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Här får barnen vara kreativa

zzKommunbladet följde med när barn deltog i den grundläggande konstundervisningen. Det visade sig att
det är enbart fantasin som sätter gränserna. Här ger Jeanette Rönnqvist-Aro hjälp på vägen. Sidan 8

FÖRETAGANDE. Björn Svens har varit egenföretagare i över 20 år. Nu möter han nya
utmaningar och ska expandera. Sidan 12

UNGDOMSDANSER. Tillsammans har tre
kvinnor nu gett ut fyra böcker om den österbottniska dansfebern som rådde förr. Sidan 7

HÄLSA. Genom mental träning kan man öka sitt
välmående. Majo Engström i Komossa berättar
om sitt företag Dreama Consulting. Sidan 5
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Helheten
ses över
zzVörå kommun har initierat till samarbetsförhandlingar med nettomålet att balansera
upp driften med 500 000 euro detta år och
totalt en miljon inom 2020–2021. Det kan
ske genom att öka på intäkterna och/eller
minska på driftskostnaderna för verksamheten.
Största orsaken till att denna balansering måste göras är att vi för tillfället är
tvungna till att investera i byggnader som
mår dåligt. Byggnaderna måste vi ha för
verksamheten och en stor del av servicen.
Investeringar sker via lån och lånen ska
betalas tillbaka under ett visst antal år.
Investeringar skapar även avskrivningar
som ska göras över en längre tid. För att
balansera upp budgeten bör årsbidraget
öka, dvs. nettot för driften, för att svara
mot att avskrivningarna ökar.
En kommitté för arbetsgivaren har
utsetts för att ge förslag till åtgärder som
kan uppfylla målet och arbetet torde vara
klart inom april månad. Förslagen till åtgärder ska förhandlas med arbetstagarens
representanter innan beslutsförslag ges.
En viktig del i arbetet är att se på helheter
och vilka effekter åtgärder kan ha.
Jag ska ta ett exempel med en för kommunen frivillig åtgärd som upprätthållandet av ett skidcentrum. Kommunens
totala driftskostnader för skidcentrum och
andra idrottsplaner var just över 100 000
euro år 2019. Summan inkluderar även
tillverkningen av konstsnö. Skidcentrum
i sig hade även intäkter om drygt 50 000
euro från användaravgifter, vilka till stora
delar fås av skid- och slalomåkare från
andra kommuner. Dessa intäkter tenderar
öka från år till år i och med att Vörå skidcentrum har ett mycket bra rykte gällande
skidspårens kvalitet och att vi vid sämre
vintrar är det enda skidcentra som lyckas
hålla öppet.
Visst kan man resonera som så att vi
kan spara 50 000 euro genom att kommunen slutar sköta grundservicen vid
skidcentrum och några idrottsplaner. Men
sett ur ett helhetsperspektiv måste vi även
se på vilka följdeffekterna kan vara av en
sådan inbesparing. Vörå har prioriterat att
vara en idrottskommun och tävlingar som
skid-FM ger en fantastisk marknadsföring
för vår idrottsturism och träningsmöjligheter. Observera här att det är arrangörsföreningarna som står för tävlingsarrangemangen, inte kommunen. Om kommunen
inte har något skidcentrum har vi troligt-

Yt-neuvottelut ja
kokonaistarkastelu

”

Balanseringen av ekonomin
kommer att bli krävande,
men det kan nog göras och är
nödvändigt för kommunens
överlevnad.

zzVöyrin kunta on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden nettotavoitteena
on tasapainottaa toimintaa 500 000 eurolla
tänä vuonna ja kaikkiaan miljoonalla eurolla vuosina 2020–2021. Tavoitteeseen pyritään
kasvattamalla tuloja ja/tai vähentämällä
toimintamenoja.
Tasapainottamisen suurimpana syynä on
se, että meidän on nyt pakko investoida huonosti voiviin rakennuksiin, jotka ovat aivan
välttämättömiä toiminnan ja useiden palveluiden kannalta. Investoinnit toteutetaan
tietyssä määräajassa takaisin maksettavalla
lainarahalla. Investoinnit myös aiheuttavat
poistoja, jotka toteutetaan pitkällä aikavälillä. Vuosikatteen eli toiminnan neton
vis inte heller ett idrottsgymnasium
tulee budjetin tasapainottamiseksi
med specialstatus inom idrott,
nousta, jotta se kattaisi poistojen
vilket även kan ha negativa
kasvun.
effekter på Campus Norrvalla
Työnantaja on asettanut toisom helhet. Med andra ord kan
mikunnan laatimaan toimenen liten inbesparing ha stora
pide-ehdotuksia tavoitteiden
följdverkningar på arbetsplatser,
saavuttamiseksi. Työn pitäisi
utbudet av tjänster och kommuvalmistua huhtikuun aikana.
nens attraktionskraft.
Toimenpide-ehdotuksista
Skidcentrum är ett exemneuvotellaan työnpel där en inbesparing
tekijöiden edukan resultera i en negastajien kanssa
tiv kedja av effekter.
ennen päätöMen det kan likväl
sehdotuksia.
vara så att de negaTärkeä osa
tiva effekterna inte
tätä työtä
konkretiseras. Det
on kokoär den bedömningen
naisuuksien
som bör göras när
ja toimenman ser på inbespapiteiden
ringar, att försöka
mahdollisha en helhetssyn.
ten vaikuBalanseringen
tusten
av ekonomin
tarkastelu.
kommer att bli
Pohditakrävande, men
an esimerdet kan nog göras
kiksi yhtä
och är nödvändigt
kunnan
för kommunens
vapaaehöverlevnad. I annat
toisista toifall har vi fortsatta
mista, hiihnegativa bokslut,
tokeskuksen
samtidigt som
ylläpitämistä.
fastigheterna inte
Hiihtokeskukär i skick och Vörå
sen ja muiden
kommun blir en
urheilukenttien
oattraktiv arbetsplats
yhteenlasketut
med ständigt återkomtoimintakustanmande samarbetsförnukset maksoivat
handlingar. Nu om vi ser
kunnalle hieman yli
över helheten ordentligt
TOM HOLTTI
100 000 euroa vuonna
kan vi troligtvis bespara

”

Talouden tasapainottamisesta
tulee vaativaa, mutta se on
mahdollista ja välttämätöntä
kunnan selviytymisen kannalta.

2019. Summaan sisältyy myös tekolumen
valmistus. Hiihtokeskuksen tulot, noin 50
000 euroa, koostuivat käyttäjämaksuista,
jotka pääosin saadaan muista kunnista tulevilta hiihtäjiltä ja laskettelijoilta. Nämä tulot
ovat kasvaneet vuosi vuodelta, sillä Vöyrin
hiihtokeskuksen laduilla on erinomainen
maine. Olemme myös huonompina talvina
olleet ainoa hiihtokeskus, joka on pystynyt
avaamaan ovensa.
Voimme tietenkin järkeillä, että säästäisimme 50 000 euroa, jos kunta lakkaisi
ylläpitämästä hiihtokeskuksen ja joidenkin
urheilukenttien peruspalveluita. Kokonaisvaltaisesta näkökulmasta katsottuna
meidän täytyy kuitenkin pohtia, minkälaisia heijastusvaikutuksia tämänkaltaisella
säästötoimenpiteellä olisi. Vöyri on päättänyt profiloitua vahvana urheilukuntana,
ja SM-hiihtojen kaltaiset kisat ovat mahtavaa mainosta urheilumatkailullemme ja
harjoitusmahdollisuuksillemme. On tärkeää
muistaa, että järjestäjäseurat vastaavat kisajärjestelyistä, ei kunta. Jos kunnalla ei olisi
hiihtokeskusta, meillä ei todennäköisesti
olisi erityisaseman omaavaa urheilulukiota,
millä voisi olla kielteisiä vaikutuksia Campus Norrvallan toimintaan. Toisin sanoen
pienellä säästöllä voi olla suuria seurauksia
työpaikoille sekä palveluiden tarjontaan ja
kunnan vetovoimaisuuteen.
Hiihtokeskus on esimerkki siitä, miten säästöt voivat aiheuttaa kielteisten
sivuvaikutusten ketjureaktion. Saattaa
tietenkin olla, etteivät kielteiset vaikutukset
konkretisoituisi. Juuri tätä tulee säästöjen
tarkastelussa arvioida. On tärkeää yrittää
säilyttää kokonaisnäkemys.
Talouden tasapainottamisesta tulee
vaativaa, mutta se on mahdollista ja välttämätöntä kunnan selviytymisen kannalta.
Muussa tapauksessa kärsimme jatkossakin
negatiivisesta tilinpäätöksestä samaan
aikaan kuin kiinteistöt rapistuvat ja Vöyrin
kunnasta tulee epämieluisa työpaikka, jossa
yt-neuvottelut seuraavat toisiaan. Voimme
todennäköisesti säästyä tältä, jos nyt tarkastelemme huolellisesti kokonaisuutta.

