseen. Hän
näyttää valokuviaan ystävistä ja matkoista, joita hän on
tehnyt luokkakavereidensa
kanssa. Kuvat kertovat iloisia tarinoita.
– Olen ottanut monia ylioppilas- ja tutkintokuvia.

Niitä olisi kiva tehdä enemmänkin. Se on hauskaa.
Lukion
jälkeisiä
opintosuunnitelmia ei ole vielä
lyöty lukkoon, mutta Jenny
on miettinyt valokuvauksen
ja graafisen suunnittelun
opintoja. Sen sijaan suunnitelmat elämän seuraavan
vaiheen suhteen ovat selvät:
Jenny aikoo muuttaa kotoa
yhteen poikaystävänsä William Grindin kanssa.
– Olen odottanut kotoa
muuttamista jonkin aikaa,
joten on ihanaa vihdoin
päästä toteuttamaan suunnitelmiani. Melkein kaikki
on jo valmiina, mutta täytyy
varmaan tehdä vielä yksi
IKEA-reissu, sanoo Jenny
iloisesti. Iloisesti kuin henkilö, jolla on koko elämä
edessään.

Jonny Huggare Smeds
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I #vörågood-serien lyfts olika teman upp i varje video.

Foto: Skärmdump

Vad är #vörågood?
Vörå kommun har genom
en serie av videor velat
lyfta fram de olika sidorna av kommunen. KBL
ställde fem frågor till
Susanne Skata från Sus
Productions som skapat
videorna.

1. Varifrån kom idén till
#vörågood videorna?
Kommunen ville ha nytt
videomaterial och tillsammans med infogruppen fick
mitt produktionsbolag i
uppgift att producera några
filmer, som sedan utvecklades till en hel serie i sociala
medier. Det var klart från
början att de inte ville ha en
traditionell 3-minuters film
med sol, glada människor,
roliga evenemang, vackra
vyer och popmusik. Sådana
kommunvideon finns redan,
inte bara i Vörå. De är snygga
och välproducerade, men
berättar sällan mer än att det
finns fina saker också i denna
kommun.
Vi funderade då på om
Vörå är bra? Kunde vi testa
det på olika områden, både
med en informativ ingång
och med glimten i ögat? Eftersom kommunen utsätter
sig själv för test, blir svaret
förstås att Vörå är bra! Som
travesti på engelskans ”very
good” är kommunen #vörågood, en hashtag vi hoppas
att stolta vöråbor och glada
besökare vill använda i flera
sammanhang då de postar
något om Vörå i sociala me-

Rapp takt och fina bilder, det är #vörågood.

dier. Med filmerna ville vi
lyfta och påminna om allt
som en kommun faktiskt
har, ger och gör för sina invånare och besökare. Det är
sällan man stannar upp och
tänker på allt som funkar,
det ligger väl i människans
natur att gnälla på det som
inte är som man själv önskar.
Vörå är en trygg kommun
där det mesta faktiskt löper
på bra i vardagen. Då jag fått
fördjupa mig lite i allt som
görs inom de kommunala ra-

marna nu i den här produktionen blir jag imponerad av
kommunens personal, som
håller allt i rullning. Det är
lätt, bekvämt och enkelt
att bo och vara företagare i
Vörå.
2. Vilken var den största utmaningen med produktionen?
En utmaning för en kommun som publicerar något
annat än kungörelser, föredragningslistor och protokoll är förstås att det som
görs produceras med skat-

Foto: Skärmdump

temedel. Tjänstemännen har
politikernas ögon på sig och
politikerna har väljarnas. I
marknadsföring borde man
vara vågad, så fort man kompromissar finns en risk att
det blir tandlöst. Försöker
man sig på humor, är risken
att någon tycker att det är
töntigt. Det var väl främst
den typen av orosmomenten
vi diskuterade.
3. Hur har responsen varit?
Det jag har sett och hört
har varit både tystnad och
positivt.

4. Tog det länge att utföra
produktionen?
Vi började spåna idéer
förra vintern och började
filma lite förra våren. Under senhösten var det mest
aktivitet, då Robin Bokull
och Alfred Backa var ute på
flera inspelningar runt om
i kommunen. Vi har sedan
klippt ihop filmerna med en
del av kommunens arkivmaterial.
5. Behöver kommuner använda sig av mera rapp,
informativ video i sin mark-

nadsföring?
Då vi inledde diskussionen
med Vörå kommun insåg vi
att vi fick en näst intill omöjlig uppgift till begränsade
resurser. Önskemålet var
att filmen skulle locka både
inflyttare och besökare och
samtidigt också företagsetableringar, medan den även
skulle stärka stoltheten hos
de som bor i kommunen. Jag
tror inte det finns en så rapp
och informativ film eller en
så häftig annonskampanj
som löser den utmaningen.
Men aktivitet och synlighet i
gammelmedia, sociala medier och på olika typer av evenemang kan självklart bidra
till en interaktion med både
invånare och potentiella inflyttare. Där har många kommuner en hel del att utveckla
ännu, då de idag förväntas
publicera så mycket information själva.
Kommuner har ju ingen
entydig produkt de säljer.
Folks val av boningsort
styrs knappast enbart av
en video eller annons. En
fungerande basservice är
den bästa reklamen för en
kommun. Marknadsföring
i dagens informationssamhälle omfattar ju allt som en
kommun visar utåt, allt från
invånarnas solnedgångar på
Instagram till politikernas
uttalanden i lokalpressen,
från fungerade snöplogning
till häftiga evenemang och
allt där emellan.
Felix Rantschukoff
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En av akterna i Byarevyn handlar om när en ko var i tingsrätten i Österbotten

Foto: Felix Rantschukoff

Byarevyn i ständig förnye
Den 8 februari var det premiär för Kuldioxid, Byarevyns nyaste
föreställning. Förberedelserna innan revyn var många, nytt ljus
installerades, utstyrslarna justerades och nya karaktärer skapades.
Roland Engström, regissör
för revyn, säger att man satsar på att skapa en så jämlik
och bred revy som möjligt.
Flera av de mera typiska revykaraktärerna, som förvisso

kan vara uppskattade, reflekterar inte dels båda könens
humor, dels vill man också ge
rum för nya karaktärer och
således humor.
– De yngre i gänget får

skapa sina karaktärer som i
sin tur i framtiden kanske blir
klassiker. Själv har jag blivit
trött på vissa karaktärer, så
det är trevligt med lite omväxling, säger Engström.

Som titeln säger så är
årets revy förankrad i klimatångest
och
tankar
om miljön. Kuldioxid är i
grund och botten en nummerrevy, men visst är mil-

jön ett återkommande
tema.
Ibland kommer idéer till
revyn serverad på silverfat,
som när Österbottens tingsrätt skulle avgöra om en ko
kunde begå hemfridsbrott i
oktober, vilket fick stor spridning i media.
Att skriva texter om en
ko involverar mycket ordlekar. ”Min klient kan var-

ken säga mu eller mä” är
ett exempel från Kuldioxids sketch om kon i rättegången.
Det är tacksamt att ha tillgång till en komiker som kan
hjälpa Byarevyn att skriva
och finslipa texterna till revyn, säger Engström.
– Det är tacksamt att ha
Alfred Backa med i processen. Det är alltid roligt när
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Byarevyn är en blandning av välskrivet material, en gnutta ironi och en stor näve humor.

Foto:

Felix Rantschukoff

Ibland får man vara kreativ när det kommer till dräkter. Som domaren som har en matta på
framsidan för att ge en färgklick till utstyrseln
Foto: Felix Rantschukoff

En blind mullvad från Jakobstad gjorde entré i revyn.

Foto: Felix Rantschukoff

else – satsar på jämlikhet
han skickar en idé eller om
vi kört fast kan vi bolla tankarna med honom, säger
Engström.

”

Trots att en del ungdomar är mindre vana vid revyscenen, än i jämförelse
med exempelvis veteranen

Alla har olika humor och en 20-åring kan ha
en helt annan form av humor än en 60-åring.
Därför vill vi även se till att vi är ett gäng som
representerar alla.”

Engström, går utvecklingen
snabbt framåt. Engström berättar att han märkt en helt
annan säkerhet i hur ungdomarna jobbar både under
förberedelserna och på föreställningarna.
– Det ger mycket det.
Att publiken kommer att
känna igen att det är Byarevyn det är frågan om är självklart för Engström. Förutom

finurliga texter är det viktigt
att de har ett liveband som
står för musiken. Och i år involveras de ännu mera i showen än tidigare.
– Det ger en extra krydda.
Men vad är det som är kärnan i Byarevyn som ger den
sin säregenhet? Det är flera
detaljer som bygger upp helheten, säger Engström. Hans
mål som regissör är att upp-

rätthålla en hög nivå av skådespeleri.
Vissa har kanske en syn
på revyskådespelare som att
det är bara att slänga på en
hatt och klistra på en mustasch och att vråla något på
scenen.
– Vi vill att föreställningar
ska vara något för alla. Alla
har olika humor och en
20-åring kan ha en helt an-

nan form av humor än en
60-åring. Därför vill vi även
se till att vi är ett gäng som
representerar alla. Det kan
knappt bli mera jämställt, vi
är 6 män och 6 kvinnor. Och
en kvinna till som står för
sång, säger Engström.
Föreställningarna
av
Kuldioxid pågår ända till 7
mars.
Felix Rantschukoff

12

torsdag 13 februari 2020

Vörå ungdomsförening är ett glatt gäng som gärna bjuder på sig själv.