Info om coronaviruset – Koronavirusinfoa
Vi uppmanar alla till sunt
förnuft och ansvar för att
minska på smittospridningen. Följ myndigheternas rekommendationer.
Följ med läget om coronaviruset på kommunens webbplats www.vora.fi, Institutets för hälsa och välfärd
webbplats
www.thl.fi/sv
och Vasa centralsjukhusets

KBL

webbplats www.vaasankeskussairaala.fi/sv
Vi påminner om att handhygienen är mycket viktig i
nuläget. Smitta kan förebyggas genom en god hand- och
hosthygien:
Tvätta händerna med vatten och tvål
Använd
handdesinfektionsmedel
Hosta i en näsduk eller i

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.

ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan
Om du misstänker coronavirussmitta, ring först den
egna hälsovårdscentralen för
instruktioner om vart du ska
söka dig för vård, tfn 06 385
2200
Utanför öppettiderna: ring
centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Kehotamme kaikkia
käyttämään tervettä järkeä ja toimimaan vastuullisesti tartunnan leviämisen hillitsemiseksi.
Noudata viranomaisten
suosituksia.
Seuraa
koronavirustilannetta kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen verk-
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kosivuilta www.thl.fi ja Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta www.vaasankeskussairaala.fi
Huomautamme, että käsihygienia on tässä tilanteessa
erittäin tärkeää. Tartuntaa
voi ehkäistä hyvällä käsi- ja
yskimishygienialla:
Pese kädet vedellä ja saippualla
Käytä käsihuuhdetta

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
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Yski nenäliinaan tai hihaan, ei päin muita ihmisiä tai
kämmeneen
Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita ensin omaan
terveyskeskukseen niin saat
ohjeet hoitoon hakeutumisesta, tfn 06 385 2200.
Aukioloaikojen ulkopuolella: soita keskussairaalan
päivystyspoliklinikalle 06 213
1001.

Nästa nummer utkommer
22.04.2019
Sista inlämningsdag för texter och bilder
08.04.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
17.04.2019
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De har testat driva företag –
viktigt kunna språk för att lyckas
Sedan hösten har elever
i Tegengrenskolan haft
möjligen att driva egna
företag under kursen Ung
företagsamhet.

Det är något speciellt med
årets elever som valt att gå
kursen i ung företagsamhet
i Tegengrenskolan i Vörå,
säger rektor Elisabeth Mörk,
som undervisar i ämnet.
– På föreläsningarna sitter de tysta och säger inte så
mycket, man hinner ju börja
tänka om de alls förstår vad
man säger. Sen på nästa lektion så har de gjort det man
bett dem göra och dessutom
mycket bättre än vad de behövde, säger Mörk.
Eleverna har sedan höstens skolstart lärt sig hur man
driver företag, allt från hur
man förverkligar sin idé till
hur man sköter bokföring.
När Kommunbladet besöker
skolan finns tre företag på
plats. De berättar gärna om
sina företag. Mellan raderna
kan man utläsa en stolthet
i vad de åstadkommit.
Låt oss titta närmare på några av företagen. Enjoy It UF
drivs av Salla Mäki-Haapoja,
Rebecca Bokull och Isabel
Bertlin från klass 9D och 9A.
Företagets idé: Att sälja hemmagjort godis.
– I början tillverkade vi godiset i skolans kök, men nu
gör vi det där hemma. Vi gör
bland annat choklad- och
vaniljfudge, säger Mäki-Haapoja.
– Våra förpackningar har
vi också gjort själva, säger
Bokull.
Elin Öst, 9A, Angelina
Lundström, 9B, och Anna
Alm, 9A, har utvecklat egna
ekologiska doftljus som de
säljer under företagsnamnet
Ljusboden UF.
– Vi tänkte först att vi skulle erbjuda någon typ av tjänst,
men så kom vi fram till att det
är lättare att tillverka en produkt som man säljer. Vi ville
ha något enkelt och så kom
vi fram till att vi alla är intresserade av ljus, säger Öst.
Nicolas Bergman och Johan
Backlund har tillverkat läskedryck, utan tillsatser, som
de säljer med företagsnamnet Sodapop UF.
– Vi hittade ett recept på

Johan Backlund och Nicolas Bergman driver företaget Sodapop UF

Elin Öst och Anna Alm tillverkar doftljus som de säljer.
					

nätet som vi förfinade tills vi
var nöjda med smaken, säger
Bergman.
Även om eleverna får dela
på vinsten av försäljningen när
kursen avslutats är inte syftet

med kursen att eleverna ska
bli rika ekonomiskt. Tyngdpunkten ligger på att de ska få
en rikare kunskap och erfarenhet kring företagsamhet. Enligt
eleverna har de lärt sig massor

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Rebecca Bokull, Johan Backlund, Salla Mäki-Haapoja, Nicolas Bergman,
Anna Alm, Angelina Lundström och Elin Öst är några av eleverna som gått
kursen Ung företagsamhet.

under kursens gång.
– Att driva ett företag tar
mycket tid och det är viktigt
att samarbeta, säger Elin Öst.
En annan lärdom är hur viktigt det är att behärska språk.

– Man måste kunna både
svenska, finska och engelska
om man vill jobba med försäljning. Det uppskattas av
kunderna, konstaterar eleverna tillsammans.

Man kan följa företagen på
deras instagramkonton. Där
tar de också emot beställningar.

Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

ÖPPET:
vard. 9–18

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

Låt oss förverkliga
Era drömmar....

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

Ml\]US@
EpammRdlv
l
Ml@Kld^^@

050-554 9171

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi
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Hela 61 företag till salu – kunde din
karriär starta med ett färdigt företag?
Årligen besöker över 500
kunder Vasaregionens
Nyföretagscentrum Startia för att starta eget.

Informerar l Tiedottaa
Vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs ägarskiftesrådgivning däremot hjälptes
förra året cirka 107 olika företag med företagsköp, det

vill säga med försäljning av
företag.
För tillfället har VASEKs
ägarskiftesexperter på sina
listor 61 företag, som söker
nya ägare. En del av dem är
i så kallad tyst försäljning, så
inga
försäljningsannonser
finns på dem varken på nätet
eller i dagstidningarna.
Företagen som nu är på listan representerar flera olika
branscher:
restauranger,
affärer samt företag inom
produktion och servicebranschen.

Om du funderar på att
starta eget och bli företagare,
fundera om ett redan verksamt företag skulle vara ett
bra alternativ för dig.
– När man köper ett
verksamt företag, slipper
man ofta flera utmaningar i
startskedet, då företaget redan har färdiga produkter,
koncepter och processer.
Även lokaliteter, maskiner
och till och med en kundkrets finns redan. Det är lätt
för den nya ägaren att börja
utveckla företagsverksam-

heten i en önskad riktning,
uppmuntrar ägarskiftesexpert Kjell Nydahl.

VASEK och Nyföretagscentrum Startia, som fungerar
som en del av VASEK, tar
hand om företag under deras
hela livscykel.
– Med hjälp av ett gemensamt kundhanteringssystem
vet vi på nyföretagsrådgivningen hurdana företag som
finns till salu i regionen, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– Även vi som är ägarskiftesexperter ger startrådgivning, så det kan hända, att jag
först diskuterar med en företagare om försäljning av företaget och sedan håller följande kund på att starta eget
inom precis samma bransch.
Ibland kan pusselbitarna
hitta sina rätta platser ganska
snabbt, ler Nydahl.
Boka tid till startrådgivning och säg till om du ser företagsköp som ett alternativ.
Vi kan kolla upp vilka för dig
intressanta företag som finns

till salu. Efter detta fortsätter
processen såväl via startrådgivningen som via ägarskiftesrådgivningen, där vi reder
ut allt som behövs när man
köper ett företag.
Planerar du att starta eget
eller utveckla ditt företag?
Försäljning av företaget i tankarna?
Företagstjänster
inom
Vörå kommuns område:

företagsrådgivare
Olav Nylund
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

61 yritystä myynnissä – alkaisiko sinun
yrittäjäurasi valmiin yrityksen kanssa?
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startiassa
käy vuosittain yli 500
asiakasta, jotka suunnittelevat oman yrityksen
perustamista.
VASEKin omistajanvaihdosneuvonnassa autettiin viime
vuonna 107 eri yritystä yrityskaupan eli yrityksen myymisen kanssa.
Tällä hetkellä omistajanvaihdosasiantuntijoilla on
listoillaan 61 yritystä, jotka

etsivät uutta omistajaa. Osa
niistä on ns. hiljaisessa myynnissä, eikä niistä ole olemassa mitään myynti-ilmoitusta
netissä tai päivälehdissä.
Tällä hetkellä myynnissä olevat yritykset ovat usealta eri
alalta: ravintoloita, kauppoja
sekä tuotanto- ja palvelualan
yrityksiä.
Jos yrittäjäksi ryhtyminen
on suunnitelmissa, mieti voisiko jo toimivan yrityksen
puikkoihin
hyppääminen
olla sinulle hyvä vaihtoehto?