När Vörå Ungdomsförening ger sin 51 revy bjuder föreningen på ”lull-lull”.

Vörå ungdomsförening
Lull-lull, ett ord som kommunens styrelseordförande Rainer Bystedt myntade och som spreds i österbottnisk media. Det är ett roligt ord, tycker Vörå
Ungdomsförening som döpt sin revy till just ”Lull Lull – En revy med extra
allt”. Det blir den 51:e revyn i föreningens historia
– Man kan säga att vi har lulllull på talko, så Rainer kan
vara lugn. Vi har inte heller ut-

sett någon konstkoordinator,
säger teaterveteranen Victor
Ohlis med glimten i ögat.

– Men vi har några veckor
kvar till premiären, så vi hinner anlita en koordinator

ännu, säger skådespelaren
Markus Påhls.
Trots att det bara är några

veckor kvar till premiären
den sjunde mars, så har inga
nervösa sammanbrott inträffat. Ännu.
– Det är väl egentligen först
då man har teknisk genomgång som nervositet börjar
komma, säger Victor Båsk,
som flyttat hem från Närpes
till Vörå.
– Vi är glada över att kom-

munen fått en ny skattebetalare, och så är vi lite glada
över din talang också, skrattar Victor Ohlis.
Måste man vara från Vörå
för att förstå revyn?
– Nej. Vi har rensat ut allt
som är superlokalt. Det lokala handlar om sådant som
fått medial spridning, säger
Victor Ohlis.
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bjuder på lull-lull på talko
På scen står många bekanta ansikten. Skådespelarna
beskriver sig själva som orutinerat rutinerade. Ett nytt
ansikte är Fanny Fors, som är
med första gången som skådespelare.
– Jag råkade se att de sökte
skådespelare på sociala medier och ville komma med,
säger hon.

”

Det är inte bara så där att fixa en revy. Det krävs ganska mycket. Och vi
nöjer oss dessutom inte med den enkla vägen.”

För regin står återigen Isa
Lindgren-Backman. Hon är
uppskattad bland skådespelarna.
Men hur är det med regissören själv, tycker hon om

skådespelarna?
– Jag ville komma tillbaka
för att det är ett roligt gäng.
Det krävs tid, tålamod och en
gnutta förkärlek för att under-

hålla andra om man vill vara i
en revy. Det publiken ser under föreställningen är bara en
kort inblick. Det största arbetet sker bakom scen före ridån
går upp för första gången.

– Det är inte bara så där att
fixa en revy. Det krävs ganska mycket. Och vi nöjer oss
dessutom inte med den enkla
vägen, säger Niklas Svartbäck som är ordförande för
föreningen.
Ett bevis på att Svartbäck
talar sanning är bilen som
användes i fjolårets föreställning. Istället för att bygga

en bil i kartong så sågade
de sönder en riktig bil, bar
in den och byggde ihop den
igen. Publiken kan förvänta
sig liknande överraskningar
i årets föreställning.
– Vi är tacksamma för våra
talkoarbetare som hjälper till
och bygger, säger Svartbäck.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds
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Sportlovsprogram i Vörå 2020
FREDAG 21 FEBRUARI
zzFångarna på Norrvalla 2123.2 med start kl 17 för åk 3-6.
På årets häftigaste läger med
”fångarna på fortet” känsla
får deltagaren tillsammans
med sina lagmedlemmar och
lagledare utmaningar i olika
celler som till slut leder till
”grande finale”, där alla lag
tävlar och hejar på varandra.
Övernattning på Norrvalla. Morgonmål, lunch, middag och kvällsmål ingår. Pris:
165 euro. Info och anmälan
(senast 16.2): www.folkhalsan.fi/evenemang/lager/
fangarna-pa-norrvalla/

zzDisco kl 18-20 i Komossa
Uf lokal, Komossavägen 237,
Komossa. för barn i förskola
– åk 2. Gratis inträde. Kiosken är öppen. Föräldrar är
välkomna till cafét.
Arr. Komossa Uf
zzFilmkväll kl 19 för åk 3 – 6 i
Komossa Uf lokal, Komossavägen 237, Komossa. Vi väljer
film tillsammans. Gratis inträde. Kiosken är öppen. Arr.
Komossa Uf
LÖRDAG 22 FEBRUARI
zzRevyn Kuldio2xid kl 19 i
Årvasgården, Slagfältsvägen
20, Oravais.
Bokningar: 050-377 3679.
Biljettpris: Vuxna 18 euro,
barn 7-12 år 9 euro. Ingår
servering och programblad.
Under sportlovsveckan hålls
föreställningar även 23.2
28.2, 29.2 och 1.3. Arr. Byarevyn i Oravais

zzIshockeyturnering på rinken i Oravais, Skolvägen 39.
Samla ihop ditt egna hockeygäng och kom med på en kul
dag. Matcherna spelas 3 mot
3 med små mål.
Speltid 2x10 min. Åldersklasser: 7-12 år och 13-75 år.
Anmälningar görs till Glenn
Präst tfn 050-3370311, senast
19.2. kl 18. Regler: Hjälm rekommenderas, inga slagskott
eller tacklingar tillåtna. Domare och fina priser utlovas
också.
Arr. Oravais IF.
MÅNDAG 24 FEBRUARI
zzSportlovsläger 24-25.2 med
start kl 10 vid Vörå församlingshem för lågstadiebarn.
Lägret avslutas 25.2 kl
17.30. Pris: 30 euro, syskonrabatt 25 euro. Anmälan görs
på slef.fi senast 20.2. Vid frågor kontakta Catarina Lindgren tel. 050-349 2840.
Arr. Vörå församling

zzSportlovsläger 24-25.2 vid
Stall Falisa i Maxmo, Falisavägen 47, för 8-10 åringar.
Här har du möjlighet att lära
dig mera om hästar. Hur ska
man göra för att bli kompis
med en häst? Hur tänker
hästar, egentligen? Vad behöver en häst för att må bra?
Detta och mycket mer ska vi
fundera på under två roliga
dagar tillsammans med Stall
Falisas lugna och harmoniska hästar. Och förstås ska vi
också rida i terräng och prova på tolkning (åka skidor
efter häst)!
Pris: 210 euro. I priset ingår
helpension men går också
bra att övernatta hemma.
Programmet består av stall-

sysslor, hästskötsel, hästhantering, lekar och ridning.
Ingen speciell utrustning eller ridkunskaper behövs.
Anmälan via den elektroniska anmälningsblanketten,
www.stallfalisa.fi/aktuellt/
sportlov. Begränsat antal
platser. Platserna fylls i anmäl-ningsordning.
zzProva på skidskytte kl 12
– 14. Nödvändig utrustning
finns tillgängligt. Plats meddelas på hemsidan www.voraif.fi. Arr. VIF skidning
TISDAG 25 FEBRUARI
zzSportlovsbio i Årvasgården, Slagfältsvägen 20.
Kl 16 visas Sune - Best Man
och kl 18.30 filmen Star Wars
IX.
Biljettpriser: 11 euro för
vuxna och 8 euro barn u. 12
år. Försäljning av kaffe/te,
läskedrycker och godis. Arr.
Oravais Uf

zzTesta backhoppning kl
18.30 i nya nybörjarbacken
vid skidcentrum. Info: tfn
050-3841433. Arr. VIF backhoppning
ONSDAG 26 FEBRUARI
zzSportlovsresa till Simpsiö.
Avgift (inkl. buss och liftkort): u.12 år: 23 euro, ö.12
år: 30 euro. Endast buss: 15
euro. Avgiften faktureras.
Åldersgräns: Födda 2009
och yngre bör ha en vuxen
med. Födda 2008 och äldre
kan delta själva. Krävs minst
25 anmälda. Hyra för slalom-/snowboardpaket inkl.
hjälm 23 euro.
Anmälan: senast 23.2. till
www.vora.fi/slalomresa
Frågor/info Marcus Beijar,
tfn 045-320 7383.
Busstidtabell:
Österö kl 07.45, Särkimo kl
08.00, Djupön kl 08.05, Maxmo Sale kl 08.15, Oravais,
ABC kl 08.30, Karvsor HMK
trading kl 08.45, Vörå City
Café kl 09.00, Lappo kl 10.
Hemfärd kl.14.00. Avbokning senast 24 h före resan.
Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 euro.