– Toimivan
yrityksen
kanssa välttyy usein monilta alkuvaiheen haasteilta,
kun yrityksellä on jo olemassa valmiit tuotteet, konseptit tai prosessit. Myös tilat ja laitteet ja asiakaskuntakin ovat valmiina. Uuden
omistajan on helppo lähteä
kehittämään yrityksen toimintaa haluamaansa suuntaan, omistajanvaihdosasiantuntija Kjell Nydahl kannustaa.
VASEK ja sen osana toi-

miva Uusyrityskeskus Startia
huolehtivat yrittäjistä ja yrityksistä koko niiden elinkaaren ajan.
– Yhteisen asiakashallintajärjestelmän ansiosta me
uusyritysneuvonnan puolella
tiedämme minkälaiset yritykset seudulla etsivät uutta
omistajaa, Startian johtaja
Tommi Virkama kertoo.
– Myös me omistajanvaihdosasiantuntijat neuvomme
alkavia yrittäjiä, joten saattaa
olla, että ensin keskustelen

yhden yrittäjän kanssa yrityksen myymisestä ja seuraava asiakas voikin olla perustamassa yritystä ihan samalle
alalle. Joskus nämä palaset
loksahtelevat paikoilleen nopeastikin, Nydahl hymyilee.
Varaa aika perustamisneuvontaan ja kerro, jos
toimivan yrityksen ostaminenkin voisi olla vaihtoehto.
Katsomme mitä sinua kiinnostavia yrityksiä on myytävänä. Tämän jälkeen prosessi
jatkuu sekä perustamisneu-

vonnan puolella että omistajanvaihdosneuvonnassa,
jossa käydään läpi kaikki
yrityksen ostamiseen liittyvät
seikat.
Yrityksen perustaminen
tai toiminnan kehittäminen
suunnitelmissa? Toiminnasta luopuminen edessä?
Vöyrin kunnan alueella
yrityspalveluista vastaa:
yritysneuvoja
Olav Nylund
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

Löneuppgifter fås ur inkomstregistret
Från och med 1.1.2020
får Vörå kommun löneuppgifter ur det nationella inkomstregistret och
från och med 1.1.2021
även pensions- och förmånsuppgifter.
När kommunen behöver inkomstuppgifter exempelvis
för dagvårdsavgifter eller
klientavgifter, får kommunen uppgifterna direkt från
inkomstregistret. I fortsättningen frågar vi endast efter
de uppgifter vi inte får ur inkomstregistret.
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas,
som innehåller omfattande
uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till medborgarna. Arbetsgivarna och övriga prestationsbetalare är skyldiga att
anmäla uppgifterna om utbetalda löner och förmåner till

inkomstregistret.
Myndigheter får endast
den information från inkomstregistret som de är be-

rättigade till enligt lagen och
som de behöver i sin verksamhet.
Inkomstregistret underlät-

tar fastställandet av avgifter,
men t.ex. löneuppgifter eller
uppgifter om anställningsförhållande kan eventuellt bes

av dig även i fortsättningen.
Detta beror antingen på att
din arbetsgivare inte anmält
uppgifterna till inkomstre-

gistret eller att uppgifterna i
inkomstregistret inte är tillräckliga för att din ansökan
kan behandlas. Uppgifter
om löner som utbetalats efter 1.1.2019 har sparats i inkomstregistret.
Om arbetsgivaren lämnat
in löneuppgifter specificerat
och dessutom angett frivilliga uppgifter, växer sannolikheten att kommunen får
alla behövliga uppgifter direkt från inkomstregistret för
behandling av din ansökan/
beslut. Då behöver du inte
separat ange löneuppgifter
eller uppgifter om anställningsförhållande.
Vill du gå in och se vad som
finns registrerat på dig i inkomstregistret kan du göra det
på www.vero.fi/sv/inkomstregistret/privatpersoner
För att se uppgifterna loggar du in med ex. nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Kunta saa palkkatiedot tulorekisteristä
Vöyrin kunta saa tulorekisteristä palkkatietoja
1.1.2020 alkaen ja eläkeja etuustietoja 1.1.2021
lähtien.

Kun kunta tarvitsee tulotietoja esimerkiksi päivähoitotai asiakasmaksujen määrittämistä varten, kunta saa
tiedot suoraan tulorekisteri-

stä. Jatkossa kysymme vain
niitä tietoja, joita emme saa
tulorekisteristä.
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta,
joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja
etuuksista. Työnantajilla ja
muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa

tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin.
Viranomaiset saavat tulorekisteristä vain sen tiedon,
johon niillä on lain mukaan
oikeus ja jota ne tarvitsevat
toiminnassaan.
Tulorekisteri
helpottaa
maksujen
määrittämistä,

mutta sinulta saatetaan jatkossakin pyytää esim. palkkatietoja tai työsuhteeseen
liittyviä tietoja.
Tämä johtuu joko siitä, että
työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai
siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi
käsittelyyn.
Tulorekisteriin on tallen-

nettu tiedot 1.1.2019 jälkeen
maksetuista palkoista.

Jos työnantaja on antanut
palkkatiedot tulorekisteriin
eritellysti ja ilmoittanut myös
vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kunta
saa tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin
sinun ei tarvitse toimittaa

erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.
Voit tarkistaa sinusta tulorekisteriin merkityt tiedot
osoitteessa www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkilöt
Tulorekisteriin kirjaudutaan tietojen tarkastelua varten
esim. verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
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Majo Engström beslöt sig för ett par år sedan att gå från sitt jobb som anställd till att starta det egna företaget Dreama Consulting.

Foto: Felix Rantschukoff

”Jag vill bemöta alla
på ett kärleksfullt sätt”
Majo Engström beslöt
sig för ett par år sedan
att gå från sitt jobb som
anställd till att starta det
egna företaget Dreama
Consulting. I dagens läge
har hon kunder över hela
Österbotten, så riksåttan
är en trogen vän i hennes
arbetsliv.
Engström sysslar mest med
autismhandledning i olika
former med klienter med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och mental träning för alla.
Hon säger att mental träning är något som alla mår
bra av, för det är en form av
friskvård. Vi mår som vi tänker och genom att förändra
en negativ tanke till något
positivt, eller ett mål att fokusera på, så ger det flera ringar
på vattnet. Engström säger
att negativa tankar under en
lång tid kan leda till att kroppen börjar må dåligt också.
– Allting är kopplat, sinnet påverkar kroppen, kropp
och själ hör ihop, säger Engström.
Genom samtal och genom
att lyssna på vilka behoven
är, så kartlägger Engström
tillsammans med individen

Det viktiga är att bygga
på styrkorna, tillägger Engström. För svårigheterna är
individen mycket medveten
om.
– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är
ett osynligt handikapp. Ser
du dåligt så får du glasögon,
bryter du benet så blir du
gipsad och får kryckor. För
barn med NPF så syns det
inte på individen utan ofta på
beteendet. Då gäller det att ta
reda på behovet bakom beteendet, säger Engström.

I sin stuga på gården tar Engström emot de kunder som vill träffas i en avslappnad miljö.

Foto:

Felix Rantschukoff

målsättningar och möjliggör
en förändring. Men problematiken är ofta mångfacetterad kring barn och ungdomar inom autismspektrat.
Behoven ser väldigt olika ut
i dagis eller skolmiljön, jämfört med hemmiljön. Därför
är det viktigt att arbeta med
individens sociala nätverk.
När Engström bildade fö-

retaget så var hon den enda
i Österbotten som sysslade
med
autismhandledning.
Beroende på individen och
familjen så kan det behövas
handledning där hemma, i
skolan, eller så kan Engström
ta emot personen hemma
hos sig där hon byggt upp en
avslappnad miljö.
– Vi hittar fungerande lösningar i vardagen för att un-

derlätta vardagspusslet för
familjen. Man måste tänka
på vad som är behovet bakom beteendet. Och för det
finns det inget färdigt recept,
så jag får vara kreativ för att
hitta det som funkar för barnet och hela familjen. Oberoende problemet finns det
alltid möjligheter, det är bara
en inställningsfråga, säger
Engström.