zzSportlovskul med musmamman och hemliga gästen
kl 18 på Vörå huvudbibliotek.
Härmävägen 8, Vörå.
TORSDAG 27 FEBRUARI
zzSportlovsläger
27.2-28.2
vid Stall Falisa i Maxmo, Falisavägen 47, för 10-12 åringar.
Här har du möjlighet att lära
dig mera om hästar. Hur ska
man göra för att bli kompis
med en häst? Hur tänker
hästar, egentligen? Vad behöver en häst för att må bra?
Detta och mycket mer ska vi
fundera på under två roliga
dagar tillsammans med Stall
Falisas lugna och harmoniska hästar. Och förstås ska vi
också rida i terräng och prova på tolkning (åka skidor
efter häst)!
Pris: 210 euro. I priset ingår
helpension men går också
bra att övernatta hemma.
Programmet består av stallsysslor, hästskötsel, hästhantering, lekar och ridning.
Ingen speciell utrustning eller rid kunskaper behövs.
Anmälan via den elektro-

niska anmälningsblanketten,
www.stallfalisa.fi/aktuellt/
sportlov. Begränsat antal
platser. Platserna fylls i anmäl-ningsordning.

dag kl 11–17 om vädret til�låter. Följ med den aktuella
situationen på facebook. Servering i skidstugan varje dag
kl 12–16.

zzMinidisco kl 18-20 för barn
under skolåldern samt barn
från årskurs 1-2 i Kärklax
ungdomslokal, Kärklaxvägen 251. Dans, musik, snacks,
rithörna samt ansiktsmålning. Inträde: 4 euro/person,
ingår snacksbuffé och dryck.
Förälder/vuxen 2 euro/person, ingår kaffe och bulle.
OBS! SKOR PÅ FÖTTERNA! Arr. Kärklax uf

zzSlalom- eller snowboard
skola för nybörjare. Priset är
25 euro för 1,5 h och då ingår
utrustning och liftkort. För
information kontakta Malin
Pärus på malin.parus@gmail.
com. Arr. VIF slalom

zzTesta backhoppning kl
18.30 i nya nybörjarbacken
vid skidcentrum. Info: tfn
050-3841433. Arr. VIF backhoppning
AKTIVITETER VID VÖRÅ
SKIDCENTRUM

zzSlalombacken öppen varje

zzTesta skidorientering i terrängen kring Vörå skidcentrum. Kartor fås från skidstugans servering för 1 euro/st
och kartställningar finns att
låna. Arr. VIF motion
zzSkidlandet vid skidcentrum är öppet varje dag
måndag till fredag. Det finns
gupp, tunnlar, slalombana
och olika hopp. Passar alla,
barn som vuxen. Arr. VIF
skidning

zzFina skidspår, passa på att
skida i FM-spåren.
ÖVRIGT
zzSimhallen öppen må–fre kl
17–21 (tisdagar kl 17-20). Barn
och ungdomar från Vörå under 18 år simmar gratis.

zzViking Bowling öppet
må–fre: Sportlovsbowling kl
14–17. 1.20 euro per serie för
barnen, 2 euro per serie för
vuxna. Vöråvägen 6.
zzTipsrunda på alla bibliotek i Vörå ordnas under hela
sportlovet. Svara på frågorna
och delta i ett boklotteri!
Delta gärna i båda tävlingarna. Deltagarna bjuds på saft
och pepparkakor. Öppethållningstiderna hittas på www.
vora.fi.
zzBekymmer, problem, funderingar eller frågor? Decibel
hjälper också under sportlovet! Skicka din fråga till den

tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig
till Österbottniska ungdomar
i åldern 13-25.
Hela programmet finns även
på www.vora.fi
Eventuella ändringar i
programmet på facebook;
Vörå skidcentrum eller Vörå
kultur och fritid.
PERJANTAI 21. HELMIKUUTA
zzNorrvallan vangit 21.–23.2.
klo 17 alkaen, 3.–6.-luokkalaisille. Vuoden upeimmalla
leirillä osallistujat saavat
”Fort Boyard – Seikkailujen
linnake” hengessä yhdessä
joukkuetovereidensa ja johtajansa kanssa eri selleissä
haasteita. Lopuksi käydään
”grande finale”, jossa kaikki
joukkueet kilpailevat ja kannustavat toisiaan.
Yöpyminen Norrvallassa.
Hinta sisältää aamiaisen,
lounaan, päivällisen ja iltapalan. Hinta: 165 euroa. Info
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Hiihtolomaviikon ohjelma Vöyrillä 2020
11 euroa ja alle 12-vuotiaat 8
euroa. Myynnissä kahvia/
teetä, limsaa ja karkkia. Järj.
Oravais UF
zzKokeile mäkihyppyä klo
18.30 hiihtokeskuksen uudessa aloittelijoiden mäkihyppymäessä.
Lisätietoa:
puh. 050-3841433. Järj. VIF/
Backhoppning.
KESKIVIIKKO 26. HELMIKUUTA
zzHiihtolomaretki
Simpsiölle.
Maksu (sis. linja-auton ja
hissilipun): alle 12-vuotiaat:
23 euroa, yli12-vuotiaat: 30
euroa. Vain linja-auto: 15
euroa. Maksu laskutetaan.
Ikäraja: V. 2009 tai myöhemmin syntyneillä oltava
aikuinen mukana. V. 2008
tai aiemmin syntyneet voivat osallistua yksin. Tarvitaan vähintään 25 ilmoittautunutta.
Slalom-/snowboard-paketin vuokra, sis. kypärän: 23
euroa.
Ilmoittautuminen
viimeistään 23.2. osoitteeseen
www.vora.fi/slalomresa. Tiedustelut/info Marcus Beijar,
puh. 045-320 7383.
Bussiaikataulu:
Österö klo 7.45, Särkimo
klo 8.00, Djupön klo 8.05,
Maksamaan Sale klo 8.15,
Oravaisten ABC klo 8.30,
Karvsor HMK trading klo
8.45, Vörå City Café klo 9.00,
Lapua klo 10. Kotimatka klo
14.00 Peruutukset viimeistään 24 tuntia ennen matkaa. Poisjäännistä ilman peruutusilmoitusta veloitetaan
10 euroa.

zzHiihtolomakivaa
hiiriemon ja salaisen vieraan
kanssa klo 18 Vöyrin pääkirjastossa. Härmäntie 8, Vöyri.

ja ilmoittautuminen (viimeistään 16.2.): www.folkhalsan.
fi/evenemang/lager/fangarna-pa-norrvalla/
zzDisko klo 18–20 Komossa
Uf-talo, Komossantie 237,
Komossa. Esikoululaisille –
2.-luokkalaisille.
Ilmainen
sisäänpääsy. Kioski avoinna.
Vanhemmat ovat tervetulleita kahvilaan. Järj. Komossa
Uf
Elokuvailta
klo
19,
3.–6.-luokkalaisille,
Komossa Uf-talo, Komossantie
237, Komossa. Valitsemme
yhdessä elokuvan. Ilmainen
sisäänpääsy. Kioski avoinna.
Järj. Komossa Uf
LAUANTAI 23. HELMIKUUTA
zzRevyy Kuldio2xid klo 19,
Årvasgården,
Taistelutantereentie 20, Oravainen.
Varaukset: 050-377 3679.
Liput: Aikuiset 18 euroa,
7–12-vuotiaat 9 euroa. Sisältää tarjoilun ja ohjelmalehti-

sen. Hiihtolomaviikolla esitykset myös 23.2., 28.2., 29.2.
ja 1.3. Järj. Byarevyn i Oravais
zzJääkiekkoturnaus Oravaisten kaukalossa, Koulutie
39. Kokoa oma joukkue ja
tule viettämään kiva päivä.
Ottelut pelataan 3-henkisillä
joukkueilla ja pienillä maaleilla. Peliaika 2x10 minuuttia. Ikäluokat: 7–12-vuotiaat
ja 13–75-vuotiaat. Ilmoittautuminen Glenn Prästille,
puh. 050-3370 311, viimeistään 19.2. klo 18. Säännöt:
Kypärä suositeltava, lämärit
ja taklaukset kiellettyjä. Peleissä on tuomarit. Hienoja
palkintoja luvassa. Järj. Oravais IF
MAANANTAI 24. HELMIKUUTA
zzHiihtolomaleiri alakouluikäisille 24.–25.2. alkaen klo
10 Vöyrin seurakuntatalolla.
Leiri päättyy 25.2. klo 17.30.

Hinta: 30 euroa, sisaralennus 25 euroa. Ilmoittautuminen osoitteeseen slef.fi
viimeistään 20.2. Tiedustelut
Catarina Lindgrenille, puh.
050-349 2840. Järj. Vörå församling.
zzHiihtolomaleiri 8–10-vuotiaille 24.–25.2. Stall Falisassa Maksamaalla, Falisavägen 47. Tässä on tilaisuutesi
oppia lisää hevosista. Miten
hevosen kanssa ystävystytään? Miten hevoset oikeastaan ajattelevat? Mitä hevonen tarvitsee voidakseen
hyvin? Näitä ja paljon muutakin mietimme yhdessä
kahden hauskan päivän
ajan Stall Falisan rauhallisten ja tasapainoisten hevosten kanssa. Ja tietenkin
myös ratsastamme maastossa ja kokeilemme hiihtoratsastusta (hevonen vetää
hiihtäjää)!
Hinta: 210 euroa. Hinta

sisältää puolihoidon, mutta
leiriläiset voivat halutessaan
yöpyä myös kotona. Ohjelma koostuu talliaskareista,
hevostenhoidosta, hevosten
käsittelystä, leikeistä ja ratsastuksesta. Leirillä ei tarvita
erityisvarusteita tai ratsastustaitoa. Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, www.stallfalisa.
fi/aktuellt/sportlov. Rajallinen määrä paikkoja. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
zzKokeile ampumahiihtoa
klo 12–14. Tarpeellinen varustus löytyy. Paikka ilmoitetaan osoitteessa www.voraif.
fi. Järj. VIF/Skidning.
TIISTAI 25. HELMIKUUTA
zzHiihtolomaelokuvia Årvasgårdenissa, Taistelutantereentie 20. Klo 16 Sune (Lasse) – Best man ja klo 18.30
Star Wars IX. Liput: Aikuiset

TORSTAI 27. HELMIKUUTA
zzH i i h t o l o m a l e i r i
10–12-vuotiaille
27.–28.2.
Stall Falisassa Maksamaalla, Falisavägen 47. Tässä on
tilaisuutesi oppia lisää hevosista. Miten hevosen kanssa
ystävystytään? Miten hevoset oikeastaan ajattelevat?
Mitä hevonen tarvitsee
voidakseen hyvin? Näitä ja
paljon muutakin mietimme
yhdessä kahden hauskan
päivän ajan Stall Falisan
rauhallisten ja tasapainoisten hevosten kanssa. Ja tietenkin myös ratsastamme
maastossa ja kokeilemme
hiihtoratsastusta (hevonen
vetää hiihtäjää)!
Hinta: 210 euroa. Hinta
sisältää puolihoidon, mutta
leiriläiset voivat halutessaan
yöpyä myös kotona. Ohjelma koostuu talliaskareista,
hevostenhoidosta, hevosten
käsittelystä, leikeistä ja ratsastuksesta. Leirillä ei tarvita
erityisvarusteita tai ratsastustaitoa. Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, www.stallfalisa.
fi/aktuellt/sportlov. Rajallinen määrä paikkoja. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

zzMinidisko klo 18–20 alle
kouluikäisille ja 1.–2.-luokkalaisille Kärklaxin nuorisoseurantalolla, Kärklaxvä-

gen 251. Tanssia, musiikkia,
herkkuja, piirustusnurkka
sekä kasvomaalausta. Pääsymaksu:
4
euroa/hlö,
sisältää herkkubuffeen ja
juoman.
Vanhemmat/aikuiset 2 euroa/hlö, sisältää
kahvin ja pullan. HUOM!
KENGÄT JALASSA! Järj.
Kärklax Uf.
zzKokeile mäkihyppyä klo
18.30 hiihtokeskuksen uudessa aloittelijoiden mäkihyppymäessä.
Lisätietoa:
puh. 050-3841433. Järj. VIF/
Backhoppning.
TOIMINTAA VÖYRIN HIIHTOKESKUKSESSA

zzLaskettelumäki avoinna
päivittäin klo 11–17, sään salliessa. Seuraa tilannetta Facebookista. Tarjoilua hiihtomajalla päivittäin klo 12–16.
zzLaskettelu- tai lumilautailukoulu aloittelijoille. Hinta
25 euroa/1,5 tunnin opetuskerrasta. Varusteet ja hissilippu sisältyvät hintaan. Lisätietoa malin.parus@gmail.
com. Järj. VIF/Slalom.
zzKokeile hiihtosuunnistusta maastossa Vöyrin hiihtokeskuksessa. Karttoja saatavilla hiihtotuvasta, 1 euroa/
kappale. Karttatelineitä lainattavissa. Järj. VIF/Motion.
zzHiihtokeskuksen
Hiihtomaa on avoinna joka arkipäivä maanantaista perjantaihin. Hiihtomaassa on
töyssyjä, tunneleita, laskettelurinne ja erilaisia hyppyreitä. Sopii kaikille lapsista
aikuisiin. Järj. VIF/Skidning.
zzHienot hiihtoladut, tartu
tilaisuuteen hiihtää SM-laduilla.
MUUTA
zzUimahalli avoinna ma–pe
klo 17–21 (tiistaisin klo 17–
20). Vöyriläiset alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret uivat
ilmaiseksi.

zzViking Bowling avoinna
ma–pe: Hiihtoloman keilailua klo 14–17. 1,20 euroa per
sarja lapsilta, 2 euroa per sarja aikuisilta. Vöyrintie 6.
zzTietovisailu Vöyrin kaikissa kirjastoissa koko
hiihtoloman. Vastaa kysymyksiin
ja
osallistu
kirja-arvontaan! Osallistu
mielellään
kumpaankin
kilpailuun. Osallistujille on
tarjolla mehua ja pipareita.
Aukioloajat löytyvät osoitteesta www.vora.fi.
zzHuolia, ongelmia, mietteitä tai kysymyksiä? Decibel
auttaa myös hiihtolomalla!
Lähetä kysymyksesi kaksikieliseen Decibel.fi nuorisoportaaliin, joka on suunnattu 13–25-vuotiaille pohjalaisnuorille.
Koko ohjelma on luettavissa
myös verkossa osoitteessa
www.vora.fi.
Mahdolliset ohjelmamuutokset Facebookissa; Vöyrin
hiihtokeskus tai Vöyrin kulttuuri ja vapaa-aika
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Evenemangskalender för alla
evenemang i Vasaregionen
zzVasaregionens Utveckling
Ab VASEK har redan under
flera år haft på sin hemsida
en evenemangskalender dit
man samlat utöver VASEKs
egna evenemang även seminarier, kurser och skolningar, infotillfällen, mäs�sor och andra tillställningar
som ordnas i regionen och
intresserar företagare, nä-

ringslivet och organisationer.
Nu har dock den egna
kalendern blivit överflödig,
eftersom den förnyade, mer
funktionella och mer omfattande evenemangskalendern
i Vasaregionens webbtjänst
erbjuder en effektiv kanal
för alla evenemang, även för
evenemang som berör företagare och arbetslivet.
– Vi uppmanar alla evenemangsarrangörer att registrera sig som användare i
Vasaregionens evenemangs-

Detaljplan för Vörå industriområde

Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden
13.2-16.3.2020 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18. Handlingarna finns även på kommunens webbplats: www.vora.fi/voraindustri
Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklings- och
planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
och lämnas in senast 16.3.2020.

Detaljplan för Maxmo industriområde

Förslaget är offentligt framlagd till påseende under tiden
13.2-16.3.2020 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18. Handlingarna finns även på kommunens webbplats: www.vora.fi/maxmoindustri
Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklings- och
planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och
lämnas in senast 16.3.2020.

Ändring och utvidgning av detaljplan
för Fjärdsändan

Utkastet är offentligt framlagt till påseende under tiden
13.2-16.3.2020 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18. Handlingarna finns även på kommunens webbplats: www.vora.fi/fjardsandan
Eventuella åsikter riktas till Utvecklings- och planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas
in senast 16.3.2020. Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Markku Niskala, (06) 382 1240 eller 050-552
8051.
Utvecklings- och planläggningssektionen,
Vörå 13.2.2020

www.vora.fi

Vöyrin teollisuusalueen asemakaava

Ehdotus on yleisesti nähtävillä 13.2.-16.3.2020 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/voraindustri
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kehitys- ja
kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä 16.3.2020 mennessä.

Maksamaan teollisuusalueen
asemakaava

Ehdotus on yleisesti nähtävillä 13.2.-16.3.2020 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/maxmoindustri
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kehitys- ja
kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä 16.3.2020 mennessä.

Asemakaavan muutos ja laajennus,
Fjärdsändan

Luonnos on yleisesti nähtävillä 13.2.-16.3.2020 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/fjardsandan
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
16.3.2020 mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Niskala, (06)
382 1240 eller 050-552 8051.
Kehitys- ja kaavoitusjaosto,
Vöyrillä 13.2.2020

www.voyri.fi

kalender. När man för in ett
evenemang kan man välja
evenemangets
huvudmålgrupp, och när man väljer
till exempel ”Företag och arbetsliv” så syns evenemanget
även på VASEKs hemsidor
som inmatning, berättar
kommunikationschef Johanna Hietikko-Koljonen.
– Ett evenemang blir lyckat
när man berättar om det. Vi
uppmuntrar alltså alla evenemangsarrangörer att börja
använda
Vasaregionens
evenemangskalender.
Ka-

lendern fungerar även som
hjälpmedel när du planerar
ett evenemang, eftersom du
ser vad som pågår i regionen
den dagen du planerat ditt
evenemang.