Engström tycker om att lära
sig nya saker och att jobba
med sig själv genom personlig utveckling och mental träning. Ju mera Engström lär
sig om de tangerande teknikerna och använder terapierna till hennes verksamhet,
desto mera har hon märkt att
hon är bra på vissa saker hon
inte själv visste om att hon
var bra på.
En av de färdigheterna är
att organisera tillsammans
med andra inom branschen.
Tidigare i mars ordnade Engström en föreläsning på Ritz,
dit hon bjöd in Fredrik Praesto att tala om hypnos. Det
var första gången som han

besökte Finland och det kom
många intresserade dit.
– När vi lever i ett ständigt
uppkopplat och allt mera
stressigt samhälle, så behövs
nya sätt att hantera vår vardag och att förebygga och
hantera stressen. Verktyg
för det finns att hämta inom
mentala träningen och olika
former av avslappningstekniker.
Engström tycker det är
viktigt att vara närvarande i
samtal med varandra, för att
man ska känna att man blir
sedd och hörd. Det är viktigt
att tänka på hur man bemöter varandra.
– Jag vill bemöta alla på ett
kärleksfullt sätt.
Engström är till och med så
passionerad över det hon gör
så att det ibland spiller över
en gnutta passion i vardagen.
–  Jag kan till och med föreslå när jag träffar någon på
kaffe om de vill göra en övning. Bland annat för att de
själva ska hitta lösningar på
det de funderar på och för att
få en förändring till stånd. Jag
vill hjälpa till och så tycker
jag så mycket om det jag gör.
Det är inte hur man har det,
utan hur man tar det.
Felix Rantschukoff
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Thomas Södergård är Vörås
nya sociala medier-coach
Thomas Södergård
inledde arbetet den 3
februari sitt nya arbete
som ”some-coach” i Vörå
kommun. Södergård är
utbildad klasslärare och
det är hans 17:e år inom
kommunen.
Just nu skapar han undersökningar om hur kommunens barn och unga använder sociala medier och vilka
som stött på problem. Det
är en form av kartläggning,
som är en del av projektet
som möjliggör Södergårds
arbete. Under projektets
gång kommer även en uppföljning av undersökningen
att göras.
Södergård valdes, bland
de som sökt tjänsten, för att
han ansågs lämplig att driva
och arbeta inom projektet.
Han är en van användare av
tekniska hjälpmedel inom
undervisningen, de senaste
åren har han även jobbat
som tutorlärare med fokus
på digitalisering.
Inom projektet har man tillsatt en styrgrupp som består
av kurator, skolhälsovårdare,
elevcoach, ikt-pedagog, chefen för småbarnspedagogik
samt en representant från
ungdomsrådet. Styrgruppen
hjälper Södergård i hans arbete som some-coach.
Södergård vill att man
inom undervisningen ska
använda sig av teknik som
underlättar och som utgör ett
komplement till papper och
penna. Vi ska använda oss av
sån teknik som gynnar, inte
sån som stör.
Södergård ser både föroch nackdelar med sociala
medier för ungdomar. Dels
kan man enkelt hitta tillhörighet med andra som man
annars kanske inte hittar så
lätt fysiskt.
– Det är lätt att hitta någon som har samma intresse,
vare sig det är spel, musik eller mat.

Thomas Södergård är Vörås nya sociala medier-coach.

Nackdelen med sociala
medier kan vara att främst
barn men även unga kanske
inte alla gånger inser att det
de får se i sitt flöde är vad andra väljer att de ska få se.
– Många fokuserar oftast
enbart på det positiva och visar upp hur bra man har det.
Det blir en skev verklighet att
bara visa upp vart man far på
semester till exempel.
Södergård ser en annan risk
överlag med teknik. Det är

så lätt att gömma sig bakom
alteregon och pseudonymer
som en viss grupp vet vem
det är bakom, medan någon
annan inte har en aning om
vem det är.
– En del av projektet är
att arbeta fram metoder som
hjälper barn att inte bli utnyttjade och lockade på nätet.
Inom projektets ramar
kommer jag även att titta på
om det finns ett samband
mellan skärmtid och välmå-

Foto: Felix Rantschukoff

ende, fortsätter Södergård.
Han säger att sociala medier
existerar på gott och ont, det
kan stöda vad du tänker, men
kan också hitta sådana som
göder destruktivitet.
Södergård kommer även
att informera och stöda föräldrar gällande deras barns
internetanvändning. Till exempel visa appar som möjliggör begränsning av barnens
skärmtid.
– Jag tror en del ungdomar

själv kunde reflektera över
sin användning. Men man
kan se på många att de inte
gör det.
Södergård ser sitt arbete
som intressant och inspirerande.
– Grejen är inte att jag ska
komma och styra och bestämma. Jag ska istället stöda
och hjälpa.
Efter att han gjort allt grundarbete kommer han att röra
sig mestadels ute på fältet i

skolorna. Han kommer även
att ordna föräldramöten och
träffar för de som behöver
stöd.
– Det är relativt enkelt för
föräldrar att, i olika problematiska situationer, distrahera ett litet barn med en
telefon. Men rekommendationen är att ett småbarn inte
alls ska ha någon skärmtid.
Projektet some-coachen
har stöd av undervisningsoch kulturministeriet.

Felix Rantschukoff

Thomas on Vöyrin uusi some-valmentaja
Thomas Södergård aloitti
3. helmikuuta uudessa työssään sosiaalisen median
”some-valmentajana” Vöyrin
kunnassa. Södergård on koulutukseltaan luokanopettaja,
ja tämä on hänen 17. vuotensa kunnan palveluksessa.
Hän on parhaillaan laatimassa tutkimuksia siitä, miten kunnan lapset ja nuoret
käyttävät sosiaalista mediaa
ja ketkä ovat kohdanneet
ongelmia. Tämä on eräänlainen kartoitus, joka osana
hanketta mahdollistaa Södergårdin työn. Hankkeen
kuluessa myös seurataan tutkimuksen tuloksia.
Södergård valittiin hakijoiden joukosta, koska häntä
pidetään sopivana hankkeen

vetäjäksi. Hän on tottunut
käyttämään opetuksessa teknisiä apuvälineitä ja on viime
vuoden myös työskennellyt
digitalisaatioon keskittyvänä
tuutoriopettajana.
Hankkeeseen on asetettu
ohjausryhmä, johon kuuluvat kuraattori, kouluterveydenhoitaja, oppilasvalmentaja, ikt-opettaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä
nuorisovaltuuston edustaja.
Ohjausryhmä auttaa Södergårdia
some-valmentajan
työssä.
Södergård haluaa, että
opetuksessa käytetään tekniikkaa helpottamaan työtä
ja täydentämään paperilla ja
kynällä tapahtuvaa toimin-

taa. Meidän tulee käyttää
tekniikkaa, joka hyödyttää
meitä, ei sellaista, joka häiritsee.
Södergård näkee sosiaalisessa mediassa nuorille sekä
hyötyjä että haittoja. Siellä
voi helposti löytää yhteenkuuluvuutta sellaisten kanssa, joita ei ehkä muuten niin
helposti löydy fyysisesti.
– On helppo löytää samoista asioista kiinnostuneita,
esimerkiksi peleistä, musiikista tai ruoasta.
Sosiaalisen median haittana voi olla, että etenkään lapset, mutta myöskään nuoret,
eivät ehkä aina tajua, että he
näkevät vain sen, mitä toiset
valitsevat heidän nähtäväkseen.

– Monet keskittyvät pelkästään myönteisiin seikkoihin ja näyttävät, miten hyvin
heillä on asiat. Todellisuus
vääristyy, jos esittää esimerkiksi vain sen, mihin lähtee
lomalle.
Södergård näkee ylipäätään
tekniikassa toisenkin vaaran.
On todella helppoa piiloutua ”toisen minän” ja sananimien taakse. Tietty ryhmä
tietää, kuka niiden takana
on, kun taas jollakulla muulla ei ole siitä aavistustakaan.
– Osana hanketta laaditaan menetelmiä, jotka osaltaan estävät lapsia joutumasta
hyväksikäytetyiksi ja houkutelluiksi verkossa.
– Tutkin hankkeen puit-

teissa myös, onko oppilaan
ruutuajalla yhteyttä hyvinvointiin, Södergård jatkaa.
Hän sanoo sosiaalisen median olevan sekä hyvästä että
pahasta. Se voi tukea omia
ajatuksia, mutta sieltä voi
myös löytää tuhoa kylvävää
aineistoa.
Södergård aikoo tiedottaa
vanhemmille lasten internetin käytöstä ja tukea sen valvonnassa. Hän esimerkiksi
osoittaa sovelluksia, joilla
voi rajoittaa lasten ruutuaikaa.
– Uskon, että osa nuorista
pystyy itsekin miettimään
verkon käyttöään. Mutta
monista näkee, etteivät he
sitä tee.
Södergård pitää työtään

kiinnostavana ja innostavana. Minä en tule määräämään ja valvomaan, se ei ole
se juttu. Sen sijaan haluan
tukea ja auttaa.
Pohjatyöt tehtyään hän aikoo liikkua kentällä eri kouluissa. Lisäksi hän järjestää
vanhempainiltoja ja tapaamisia tukea tarvitseville.
– Vanhempien on suhteellisen helppoa eri ongelmatilanteissa johtaa pienen
lapsen mielenkiinto muualle
puhelimen avulla. Mutta suosituksena on, ettei pikkulapsilla olisi lainkaan ruutuaikaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee some-valmentajahanketta.