Gå igenom följande punkter ifall ditt företag eller din
organisation arrangerar ett
evenemang:
• Registrera ditt företag, din
organisation eller förening
som evenemangsarrangör i
Vasaregionens evenemangskalender www.vaasa.fi/sv/

evenemang
• Registrera alla medarbetare som sysslar med evenemangskommunikation som
användare, så att de kan uppdatera era evenemang.
• För in informationen på
evenemanget i evenemangskalendern i god tid. Du kan
alltid uppdatera informationen allteftersom program,
talare, innehåll och schema
säkerställs.
• Kom ihåg att lägga till en
bild. Kom även ihåg länk till
anmälningsblanketten eller

sidan där man kan köpa biljetter till evenemanget.
• Dela evenemanget i dina
sociala mediekanaler. Kom
även ihåg andra marknadsföringsmetoder, såsom nyhetsbrev, epostinbjudningar,
inbjudningskort, tidningsannonser eller radioreklam.
• Kom ihåg att uppdatera
evenemanget i kalendern
ifall det blir några ändringar!
Vi tillönskar alla lyckade
evenemang och tillställningar!

VASEK

Tapahtumakalenteri kaikille
tapahtumille Vaasanseudulla
zVaasanseudun
z
Kehitys Oy
VASEKilla on jo usean vuoden ajan ollut kotisivuillaan
tapahtumakalenteri,
jonne
on kerätty VASEKin omien
tilaisuuksien lisäksi muita
seudulla tapahtuvia seminaareja, kursseja ja koulutuksia,
infotilaisuuksia, messuja sekä
muita erilaisia yrittäjiä, liikeelämää ja seudun organisaatioita kiinnostavia tilaisuuksia.
Nyt oman tapahtumakalenterin ylläpitäminen on
kuitenkin jäänyt tarpeettomaksi, sillä Vaasan seudun
verkkopalvelun uusittu, entistä toimivampi ja kattavampi
tapahtumakalenteri tarjoaa
tehokkaan kanavan kaikille
tapahtumille, myös yrittäjiä ja

työelämää koskeville.
– Kannustamme kaikki tapahtumia järjestäviä tahoja
rekisteröitymään
Vaasan
seudun tapahtumakalenterin
käyttäjiksi. Kalenterissa tapahtumaa syöttäessä voi valita tapahtuman pääkohderyhmän, ja kun siinä valitsee
kohderyhmäksi esimerkiksi
”Yritykset ja työelämä”, siirtyy
tapahtuma syötteenä myös
VASEKin sivuille näkyviin,
viestintäpäällikkö Johanna
Hietikko-Koljonen kertoo.
–Tapahtuma onnistuu, kun
siitä kerrotaan. Kannustamme siis kaikkia tapahtumanjärjestäjiä ottamaan Vaasan
seudun tapahtumakalenterin
käyttöön. Kalenteri myös

auttaa tapahtuman suunnittelussa, sillä näet mitä muuta
seudulla tapahtuu kaavailemanasi ajankohtana.
Yritys, yhdistys tai organisaatio, toimi seuraavasti,
mikäli järjestät tapahtumIA:
• Rekisteröi yrityksesi tai
organisaatiosi tapahtumanjärjestäjäksi Vaasan seudun
tapahtumakalenteriin www.
vaasa.fi/tapahtumat
• Rekisteröi kaikki tapahtumaviestintää tekevät työntekijät käyttäjiksi, jotta he
voivat päivittää yrityksesi tapahtumien tietoja.
• Kirjaa tapahtumakalenteriin tapahtumasi tiedot
hyvissä ajoin. Voit aina päivittää tietoja sitä mukaa kun

ohjelma, puhujat, sisältö tai
aikataulut tarkentuvat.
• Muista lisätä tapahtuman
tietoihin kuva. Muista myös
linkki ilmoittautumislomakkeelle tai painike, jonka kautta voi ostaa lippuja tilaisuuteen.
• Jaa tapahtumaa myös sosiaalisen median kanavissasi.
Muista myös muut markkinointikeinot kuten uutiskirjeet, sähköpostikutsut, kutsukortit, lehti-ilmoitukset tai
radiomainokset.
• Muista päivittää tapahtuman tiedot tapahtumakalenteriin, mikäli niihin tulee
muutoksia!
Toivotamme onnistuneita
tilaisuuksia ja tapahtumia!

Mitä #vorågood oikein on?
zVöyrin
z
kunta haluaa tuoda
esiin kunnan eri piirteitä videosarjan avulla. Kommunbladet esitti viisi kysymystä
videoiden tuottajalle, Sus Productionin Susanne Skatalle.
1. Mistä idea #vorågood-videoihin tuli?
Kunta halusi uutta videomateriaalia, ja tuotantoyhtiöni sai
yhdessä inforyhmän kanssa
tehtäväksi tuottaa muutamia
filmejä, joista sitten kehkeytyi
kokonainen sarja videoita sosiaaliseen mediaan. Heti alusta
oli selvää, ettei kunta halua
perinteistä kolmen minuutin
filminpätkää – aurinkoa, iloisia ihmisiä, hauskoja tapahtumia, kauniita maisemia ja
popmusiikkia. Sellaisia kuntavideoita on jo tarpeeksi, eikä
vain Vöyriltä. Ne ovat kyllä
hienoja ja hyvin tehtyjä mutta
kertovat harvoin muuta kuin
että muissakin kunnissa on
kivoja juttuja.
Aloimme miettiä, onko Vöyri hyvä kunta. Voisimmeko
testata sitä eri alueilla, informatiivisella avauksella ja pilke
silmäkulmassa? Koska kunta
asettaa itse itsensä testiin, vastauksena on tietysti, että Vöyri
on hyvä kunta! Englannin very
goodista väännetty #vorågood
on toivoaksemme sellainen
hashtag (aihetunniste), jota

ylpeät vöyriläiset ja iloiset
kävijät haluavat käyttää eri
yhteyksissä postatessaan sosiaalisessa mediassa Vöyristä.
Halusimme videoiden avulla
muistuttaa kaikesta siitä, mitä
kunnassa itse asiassa on, mitä
kunta antaa ja tekee asukkaidensa ja kävijöiden hyväksi.
Harvoin tulee pysähdyttyä
ajattelemaan kaikkia hyviä ja
toimivia asioita, ihmisluontoon kai pikemmin kuuluu valittaa ja narista asioista, jotka
eivät ole oman mielen mukaisella mallilla.
Vöyri on turvallinen kunta,
jossa valtaosa asioista sujuu
arjessa tosi hyvin. Kun olen nyt
tämän tuotannon aikana saanut perehtyä vähän kaikkeen,
mitä kunnassa tehdään, kunnan henkilöstö, jonka ansiosta asiat rullaavat, on todella
tehnyt vaikutuksen minuun.
Vöyrillä on helppo ja mukava
asua ja yrittää.
2. Mikä tuotannossa oli suurin
haaste?
Kunnalle, joka julkaisee jotain muutakin kuin kuulutuksia, esityslistoja ja pöytäkirjoja,
haasteena on tietenkin se, että
tuotanto tehdään verorahoilla.
Virkamiehet toimivat poliitikkojen katseen alla ja poliitikot
äänestäjien. Markkinoinnissa
pitäisi uskaltaa olla rohkea,

kompromisseissa on heti
vaarana, että viestistä tulee
hampaaton. Jos taas yrittää
olla humoristinen, vaarana
on, että se on jonkun mielestä hölmöä. Keskustelimme
kai lähinnä tämäntyyppisistä
huolista.
3. Millaista palautetta olette
saaneet?
Mitä minä olen nähnyt ja
kuullut, sekä hiljaisuutta että
positiivista palautetta.
4. Kestikö tuotannon toteutus
kauan?
Aloimme kehitellä ideoita
viime talvena ja filmata hiljakseen viime keväänä. Loppusyksyllä oli sitten kiireisin
kausi, kun Robin Bokull ja
Alfred Backa kiersivät kuvaamassa eri puolilla kuntaa.
Olemme sen jälkeen leikanneet videot ja yhdistäneet niihin kunnan arkistomateriaalia.
5. Pitäisikö kuntien käyttää
markkinoinnissaan
räväkämpää informatiivista videomateriaalia?
Aloitettuamme keskustelut
Vöyrin kunnan kanssa tajusimme, että saimme hoidettavaksemme lähestulkoon mahdottoman tehtävän suhteellisen rajallisin varoin. Toiveena
oli, että filmi houkuttelisi uusia
asukkaita ja kävijöitä ja sam-

alla myös uusia yrityksiä mutta
myös lujittaisi kunnassa jo asuvien ylpeyttä omasta kotikunnastaan. En usko, että niin räväkkää informatiivista filmiä
tai niin upeaa mainoskampanjaa onkaan, joka ratkaisi
tällaisen haasteen. Mutta tietenkin aktiivisuus ja näkyvyys
perinteisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa
tapahtumissa voivat edistää
vuoropuhelua niin nykyisten
asukkaiden kuin mahdollisten
uusien tulijoidenkin kanssa.
Monilla kunnilla on siinä vielä
paljon kehitettävää, kun niiden odotetaan nykyään julkaisevan itse niin paljon tietoa.
Kunnathan eivät myy
mitään yksiselitteistä tuotetta. Pelkkä video tai mainos
tuskin ratkaisee, mille paikkakunnalle ihminen haluaa
asettua. Toimivat peruspalvelut ovat kunnalle parasta
mainosta.
Markkinointi
nykyisessä informaatioyhteiskunnassa kattaa kaiken,
mitä kunta haluaa ulospäin
näyttää, aina asukkaiden
auringonlaskukuvista Instagramissa poliitikkojen lausumiin paikallislehdistössä,
toimivasta lumenaurauksesta upeisiin tapahtumiin ja
kaikkeen siltä väliltä.
Felix Rantschukoff
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Mycket program på biblioteket
Kirjasto tarjoaa paljon ohjelmaa
zzPå Vörå huvudbibliotek
ordnas 17.2–2.3.2020 en utställning med temat energiförbrukning i hemmet, på
fritiden och i trafiken. Energirådgivaren Pauli Sneck
är på plats 2.3 kl. 12–14.
Välkommen att diskutera
energi! Thermopolis Oy
erbjuder regional energirådgivning i Österbotten, i
Mellersta Österbotten och i
Södra Österbotten.
Vöyrin pääkirjastossa järjestetään 17.2–2.3.2020 näyttely. Kirjastonäyttelyssä on
esillä monenlaista tietoa
kodin ja vapaa-ajan energiakulutukseen liittyen.

zzSagostunder 2020 – Satutunnit 2020

Ann-Luise Bertell berättar
om sin nya bok Heiman
i Oravais bibliotek måndagen
den 9.3.kl.19.

Energianeuvoja
Pauli
Sneck on paikalla 2.3. klo
12–14. Tervetuloa keskus-

Arbetsgruppen efterlyser
bank- och postupplevelser
till nästa bok
zzPå 1880-talet öppnades
postexpeditioner i våra nejder och i början på 1900-talet
öppnas de första bankfilialerna i Vöråtrakterna.
zzMycket har hunnit hända
på drygt 100 år. Post- och
bankbilar,
snabbanker,
namnbyten,
sammanslagningar, nedläggningar och
t.o.m. bankrån.
För inte allt för längesedan hade de flesta ärende till
både bank och post. Numera
är de få som gör sig ärende
till någondera. Tiderna förändras.

Arbetsgruppen för I Rågens och Fjärdarnas Rike efterlyser nu historier som berör post- och bankväsendet.
Har du någon rolig berättelse eller speciell episod att
berätta om? Vad betydde
postkontoret och banken
för folk förr i tiden? Eller
har du något annat intressant som anknyter till banken/posten.
Skriv och berätta! Vi gör
en sammanställning i årets
bok. Bidrag skickas till
nirr@vora.fi helst senast
sista februari.

Vöråföretagare ordnar
föreläsning om hypnos
Majo Engström från Komossabaserade Dreama Consulting står bakom en föreläsning om hypnos som ordnas
i Vasa.
Fredrik Praesto föreläser
för första gången i Finland
den 9 mars vid Skafferiet at
Ritz i Vasa.

Föreläsningen, ”Det här
är inte hypnos, men jag vill
att du blundar…” lär ut principerna bakom hypnos och
hur man använder dem i sin
vardag.
Föreläsningen innehåller
demonstrationer och övningar så att du får pröva på.

Info till Oravais Oravaisten
förvaltningshus virastotalon
besökare
kävijöille

zzOm ni har en bokad tid
eller möte ber vi er vänta i
väntrummet. Vi kommer och
hämtar er där.
Socialkansliets och äldreomsorgens klientmottagning
sker via tidsbokning. Personalen nås under telefontid
kl. 9–10, ring via kommunens
växel, tfn 06 382 1111
zzRing på ringklockan om ni
har ärende till Medborgarinstitutet eller fritidskansliet.

zzJos teillä on varattu aika tai
tapaaminen, pyydämme teitä
odottamaan odotushuoneessa. Haemme teidät sieltä. Sosiaalitoimiston ja vanhustenhuollon asiakasvastaanotto
ajanvarauksella. Henkilökunta on tavoitettavissa klo 9–10,
soittakaa kunnan vaihteen
kautta, puh 06- 382 1111.
zzSoittakaa ovikelloa, jos teillä on asiaa kansalaisopistoon
tai vapaa-ajan toimistoon.

Vörå barnrådgivning
har fr.o.m. 1.2.2020 nu telefonnummer 050 511 8853.
Telefontid måndag-fredag kl. 9.30-10.

Vöyrin lastenneuvolan
uusi puhelinnumero on 1.2.2020 lähtien 050 511 8853.
Puhelinaika maanantai-perjantai klo 9.30-10.

••Onsdag 26.2 kl.18 Vörå,
Musmamman
••Tiistai 3.3. klo 10 Oravainen.
Suomenkielinen satu.
••Torsdag 12.3.kl.18 Oravais,
Nina Dahl-Tallgren
••Måndag 23.3 kl. 10 Maxmo

••Tisdag 7.4 kl.10 Vörå
••Tisdag 21.4 kl.10 Oravais
••Tiistai 5.5 klo 10 Vöyri.
Suomenkielinen satu.
••Torsdag 14.5 kl.18 Maxmo,
Nina Dahl-Tallgren

telemaan kotisi energiaasioista!
Thermopolis
Oy toteuttaa alueellista
energianeuvontaa KeskiPohjanmaan, Pohjanmaan
ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.
Välkommen på författar-

kväll med Ann-Luise Bertell till Oravais bibliotek,
måndagen 9.3.kl.19. Bertell
berättar om sin nya bok
Heiman. Som moderator
fungerar Maria Kallio.
Kvällen avslutas med kaffe och samvaro.

JORDBRUKSMARK UTARRENDERAS

Tekniska nämnden utarrenderar ca 30 ha odlingsmark i
olika skiften på 3 års tid. Uppgifterna om skiftenas läge
och areal finns på hemsidan www.vora.fi/anbudsforfragan.
Anbuden lämnas in skriftligt till Vörå Kommun, Jan Östman, Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Märk kuvertet ”Arrende
2020”. Anbuden ska vara oss tillhanda senast 28.2.2020
kl. 16.00.
www.vora.fi
Tekniska nämnden

VILJELYSMAATA VUOKRATTAVAKSI

Tekninen lautakunta tarjoaa vuokrattavaksi noin 30 ha
viljelysmaata eri lohkoissa kolmeksi vuodeksi. Kotisivuilla
www.vora.fi/anbudsforfragan selviää lohkojen sijainnit ja
pinta-alat.
Kirjalliset tarjoukset lähetetään osoitteeseen Vöyrin Kunta,
Jan Östman, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri. Merkitse kuoreen
”Maanvuokra 2020”. Tarjoukset on oltava meillä 28.2.2020
klo 16.00 mennessä.
www.voyri.fi
Tekninen lautakunta

Vörå kommun söker
vikarier till äldreomsorgen
sommaren 2020
Vi söker sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden och städare.

FÖRENINGSBIDRAG 2020

Regler, anvisningar och blanketter på
www.vora.fi/foreningsbidrag, kommungården i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais samt kommunens bibliotek.
– Fritidsnämnden lediganslår följande bidrag för kultur-,
idrotts- och ungdomsverksamhet:
– Verksamhets-, hyres och driftsbidrag samt bidrag
skötsel av skidspår kan sökas av föreningar registrerade
i Vörå kommun
– Projektbidrag kan sökas av föreningar/grupper verksamma i Vörå kommun
– Ansökningar på fastställda blanketter eller via elektroniskt formulär på kommunens hemsida. Ansökan riktas
till Fritidsnämnden i Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800
Oravais.
Ansökningstiden utgår den 31.3.2020 kl.12.00. Försenade ansökningar förkastas.
FRITIDSNÄMNDEN
Registrerade föreningar och organisationer som verkar
inom socialsektorn i Vörå kommun kan söka om understöd för sin verksamhet.
Ansökningar endast med blankett som fås från kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais eller
www.vora.fi/social-och-halsovard/blanketter
Ansökan riktas till Omsorgsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31,66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2020 kl.12.00. Bristfälliga
eller försenade ansökningar förkastas.
OMSORGSNÄMNDEN