Felix Rantschukoff
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De skrev böcker om
ungdomsdanserna förr
På 50-, 60- och 70-talet
var ungdomarna sysselsatta med att dansa på
sin fritid. Oavsett om det
var helg eller vardag tog
man på sig dansskorna.
Det var något speciellt i
luften, som bara de som
upplevde den gyllene
dansåldern kan förstå
och beskriva.
För Margareta Södergård,
Alice Lillas, Marianne Nordman gjorde danserna ett speciellt avtryck. Ett avtryck de
ville dokumentera och bevara för kommande generationer. Tillsammans har de nu
gett ut fyra böcker om den
österbottniska
dansfebern
som rådde.
När vi träffas hos Marianne Nordman sitter författarna med den nyaste boken
i handen. Det blir bok nummer fyra.
I de tidigare böckerna har
författarna lyft fram dansarnas minnen, men i boken
”Scenen är vår” är det de österbottniska dansmusikernas
tur att träda fram och berätta
om den österbottniska dansscenen från 1950-talet och
framåt.
– Dansmusikerna var stjärnor på sin tid, säger Lillas
– Man såg ju upp till dem
och såg hur de såg ut och
lyssnade till hur de sjöng. Det
fanns en beundran, säger
Nordman.
Musikanterna har själva
bidragit med sina historier
som författarna sammanställt.
I Vörå har alla de tre författarna dansat. Och inte bara
en gång. De nämner speciellt
Bläckhornet i Rökiö. Där
dansades det på övre våningen och det var alltid fullt hus.
Otaliga talkotimmar lades
ner för att ungdomen skulle
kunna ta ett sväng om på
dansgolvet till takt och ton.
Men 1969 var det avskedsdans i Bläckhornet och huset
där det tidigare varit liv och
rörelse så gott som varje helg
tystnade.
Den omåttligt populära
dansen fick konkurrens av

Margareta Södergård, Alice Lillas och Marianne Nordman har gett ut boken ”Scenen är vår”. Det är deras fjärde bok om danserna i Österbotten på 50- och
60-talet.
Foto: Jonny Huggare Smeds

TV:n. Ungdomarna fick
också många nya intryck via
framför allt Sveriges TV när
TV-apparaterna blev vanliga
i hemmen på 1960-talet.
– TV:ns intåg förändrade
allt från kläder till vilka instrument orkestrarna skulle ha, säger Lillas.
Plötsligt började dansarna
ställa större krav på orkestrarna och danslokalerna.
Kraven var inte alltid så lätta
att uppfylla med tanke på att
danserna i Österbotten ordnades på talko.
Det resulterade i att antalet danser minskade. Med
tiden började fler och fler
orkestrar lägga sina instrument på hyllan.
Men när danserna var som

mest populära hade ungdomarna väldigt roligt, säger
författarna.
– De flesta dansade och
man dansade mycket, minns
Nordman.
– Det fanns en enorm positiv framtidstro bland ungdomarna som dansade. Allt
skulle bli bättre och det blev
faktiskt bättre också, säger
Lillas.
Ursprungligen
uppstod
ungdomsföreningarna som
ett försök att få bukt med supandet ute i byarna. I början
dansade man utomhus, men
när Amerikafararna började
återvända så kom de hem
med idén om föreningshus.
Småningom uppstod det föreningshus i så gott som varje
by.

Det fanns inte någon uttalad åldersgräns för dem som
ville dansa, men kutymen
var att man skulle vara torr
bakom öronen, det vill säga
konfirmerad. Danserna var
nyktra tillställningar för
dem som trivdes på dansgolvet.
– Jag minns att jag fick ungefär 10 mark då jag for på
dans och det skulle räcka
till allt. Bussbiljett, inträde
och en gul jaffa fick jag för
pengen, säger Södergård.
– Flickorna stod på ena
sida och pojkarna på andra
sidan i danslokalen eller
paviljongen. Flickhop och
pojkhop. Det fanns inga uttalade regler, men så gjorde
man, säger Lillas.
Många
svenskspråkiga

dansare åkte till finska
byar för att dansa och också finskspråkiga kom till
svenska byar. Språket stoppade aldrig dansen.
– Det gick dansbussar
som tog upp dansare längs
vägen, minns Södergård.
Vill man läsa och kanske
minnas mera om de österbottniska danserna kan
man läsa författarnas böcker. Böckerna har fått ett gott
mottagande hos publiken.
För att samla in material
till alla böcker så skickade
författarna ut enkäter och
intervjuade en del av dem
som ville berätta så någon
brist på material har det aldrig varit.
– När vi skrivit om orkestrarna har det varit som ett

hav att ösa ur eller en snårskog att ta sig fram genom,
säger Södergård. Så många
orkestrar och orkestersammansättningar har det funnits.
Nu med totalt fyra böcker
i bagaget tror man kanske
att danserna i Österbotten
är ett uttömt ämne. Inte om
man frågar Nordman, Lillas
och Södergård. Det finns
hur mycket som helst kvar
att berätta, men för tillfället
planerar de inte att ge ut flera
böcker.
– Jag tror vi kanske bidragit
med vårt, säger Lillas.
Men… man ska aldrig säga
aldrig.
Jonny Huggare Smeds

Nu finns brudkronan i Vörå –Morsiuskruunu Vöyrillä
zzVörå vann landskapsstafetten på skidor och det betyder
att nu finns vandringspriset,
brudkronan, i Vörå.
I det vinnande laget skidade Jakob Smeds, Emilia
Österberg, Hampus Berglund, Evelina Österberg,
Frida Achrén, Ivar Thors,
Marie Sippus och Aaron
Häggman.
Dåtida Vaasa-tidningen,
numera Ilkka-Pohjalainen,
donerade i tiderna den gyllene kronan och den som

vinner landskapsstafetten får
kronan att användas under
det kommande året. Det betyder att alla från Vörå som
gifter sig under 2020 kan använda den fina kronan.
Senast den användes i
Vörå var 2006 när Helena (f.
Heikius) och Tom Helsing
gifte sig.
För mera info och reservering kontakta fritidsdirektör
Marcus Beijar, tfn 06-382
1670 eller e-post marcus.beijar@vora.fi.

zzVöyri voitti maastohiihdon
maakuntaviestin, ja niinpä
kiertopalkinto, morsiuskruunu, on nyt Vöyrin hallussa.
Voittoisassa
joukkueessa
hiihtivät Jakob Smeds, Emilia Österberg, Hampus Berglund, Evelina Österberg, Frida Achrén, Ivar Thors, Marie
Sippus ja Aaron Häggman.
Kultaisen kruunun lahjoitti aikoinaan silloinen
Vaasa-lehti, nykyinen IlkkaPohjalainen, ja maakuntaviestin voittaja saa kruunun

käyttöönsä aina tulevaksi
vuodeksi.
Näin ollen kaikki vuonna
2020 avioituvat vöyriläiset
voivat käyttää tätä hienoa
kruunua.
Edellisen kerran se on ollut
käytössä Vöyrillä v. 2006, kun
Helena (os. Heikius) ja Tom
Helsing avioituivat.
Lisätietoja
antaa
ja
varaukset hoitaa vapaaaikajohtaja Marcus Beijar,
puh. 06-382 1670 tai sähköposti marcus.beijar@vora.fi.
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Amanda Hottas tavla består av både handritade element och tryck.

Konstundervisningen är
I höstas inleddes MI:s kurs i grundläggande konstundervisning. Kommunbladet var en fluga på väggen på ett tillfälle för att följa med deltagarna.
”Palmer!”
”Vilda
djur!”
”Höga träd!” ”Apor!”
Det här är några av de ord
som ropas ut när läraren
Jeanette Rönnqvist-Aro frågar barnen som går kursen
om vad de tänker på när de
föreställer sig en djungelbakgrund.
Först ska barnen skissa

upp hur deras bakgrund ska
se ut. Men de har enbart två
minuter på sig, en tid som flyger förbi då man har roligt.
– Nu har 2 minuter gått så
nu får ni börja teckna, säger
Rönnqvist-Aro till barnen.
– Nej! Ska vi börja redan,
hur kunde det gå så snabbt?
säger flera av barnen i kör.

Men idag målar man inte
enbart med vattenfärg. Såväl
socker som salt ska också användas för att skapa en effekt
på målningarna. Senare ska
de blanda ihop en färggröt
som de ska måla med. För
Amanda Hotta, som är en av
deltagarna, är dagens första
tema som gjort för henne.

– Jag älskar sengångare,
utbrister Hotta med glädje i
rösten.
Först får samtliga barn två
minuter på sig att skissa upp
djungelbakgrunden. Hotta
tar tillfället i akt och ritar
snabbt marken i djungeln, sedan en stor gren där en – inte

helt oförväntat - sengångare
hänger. Efter att hon målat
marken med vattenfärg går
hon till ett sidobord och häller lite salt på den ännu blöta
färgen.
– Jag tycker om att måla
saker. Jag har använt salt tidigare, men jag minns inte vad
som hände, säger Hotta.
Genom att använda socker
och salt så sprids eller samlas
färgen på pappret. Men kursdeltagarna har hunnit göra
mycket annat sedan hösten.