www.vora.fi

YHDISTYSAVUSTUKSET 2020

Sommaren kommer ett steg närmare för varje dag som
går. Nu är det dags att söka sommarjobb! Äldreomsorgen
i Vörå ger en klientinriktad, högklassig och jämställd vård
och service där vi värnar om personalens välbefinnande
och kunnande. Hos oss kan du få ett intressant sommarjobb som sjukskötare, närvårdare, vårdbiträde eller städare beroende på din utbildning och arbetserfarenhet. Vikariaten är inom hemservice och på serviceboenden och är
1-4 månader långa enligt överenskommelse. I huvudsak
under tidsperioden maj till augusti. Arbetstiden är hel- eller
deltid och består i regel av skiftesarbete.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från äldreomsorgen men det kan även vara ditt första sommarjobb. Vi
förväntar oss att du har goda kunskaper i svenska samt
ikraft varande körkort och tillgång till bil för arbete inom
hemservice.
Skicka in din ansökan elektroniskt via Kuntarekry.fi. Bifoga gärna en CV till din ansökan. Ansökningstiden har förlängts, tidigare ansökningar beaktas.
Arbetet börjar: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt AKTA.
Kontaktuppgifter För arbete inom hemservice kontakta
hemserviceledare Joanna Hermans tfn. (06) 3821 421
(telefontid må-fre kl. 9-10) eller joanna.hermans@vora.fi
och för arbete på serviceboende kontakta boendeledare
Annika Kvist-Östman tfn. (06) 3821 420 (telefontid må-fre
kl. 9-10) eller annika.kvist-ostman@vora.fi
Arbetsnyckel på Kuntarekry: 266233
Ansökan utgår: 1.3.2020 kl. 23.59
Vörå den 7.2.2020 Omsorgsnämnden

www.vora.fi

Vöyrin kunta hakee
sijaisia vanhustenhuoltoon
kesälle 2020

Vöyrin kunnassa sosiaalisektorilla toimivat rekisteröidyt
yhdistykset ja järjestöt voivat hakea tukea toimintaansa.
Hakemus tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka
on saatavilla Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten hallintotalolta sekä kunnan verkkosivuilta https://www.vora.fi/
sosiaali-ja-terveysasiat/lomakkeet/.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan peruspalvelulautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 31.3.2020 klo.12.00. Puutteelliset tai
myöhästyneet hakemukset hylätään.

Haemme sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja
siivoojia.
Kesä lähestyy päivä päivältä. Nyt on oikea aika hakea
kesätöitä! Vöyrin kunnan vanhustenhuolto antaa asiakaslähtöistä, korkealuokkaista ja tasa-arvoista hoitoa ja
palvelua, jossa huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista
ja osaamisesta. Voit saada meiltä kiinnostavan kesätyön
sairaanhoitajana, lähihoitajana, hoitoapulaisena tai siivoojana koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan. Tarjolla
on 1-4 kuukauden mittaisia sijaisuuksia kotipalvelussa ja
palveluasumisessa pääasiassa toukokuusta elokuuhun
sopimuksen mukaan. Työ on joko koko- tai osa-aikaista ja
pääsääntöisesti vuorotyötä.
Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta vanhustenhuollosta, mutta tämä voi olla myös ensimmäinen kesätyöpaikkasi. Odotamme, että sinulla on hyvät ruotsin kielen
taidot sekä voimassa oleva ajokortti ja auto käytettävissäsi
kotipalvelutyöhön.
Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää CV. Hakuaika on pidennetty, aiemmat hakemukset huomioidaan.
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan.
Palkka: KVTES:n mukaan.
Lisätietoja antaa: Kotipalvelutyötä koskevat tiedustelut
osoitetaan kotipalvelunohjaaja Joanna Hermansille, puh.
(06) 3821 421 (puhelinaika ma–pe klo 9–10) tai joanna.
hermans@vora.fi, ja palveluasumistyötä koskevat tiedustelut asumisohjaaja Annika Kvist-Östmanille, puh.
(06) 3821 420 (puhelinaika ma–pe klo 9–10) tai annika.
kvist-ostman@vora.fi
Työavain Kuntarekryssä: 266233
Hakuaika päättyy: 1.3.2020 klo 23:59

PERUSPALVELULAUTAKUNTA

Vöyrillä 7.2.2020 Peruspalvelulautakunta

Säännöt, ohjeet ja lomakkeet ovat saatavilla kunnan verkkosivuilla www.vora.fi/vapaa-aika-avustukset kohdassa
E-palvelut ja lomakkeet > KO, kulttuuri ja vapaa-aika tai
paperiversioina Vöyrin kunnantalolta, Oravaisten hallintotalolta sekä kunnan kirjastoista.
– Haettavana ovat seuraavat avustukset kulttuuri-, urheilu- ja nuorisotoimintaan:
– Toiminta-, vuokra- ja käyttöavustusta sekä hiihtolatujen
kunnossapitoavustusta voivat hakea yhdistykset, joiden
kotipaikkana on Vöyrin kunta.
– Hankeavustusta voivat hakea yhdistykset/ryhmät, jotka
toimivat Vöyrin kunnassa.
– Hakemukset on tehtävä niihin tarkoitetuilla lomakkeilla
tai kunnan kotisivun kautta.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 31.3.2020, klo.12.00. Myöhästyneet
hakemukset hylätään.
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

www.voyri.fi

www.voyri.fi
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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 5 mars. 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 6, 9, 13 och 15.

zzFödda

Måns och Sofia Nyman i Vörå fick den 30.08.2019 en flicka
som var 53 cm lång och vägde 3 830 gram. Flickan fick namnet Maja Nyman. Syskonen heter Ella 10 år och Lina 5 år.

My leker gärna med sina syskon och åker slalom när hon inte är i förskolan. Foto: Jonny Huggare smeds

My trivs i förskolan och i backen
zzI årets första läsartävling
blev det sexåriga My Jansson
från Vörå som plockade hem
vinsten. Hon tackar ”Gunnimommo” för vinsten. Det är
nämligen så att det är Mys
gammelmormor Gun-Maj
Öst som skickat in hennes
inbidrag.

Elina och Rasmus Lindvall
fick den 3.11.19 en flicka som
vägde 4 185 gram och var 51
cm lång. Hon fick namnet Ellen Signe Sabina Lindvall.

Bettina Ståhlberg och Alexander Åkersi Kimo fick den
17 september en dotter som
vägde 3 380 gram och var 49
cm lång. Flickan fick namnet
Saga Viola Åkers.

Vardagarna tillbringar My
på förskolan Liljekonvaljen.
Där trivs hon väldigt bra.
–Vi brukar rita och vara
ute på gården.
Hon lärde sig läsa och skri

UTHYRES:
på Skidbacksvägen 2
i Vörå centrum.
Ledig 1.3.

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

va i ett tidigt skede, så försko
lan går väldigt bra.
Men väntar hon på sport
lov? Svaret är nekande. Hon
trivs så bra på Liljekonvaljen.
När hon inte är på förskolan
leker hon mest med sina sys
kon och får hon välja själv så
är hon gärna i slalombacken.

– Jag är inte rädd när det
gårt hårt i backen. Jag tycker
om det. Jag började åka då
jag var tre år. Jag har också
testat på snowboard. Egent
ligen tycker jag om slalom
och snowboard lika mycket,
säger My Jansson.
Jonny Huggare Smeds

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI

2 rum+kök
Mera info:
0500-369 683

Maria och Anton Thors fick
den 11 augusti flicka som
var 49,5 centimeter lång och
vägde 3 590 gram. Flickan
fick namnet Signe och på
bilden är hon tillsammans
med storebror Albin 5 år och
storasyster Agnes som är 2
år gammal.

–Hos Gunni-mommo bru
kar vi leka kurragömma.

Satu Rajala,

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Långforsvägen 83, Vörå
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

040-502 6022

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads
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Teknologi för hälsan på gott och ont
zzKära läsare av Kommunbladet. I
det här numret får ni läsa om allt
från canceröverlevare till revyer.
Det kanske största samtalsämnet
i världen just nu är Coronaviruset
som sakta men säkert letar ut sig till
olika världsdelar från Kina där det
började.
Åsikterna är delade om huruvida
det är ett virus som man ska vara
rädd för eller ta med en nypa salt.
Det som är obestridligt är att det
är farligt för människor som redan
befinner sig i en riskgrupp.
Alltid när det uppstår ett nytt

virus brukar man börja med att
försöka begränsa det manuellt genom sanering och instruktioner till
allmänheten.
Det är mycket som vi automatiserat för att kunna stöda vår hälsa,
men inte ännu för nya virus. Vi
har allt från en personlig coach på
handleden till att det finns hjärtstartare lite här som där. Det som
är viktigt är att hälsoteknologin
beaktar människan. Än är mycket
manuellt, det är människan som använder hjärtstartaren, med stöd av
instruktioner. Därför är det viktigt

att man beaktar att människor är
olika, alla måste förstå hur man ska
använda hälsoteknologin. Annars
har vi bara skapat en halvfärdig lösning. Vem vet, kanske i framtiden
kan man eliminera
den mänskliga faktorn och låta maskinen göra jobbet.
Oberoende om det
är ett sjukt hjärta eller ett nytt virus.