Tavlor, tryck och skulpturer
är bara ett urplock av de olika verk de skapat.
– De har utvecklats enormt
med att jobba i grupp. Jag vill
att de ska fantisera och hitta
på, så jag säger inte alltid vad
de ska göra, säger RönnqvistAro.
Som exempel på barnens
kreativitet hittar man pappersfigurer som föreställer
allt från giraffer till hästar.
Sarah Ehrs skapade en häst
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Hästen som Sarah Ehrs gjorde plockades fram under kursen.

Att välja färg och pensel är inte alltid det lättaste.

Jeanette Rönnqvist-Aro hjälper barnen på vägen.

rolig och stimulerande

”

Jag tycker om att måla saker. Jag har använt
salt tidigare, men jag minns inte vad som
hände.”

Lite grovsalt på vattenfärgen skapar effekt.

med en tillhörande ryttare
som balanserar ståtligt på

hästryggen tidigare under
kursen.

– Den var inte så svår att
göra, säger Ehrs.

Barnens ålder varierar och
det har reflekterats i hur un-

dervisningen gått till.
– Eftersom de är så olika
åldersgrupper, måste man
måste bolla lite med dem om
hurudant innehåll vi ska ha.
Ibland leker och upptäcker
vi, ibland övar vi och ibland
experimentera vi lite, säger
Rönnqvist-Aro.
Totalt sträcker sig den
grundläggande konstundervisningen över 50 timmar under läsåret. De som finner intresset kan sedan när de blir
äldre välja att gå olika tema-

studier i konst för att finslipa
på kunskaperna.
– Om man gått grundläggande undervisningen har
man fördelar om man går en
vidare utbildning i gymnasiet
till exempel. Speciellt om
man gått de här temastudierna. Man utvecklar handen
och ögat. Inför kommande
yrken kan man utveckla det
ännu mera, säger RönnqvistAro.
text & foto:
Felix Rantschukoff
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Doulorna Pia Kackur och Johanna Östman säger att alla som går i väntans tider är välkomna till caféet.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Nu ordnas café för dem
som går i väntans tider
Graviditet och förlossning är en livsomvälvande händelse som så gott
som varje människa har
tankar och känslor inför.
En gravid kvinna har flera
frågor som snurrar i huvudet
och kan känna en oro för hur
saker och ting kommer att gå
under förlossningen och vad
som händer sen när barnet
väl blivit fött. Att prata med
andra i samma situation brukar hjälpa kan underlätta.
När en kvinna blir gravid
för första gången kan hon
och partnern gå på rådgivningens förberedande kurs,
som riktar sig till förstföderskor. Men det spelar ingen
roll hur många barn man fött.
Varje graviditet och förlossning är unik och varje
förlossning kommer med
egna tankar och funderingar.
Därför kan det vara bra att ha
en gemenskap där man kan
lätta sitt hjärta.
Doulorna Johanna Östman och Pia Kackur minns
själva att de saknade en
grupp i Vörå att byta tankar
och erfarenheter med inför

så jag var genast med på noterna då Johanna frågade mig
Jag blev genast intresserad,
säger Kackur.

Doulorna Pia Kackur och Johanna Östman säger att en duola finns till som stöd före, under
och efter gravideten. 
Foto: Jonny Huggare Smeds

sina förlossningar.
– Jag var nyinflyttad till
Vörå och saknade en gemenskap. Då fanns det en grupp
gravida som samlades i Kuni
i Korsholm så jag åkte dit. Jag
lärde känna de som bodde i
Kuni, men inga Vöråbor säger Kackur.
Östman, som är engagerad
i Folkhälsans duolaverksamhet sedan flera år, har länge

funderat på vad man kunde
göra för att skapa en bättre
gemenskap bland de som går
i väntans tider. En dag fick
hon en idé.
– Jag kom på att man kunde
starta ett Väntans café i Vörå
för att skapa en gemenskap
bland de som ska föda och där
man kan utbyta erfarenheter
och tankar, säger Östman.
Folkhälsan har caféer en-

ligt detta koncept på flera
orter sedan tidigare.
Hon tog hon kontakt med
Folkhälsans doulakoordinator i Österbotten. Efter klartecknet gick det fort.
– Jag såg att Johanna skrev
på Facebook att hon sökte
personer som ville vara med
och dra caféet. Intresse för
att starta Väntans café hade
väckts hos mig redan tidigare

Nu finns en grupp mammor
och pappor som samlas i frikyrkan i Vörå första onsdagen i månaden. Östman och
Kackur tror det kan vara roligt
för de blivande föräldrarna
att lära känna andra i nejden
vilka är i samma situation.
Här kan man utbyta tankar, erfarenheter och frågor.
Temat för följande träff, som
är den 1.4, är ”Fråga barnmorskan” då diskuteras allt
som rör graviditet, förlossning och första tiden med
babyn. Barnmorskan Tessa
finns på plats och svarar på
frågor.
Till Väntans café är mammor, pappor och syskon
välkomna, oavsett om man
är förstagångsförälder eller
man redan har barn. Den
tredje träffen är 6.5. Folkhälsans Familjecafé för daglediga föräldrar fungerar i
samma utrymmen.
– Barnen börjar ju troligen
i samma skola i framtiden
och då kan det som föräldrar

vara roligt att ha ett ansikte
på föräldrarna, säger Östman.
Men vad är egentligen en
doula. Ordet kommer från
grekiskan och betyder ”kvinna som ger omvårdnad”. En
doula, från Folkhälsan, träffar mamman, pappan, eller
båda två och diskuterar förväntningar inför det nya skedet i livet. Stödet utgår från
föräldrarnas behov.
Doulan kan vara med under förlossningen om den
gravida så önskar.
– En förlossning kan pågå
väldigt länge. Är man flera
på plats så ser man till att
mamman aldrig behöver bli
lämnad ensam. Vi kan också
hjälpa och stödja pappan
och instruera honom vad
han kan göra för att underlätta för mamman, säger Östman.
– I dagens läge har barnmorskorna inte tid att vara
närvarande hela tiden. Barnmorskorna springer in och
ut, men doulan finns där som
stöd under hela förlossningen hela tiden, säger Kackur.

Jonny Huggare Smeds
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Cancerklubben bevarar
Edvard Nickulls minne
Edvard Nickulls minnesfond blir ett minneskonto då
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubben sköter om fonden.
Ättlingarna är nöjda.
Edvard Nickull var en man,
som man kan säga var lite
före sin tid. I Nickulls hus,
nära Vörå centrum, var det
tufft under de första decennierna av 1900-talet. Elektricitet fanns inte och vägen till
huset var mer en kostig än en
väg.
Men det hindrade inte Edvard för att försöka göra det
bästa för sin familj. Men med
stor uppfinnighet lyckades
Edvard Nickull förenkla familjens vardag.
Bland annat byggde han
en egen vindgenerator som
gav familjen ström och en av
Vörås första traktorer fanns
på gården.
Historien om vindgeneratorn och traktorn är en av
många historier som barnbarnen Peter Sippus, Kenneth Nickull och Mikael Österberg fått höra.
De representerar tre olika
släktled som härstammar

”

Alla tre släktgrenar har
diskuterat och
kommit fram
till att vi vill ge
pengarna till
cancerklubben
så de kan göra
något gott med
pengarna. Vi vill
att pengarna
fortfarande ska
gå till cancerdrabbade i kommunen.”

från Edvard och hans fru
Härta. Ättlingarna fick aldrig träffa sin farfar. Han gick
bort i cancer 2.4.1951.
– När de upptäckte can-

Edvard Nickulls barnbarn Mikael Österberg, Peter Sippus och
Kenneth Nickull.

cern var det redan för sent.
Den hade hunnit sprida sig så
pass långt, säger Österberg,
som fått händelseförloppet
återberättat av sin mamma,

Gustav Rauma, Gunne Mantere, Peter Sippus Siv Säll, Kenneth Nickull, Mikael Österberg.

Edvards dotter.
En av Edvard Nickulls
sista önskningar var att hans
minne skulle hedras genom
en inbetalning till en fond,

vars avkastning skulle gå till
cancersjuka i Vörå kommun.
Fonden förvaltades till en
början av kommunens vårdnämnd, men med tiden minskade aktiviteten, eftersom
räntorna blev så låga att det
knappt blev någon avkastning att dela ut.
Nu har barnbarnen tagit
ett gemensamt beslut att
föra över fonden till VöråOravais-Maxmo
cancerklubb.
– Alla tre släktgrenar har
diskuterat och kommit fram
till att vi vill ge pengarna till
cancerklubben så de kan
göra något gott med pengarna. Vi vill att pengarna
fortfarande ska gå till cancerdrabbade i kommunen, säger
Österberg.
– Vi är väldigt tacksamma
för pengarna, säger cancerklubbens ordförande Siv
Säll.
Fonden kommer att göras

om till ett minneskonto.
Klubben kommer att dela ut
kring 1500 euro från kontot
till cancerdrabbade i året.
– En inbetalning känns
bättre än blommor då man
vet att pengarna faktiskt gör
nytta, säger Kenneth Nickull.
Hela nettot går till klubben, som ser till att pengarna
kommer till behövande personer. Klubben gör inte skillnad på människors inkomst
när de söker om bidrag.
– Cancer drabbar alla lika
hårt oavsett ekonomisk ställning, säger Österberg.
Privatpersoner kan göra en
donation till minneskontot
genom att köpa adressen från
Vörå Blomstertjänst, City
Florist Vörå, Amalia Blommor i Oravais och Kvevlax
Sparbanks kontor i Maxmo.
Det går också att betala in
pengar direkt på kontot.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds
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Björn Svens har varit egenföretagare majoriteten av hans arbetsliv.

Foto: Felix Rantschukoff

Tjugo år som egenföretagare
Björn Svens har nästan
alltid varit egenföretagare, han var 22 år när
han började.
Dels var det samarbetsförhandlingar på arbetsplatsen
som fick honom att starta
eget.
– Jag skapade mitt eget arbete, säger Svens.
Han är utbildad restaurangkock och jobbade länge inom
den branschen, men så kom
allergier in i bilden, så han fick
luta sig tillbaka på kunskaper
han fått hemifrån.
– Jag är uppväxt på en
bondgård, och där ska man

kunna lite av varje för att klara
sig, säger Svens.
Det här ledde till en rad av
olika former av företagande
för Svens. Han började syssla
med personaluthyrning inom
olika branscher. Han arbetade bland annat med Oravais
rökeri, han körde för Oravais
hus, och så småningom skaffade han grävmaskiner, lastbilar och traktorer.
Men fordonsparken och
personaluthyrningen avslutade han år 2008. Då började
han arbeta med persontrafik,
vilket är aktuellt än idag. År
2018 började han arbeta med
persontrafik helt i egen regi,

tidigare var han både anställd
och var egenföretagare på sidan om, men inte inom persontrafik, utan rengöringsmedel och avloppsreningsverk.
– Egenföretagande
kan
vara byråkratiskt, men har
man duktiga människor runtom sig så går det. Jag rekommenderar det absolut.
Det nyaste projektet för
Svens inleddes den 27 januari
då hans företag började sköta om postutdelningen i Vörå
kommun. Det innebar att det
krävdes flera personer, nu är
de fem stycken, ackompanjerat av några inhoppare.

– Det gick ganska snabbt
från enmansföretag till flermansföretag. Och nu söker
vi mera personal. Men det är
inte så enkelt att hitta. Jag tror
det beror på att ungdomar vill
ha höga löner, men man måste tjäna sig till det, det kommer
inte på första jobbet.
För att få arbeta hos på
Greevers ska man vara minst
tjugo år eftersom det kräver
taxikort.
Dessutom säger Svens att
man ska nog ha kört en del
bil för att köra postbil då man
sitter vid fel sida. Totalt siktar
Svens på fem till sex nya medarbetare.

– Vi siktar på att vi ska
vara 10 vid årsskiftet om rekryteringen lyckas. Fortsatta
framtidsplaner är att utöka
fordonsparken med fullstora
bussar. Vi har vunnit några
skoltransportofferter i Österbotten. Sen kan vi köra andra
körningar med dem förstås.
Det finns nyttig konkurrens
inom branschen i Österbotten, tillägger Svens.
För att underlätta postutdelningen så vill Svens be om
två saker. Dels önskar han att
alla skulle ha en nummer på
sin aktiva postlåda.
– Det är inte alltid samma

postiljon som kommer, så de
vet kanske inte annars vilken
låda som gäller.
Dels skulle det vara bra om
postlådsraden var lättåtkomlig.
– Om postlådsraden inte
lutar över diket får vi vårt
jobb utfört snabbare, säger
Svens.
Svens säger att det finns
en röd tråd som genomsyrat hans verksamhet genom
åren, nämligen kundbetjäning.
– Det har varit med hela
vägen, kunden är alltid i fokus.

Felix Rantschukoff

Björn on toiminut 20 vuotta yrittäjänä
Björn Svens on 22-vuotiaasta lähtien toiminut
lähes koko ajan yksityisyrittäjänä.

Työpaikan yt-neuvottelut olivat aikoinaan osasyy oman
yrityksen perustamiseen.
– Loin oman työpaikkani,
Svens kertoo.
Svens on koulutukseltaan
ravintolakokki ja työskenteli pitkään ravintola-alalla,
kunnes hän joutui allergioiden takia turvautumaan kotoa saatuihin oppeihin.
– Kasvoin maatilalla, ja
maalla täytyy osata vähän
kaikkea pärjätäkseen, Svens
kertoo.
Se johdatti Svensin tien

lukuisiin eri yrittäjyyden
muotoihin.
Hän
ryhtyi
harjoittamaan henkilöstönvuokrausta eri aloilla, työskenteli muun muassa Oravaisten Savustamon kanssa,
ajoi kuljetuksia Oravais TaloHusille sekä ryhtyi vähitellen
hankkimaan kaivinkoneita,
kuorma-autoja ja traktoreita.
Hän lopetti työt ajoneuvojen
ja henkilöstönvuokrauksen
parissa vuonna 2008, jolloin
hän siirtyi henkilöliikenteeseen.
Se on jatkunut tähän hetkeen asti. Svens otti henkilöliikenteessä ohjat omiin käsiinsä vuonna 2018. Aiemmin
hän oli työskennellyt sekä
työntekijänä että sivutoimi-

sena yksityisyrittäjänä – ei
kuitenkaan henkilöliikenteessä vaan puhdistusaineiden ja jätevedenpuhdistamoiden parissa.
– Yksityisyrittäjyys voi olla
byrokraattista, mutta asiat
onnistuvat kyllä hyvän lähipiirin avulla. Suosittelen todellakin yrittäjyyttä.

Svensin uusin hanke käynnistyi 27. tammikuuta, jolloin hänen yrityksensä otti
hoitaakseen Vöyrin kunnan
postinjakelun, mikä tarkoitti
työntekijöiden palkkaamista. Nyt yrityksessä työskentelee viisi henkilöä sekä muutama varamies.
– Siirryin aika nopeasti yh-

den miehen yrityksestä usean hengen yritykseen. Nyt
etsimme lisää työntekijöitä,
mikä on osoittautunut hankalaksi. Se johtuu varmaan
siitä, että nuoret haluavat
korkeaa palkkaa. Se täytyy
kuitenkin ansaita, ei sitä saa
heti ensimmäisessä työpaikassa.
Greeversin
työntekijän
täytyy olla vähintään 20-vuotias, sillä työssä vaaditaan
taksinkuljettajan ajolupaa.
Lisäksi Svens sanoo, että työntekijällä täytyy olla jonkin
verran ajokokemusta, sillä
postiauton ratissa istutaan
väärällä puolella. Svens tavoittelee yhteensä 5–6 uutta
työntekijää.

– Tähtäämme siihen, että
meitä olisi vuodenvaihteessa
kymmenen, mikäli rekrytointi onnistuu. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu
ajoneuvojen määrän kasvattaminen täysikokoisilla busseilla. Olemme voittaneet
muutamia koulukuljetusten
kilpailutuksia Pohjanmaalla.
Ja voihan busseilla hoitaa
muitakin ajoja.
Alalla on Pohjanmaalla
tervettä kilpailua, Svens
lisää.
Svens toivoo kahta asiaa
postinjakelun
helpottamiseksi. Ensiksi hän pyytää,
että kaikilla olisi postilaatikossaan talonsa numero.
– Sama postinkantaja ei

aina hoida samoja reittejä,
joten oikean postilaatikon
löytäminen voi olla hankalaa.
Toiseksi hän toivoo, että
postilaatikkorivi olisi helppopääsyisessä paikassa.
– Saamme tehtyä työmme
nopeammin, jos postilaatikkorivi ei roiku ojan päällä,
Svens huomauttaa.
Svens kertoo, että hänen
toimintaansa on kautta vuosien värittänyt yksi punainen
lanka, nimittäin asiakaspalvelu.
– Se on säilynyt samana
koko ajan, asiakas on aina
tärkein.
Felix Rantschukoff
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Låna e-böcker utan att köa
Som låntagare har du
möjlighet att låna eböcker. Användningen
förutsätter att du har ett
lånekortsnummer och en
PIN-kod.
Elibs e-böcker och eljudböcker: På Elib finns
svenska e-böcker och eljudböcker. Elib har också
ett mindre urval av e-böcker
och e-ljudböcker på andra
språk. Logga in med ditt
lånekortsnummer och din
pinkod.
Appen Biblio: I appen kan
du både läsa Elibs e-böcker
och lyssna på e-ljudböcker
i on- och offlineläge. Biblio
kan laddas ner från appbutiken (AppStore eller Google
Play). När du öppnar appen
första gången väljer du Vasa
stadsbibliotek- Fredrikabib-

Populära böcker är det ofta
lång kö till på biblioteket. Till
exempel Heiman av AnnLuise Bertell är det cirka 50
personer som väntar på att
få läsa. Biblioteket har fem
exemplar. Med biblio-appen
har du möjlighet att få ta del
av populära böcker direkt.