Intressanta kurser och föreläsningar på MI
zzVörå
medborgarinstitut
erbjuder möjlighet att delta i
intressanta föreläsningar och
kurser under våren 2020.
Mera information och
anmälan hittas via www.
vora.fi/mi eller på telefon
06-3821673 under vardagar,
klockan 9-15.

grenskolan. Kom och prova
på seniordans, en motionsform för dig som tycker om
att röra dig till musik. Vi dansar bl.a. vals, schottis, humppa, twostep. rumba och cha
cha. Ingen partner behövs.
zzDen 6–7 mars ger Torbjörn
Nikus råd om att släktforska
på nätet vid Campus Norrvalla. Kom med och lär dig
om din släkts ursprung och
rötter. Vi får praktiska tips
på hur man avgränsar eller
utvidgar forskningen.

zzLili-Ann
Junell-Kousa
hjälper oss att förstå den gåtfulla diagnosen ”Takotsubo”.
Äntligen har forskarna börjat
visa intresse för diagnosen
och för kopplingarna med
hjärtsjukdom, hjärtesorg och
toxisk stress redan i barndomen.
Brustet
hjärta-syndrom
finns på riktigt. Och man
kan faktiskt dö av det. Välkommen med och lär mera
om brustet hjärta-syndrom
den 4 mars vid Norrvalla
Campus. Anmäl dig senast
26 februari.
zzKöpstopp! Den 18 mars
ordnar vi en kväll för dig som
vill inspireras till att shoppa
mindre. Varför köper vi så
mycket grejer? Hurudant
är mitt köpbeteende? Under kvällen vid Norrvalla
Cmapus får du många prak-

tiska tips och idéer för hur
din konsumtion enkelt kan
minska av Maria Österåker.
Anmäl dig senast 11.3.2020.
zzBrages folkdräktskonsult
Maria Lindén besöker oss

och berättar om de styckemössor som ingår i Brages
dräktmuseum.
Samlingen
består totalt av 410 katalogiserade föremål varav 106 är
bindmössor och 33 stycken.
Du får tips och råd hur och

när styckemössan bärs och
hur den tillverkas den 27
mars vid Tegengrenskolan.
Efter föreläsningen finns det
tid att ställa frågor. Du kan
ta med din egen dräkt och få
tips och råd. Anmälan senast

19.3.2020. Kolla även kursen
Styckemössa och underkjol
till folkdräkten 27-29.3.2020.
zzInternationell seniordans
med Gun Svenlin drar igång
den 4 mars kl 17.30 i Tegen-

zzI kursen Nätbanken och
Mitt Kanta med Tom Lillas
lär vi oss att använda nätbanken, också hur man logga in
på och tar i bruk Mina Kanta
tjänster för att där kunna ta
del av våra personliga sjukvårdsuppgifter och recept.
Internetsäkerheten
diskuteras som en naturlig del. Vi
övar oss på att använda bärbar dator under denna kurs.
Inga förkunskaper krävs.
Kursen startar 8.4.2020.
Dessa och många flera
kurser startar ännu under
vårtermin 2020. Kika in i vår
katalog www.vora.fi/mi och
välkommen att anmäla dig!

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR
Öurvägen 17, Oravais. Tfn 0500 722 688
Må-fre 10-15. E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.fi

Behöver du en bokförare?
Du får hjälp med bokföring, moms- och löneuträkning,
fakturering, bolagsbildning m.m.

Ring Camilla 040-592 6446 eller maila oravaisfs@gmail.com
eller kom in till Skolvägen 20 C i Oravais

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

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

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

FRÅGA
OFFERT!

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

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

d

certifiera

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

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

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

Vårnytt!
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Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
ÖPPET: vard. 9–17, lörd. 9–13

Årgång 35

Välkommen till
St1 Oravais

FÅGELMAT!

Frön, nötter, talgkorvar m.m.

SOLROSFRÖ 20 kg

r ny
Vi hameny; a!
a
ll
pizz och ko
in
kom

– Huset med full service

19,50 /sk

PIZZA & PEPSI

-veckor på St1 i Oravais

LED STRÅLKASTARE
MED SENSOR
20 W

SIEVI BOOT
WINTER

85,00

19,50
25,00
30 W

JALAS OFF ROAD 1878

MALER TAKPANEL 82458
8x195x2070 vit björk

8,90
/m
J Ä R N – R AU TA

2

Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.
Erbjudandet är i kraft till 12.3.2020

HALKSAND 20 kg

På St1 i Oravais
finns också
POSTEN, MATKAHUOLTO och VEIKKAUS.

4,50 /sk

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: Månd.-fred. 06.00-19.00, lörd. 08.00-19.00, sönd. 12.00-19.00

F J ÄR D E N S

KEBAB,
PIZZA, GRILL
OCH MYCKET
ANNAT
Öppet må–to 10.30–21
fr–lö 10.30–22

Vasavägen 119, Oravais
050-388 1321

KULLA 125,00
Oravais, tfn 357 5800

UNDERSTÖD FRÅN VÖRÅ
SPARBANKS AKTIASTIFTELSE
Understöd kan sökas för kulturarbete, forskning,
studier, barn- och ungdomsverksamhet, idrott samt
annan samhällsnyttig verksamhet i gamla Vörå kommun
och Maxmo skärgårdsdel. Till ansökan bör bifogas verksamhetsberättelse eller utredning, där det framgår styrelsemedlemmar eller ansvarspersoner.
Elektronisk ansökan kan göras på adressen:
vora.aktiastiftelserna.fi
Ansökningsblanketter finns också i Aktias vindfång.
Ansökningsblanketterna sänds till Göran Holms, Bergbyvägen 103, 66600 Vörå. Tilläggsinfo tfn 050-372 8172.
Ansökan bör inlämnas senast 28.2.2020.

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKIN AKTIASÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS

Avustusta voi hakea kulttuuriin, tutkimukseen, opiskeluun,
lapsiin, nuorisoon ja urheiluun liittyvään toimintaan,
sekä myös muuten yleishyödylliseen toimintaan
vanhassa Vöyrin kunnassa ja Maksamaan saaristossa.
Hakemukseen liitetään toimintakertomus tai selitys
missä näkyy hallituksen jäsenet tai vastuuhenkilöt.
EN DAG I ST
MED SILJA SY
Sähköinen hakemus osoitteesta
vora.aktiasaatiot.fi.
Hakemuslomakkeet saadan myöskin Aktian tuulikaapista.
Lomakkeet lähetetään osoitteella Göran Holms,
Bergbyntie 103, 66600 Vöyri. Lisätietoja puh. 050-372
8172. Hakemus jätetään viimeistään 28.2.2020.

Tillsammans för det som är viktigt

Det händer på

Norrvalla
• 14–15.2 + 6–7.3 ÖPU-kurs – Ungdomars
psykiska hälsa
• 14.2 kl. 18–21 Vändagssimning i terapibassängen
Två till priset av en, 6 euro. 18 års åldersgräns.

ÅRETS RESEKATALOG
HAR UTKOMMIT!
Spaniens hjärta
Rundresa bland genuin
spansk kultur, konst och
vin i Madrid, Rioja och
Baskien. Resa: 27.3-2.4

Våren i Holland

Normandie-Bretagne
Med kanalön Jersey
och Paris. Resa: 4-10.5.

• 15.3 Botniavasan

Barcelona. Resa: 2-6.4.
Paris. Resa: 30.4.-3.5.

• 24–26.4 Hälsohelg på Norrvalla
Sportlov 24.2–1.3
- Inga jumppor denna vecka
- Simhallen öppen må–sö kl. 15–21

tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

Vi bjuder på kaffe med dopp
samt diskuterar resor.
Vår resekatalog för
2020 ﬁnns i bussen

Gardasjön
Norditaliens smycke.
Resa: 22-28.4.

• 9.3 kl. 18 Infotillfälle om sensomotorisk
träning med Camilla Staffans
• 4–5.4 Soma Move-utbildning

Träffa oss på något
av följande ställen!

Liljor och tulpaner.
Resa: 15-19.4.

Lördag 15.2
Vörå
OT:s garage

Weekendresor

Vasa

Passionsspelen
i Oberammergau

Torget

18-23.5 med Rhendalen
och Alsace.
3-8.6 med München
och Mainau.

Hälsoresor till Pärnu

10:00-13:00

Lördag 22.2
10:00-14:00

Maggioresjön
Ny
!
att
ins
och Piemonte

Sköna och avkopplande
dagar på Spa Tervis.
Resor: 14-21.3, 10-17.4.

3 nätter vid Maggioresjön &
3 nätter i hjärtat av Piemonte.
Reseledare: Ulla Sjöström.
Resa: 14-20.4.

FLYG-, BÅT OCH TÅGBILJETTER
BEKVÄMT AV OSS

Bokningar: Rostensgatan 8, Vasa
(06) 318 4000 | oravaistraﬁk.ﬁ

Utöver normala öppethållningstider

Kvällsöppet
på Vasakontoret
måndagar kl. 17-19
mot tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-346 2111
Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