lioteken i listan över bibliotek och loggar in med ditt
lånekortsnummer och din
pinkod.
Lånevillkor: För att låna behöver du lånekort och pinkod vid något av Fredrika-

biblioteken. Lånetiden är 28
dagar. Du har möjlighet att
låna två böcker/vecka. Flera
låntagare kan ha samma bok
lånad samtidigt.
Ellibs e-böcker och e-ljudböcker: Du kan också låna

finska, svenska och engelska
e-böcker hos den finländska
e-bokstjänsten Ellibs. Ellibs e-böcker kan laddas ner
till din dator, surfplatta eller
smarttelefon.
Lånevillkor: För att låna
behöver du lånekort och
pinkod vid något av Fredrikabiblioteken. Lånetiden är
7 eller 28 dagar (du kan själv
välja). En e-bok kan endast
lånas av en låntagare åt gången, utlånade e-böcker kan
reserveras. En låntagare kan
låna max 5 böcker samtidigt
och reservera 7 böcker.
Ellibs-appen: Hela Fredrikabibliotekens ellibs-samling finns i appen. Ellibs kan
laddas ner från appbutiken
(AppStore eller Google
Play).
Mer info på: www.fredrikabiblioteken.fi/e-bocker

Vardagshjälpen
Behöver du själv eller en närstående
hjälp i vardagssysslorna?
Vardagshjälpen
riktar sig till personer över 65 år,
vuxna långtidssjuka och den som
drabbats av plötsliga
funktionsnedsättningar.
Utbildade frivilliga finns här för dig!
De kan hjälpa till t.ex. vid butiksbesök, vid utevistelse,
som följeslagare vid läkarbesök, med att ge råd om
olika tekniska apparater eller bara finnas där att
diskutera med. Tanken är att hitta glädjen i att göra saker
tillsammans! Hjälpen är gratis.
Kontakta koordinator Marina Sippus
på Österbottens Föreningar för mer information.
Tfn 044-974 7427/ 040-733 3430 eller
marina.sippus@pohy.fi

Lainaa kirjoja jonottamatta
Kirjaston asiakkaana
sinulla on mahdollisuus
lainata e-kirjoja. Lainaaminen edellyttää kirjastokorttia ja PIN-koodia.

Ellibsin e-kirjat ja e-äänikirjat: Voit lainata suomen-,
ruotsin- ja englanninkielisiä
e-kirjoja, suomalaisen e-kirjapalvelun Ellibsin kautta.
Ellibsin e-kirjoja voi ladata
tietokoneelle, tabletille tai
älypuhelimeen.

Lainausehdot: E-kirjoja ja
e-äänikirjoja
lainaamaan
pääsevät kaikki Fredrikakirjastojen asiakkaat, joilla
on oma PIN-koodi. Asiakas
voi valita laina-ajaksi 7 tai
28 päivää. Kirjoissa voi olla
vain yksi yhtäaikainen lainaaja per kirja. Lainassa olevia
kirjoja voi varata. Asiakkaalla voi olla max. 5 yhtäaikaista
lainaa ja 7 varausta.
Ellibs-sovellus: Fredrikakirjastojen Ellibs-kokoelma

OFFENTLIGGÖRANDE AV
ÄLDREOMSORGENS
VÄNTETIDER
Enligt Äldreomsorgslagen (980/2012) § 26 ska kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den
tid inom vilken en äldre person kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.

Väntetiden i medeltal för perioden 1.7–31.12.2019
Service
Hemservice
Matservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård

Väntetid
1d
1d
10-14 d
1 mån.
1 mån.

Vörå den 22 januari 2020
Omsorgsnämnden

www.vora.fi

VANHUSTENHUOLLON
ODOTUSAIKOJEN
JULKISTAMINEN
Vanhuspalvelulain (980/2012) 26 §:n mukaan kunnan
on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusaika keskimäärin ajalle 1.7–31.12.2019
Palvelu
Kotipalvelu
Ruokapalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palvelusasunnoissa tai laitoshoidossa

Odotusaika
1 pv
1 pv
10-14 pv
1 kk

Vöyri 22. tammikuuta 2020
Peruspalvelulautakunta

1 kk
www.voyri.fi

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

on kokonaisuudessaan käytettävissä Ellibs-sovelluksessa. Sovelluksen voi ladata
sovelluskaupasta (AppStore
tai Google Play).
Elibin e-kirjat ja e-äänikirjat: Elib-palvelusta löytyy
pääsääntöisesti ruotsinkieliisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja,
mutta myös valikoiman kirjoja sekä suomen kielellä että
muilla kielillä.
Lainausehdot: E-kirjoja ja eäänikirjoja lainaamaan pää-

sevät kaikki Fredrika-kirjastojen asiakkaat, joilla on oma
PIN-koodi. Lainausaika on
28 päivää. Voit lainata kaksi
kirjaa/viikko.
Biblio-sovellus:
Bibliosovelluksesta löydät kaikki
Elibin e-kirjat ja e-äänikirjat.
Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta (AppStore tai
Google Play). Sovellus on
ruotsinkielinen.
Lisää infoa: www.fredrikabiblioteken.fi/e-kirjat

Utvidgning och ändring av Brändholmens
stranddetaljplan samt ändring av Braxrevets stranddetaljplan, Maxmo
Utkastet är offentligt framlagt till påseende under tiden
19.3-20.4.2020 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18.
Handlingarna finns även på kommunens webbplats:
www.vora.fi/brandholmen
Eventuella åsikter riktas till Utvecklings- och planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas
in senast 20.4.2020.

Stranddetaljplan för Ikerholmen

Hylkenpaj stranddetaljplan

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 12.3.2020 godkänt
Hylkenpaj stranddetaljplan.
Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.vora.fi/hylkenpaj

Stranddetaljplan för Västra Ikerholmen
och ändring av Skaget benämnda
strandplan
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 12.3.2020 godkänt
stranddetaljplanen för Västra Ikerholmen och ändring av
Skaget benämnda strandplan.
Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.vora.fi/ikerholmen

Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden
19.3-20.4.2020 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18.
Handlingarna finns även på kommunens webbplats:
www.vora.fi/ikerholmenstrand
Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklings- och
planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och
lämnas in senast 20.4.2020.
Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Markku Niskala, (06) 382 1240 eller 050-552 8051.
Vörå 19.3.2020
Utvecklings- och planläggningssektionen i Vörå kommun

Handlingarna finns även till påseende på kommungården
i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18.

www.vora.fi

Besvärstiden går ut 20.4.2020.
Vörå 19.3.2020
Utvecklings- och planläggningssektionen

www.vora.fi

Hylkenpajn ranta-asemakaava
Vöyrin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.3.2020
hyväksynyt Hylkenpajn ranta-asemakaavan.
Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/hylkenpaj

Luonnos on yleisesti nähtävillä 19.3.-20.4.2020 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/
brandholmen
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
20.4.2020 mennessä..

Ikerholmenin ranta-asemakaava

Västra Ikerholmenin ranta-asemakaava
ja Skagetin rantakaavan muutos
Vöyrin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.3.2020
hyväksynyt Västra Ikerholmenin ranta-asemakaavan
ja Skagetin rantakaavan muutoksen.
Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/ikerholmen
Asiakirjat ovat myös nähtävillä Vöyrin kunnantalon
keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Valitusaika päättyy 20.4.2020.
Vöyrillä 19.3.2020
Vöyrin kunnan kehitys- ja kaavoitusjaosto

Brändholmenin ranta-asemakaavan laajennus ja muutos sekä Braxrevetin ranta-asemakaavan muutos, Maksamaa

www.voyri.fi

Ehdotus on yleisesti nähtävillä 19.3.-20.4.2020 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/ikerholmenstrand
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kehitys- ja
kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä 20.4.2020 mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Niskala, (06)
382 1240 eller 050-552 8051.
Vöyrillä 19.3.2020.
Vöyrin kunnan kehitys- ja kaavoitusjaosto
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 2 april. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 7, 12 och 18

Vi börjar planera nästa läsår!
zzNu har DU möjlighet att
påverka kursutbudet på MI.
Nu när kursverksamheten är
lagt på paus har vi på institu
tet redan påbörja planering
en inför nästa läsår.
Har du idéer eller förslag
på kurser, tips om kursdra

gare, något tema du vill vi tar
upp eller kanske du rent av
själv skulle vilja hålla en kurs
inom vårt institut?
Du kan lätt lämna in ett
kursförslag till exempel via
länken
www.vora.fi/kurs
forslag

Seuraavaa
lukuvuosi nyt
suunnitteilla!

zzFödda

z zSINULLA on nyt mah
dollisuus vaikuttaa kansa
laisopiston kurssitarjonta
an. Nyt kun kurssitoiminta
on tauolla, olemme opi
stolla aloittaneet jo seuraa
van lukuvuoden suunnit
telun.
Onko sinulla kurssiideoita tai -ehdotuksia,
vinkkejä kurssien vetäjiksi,
jokin teema, jota haluai
sit käsiteltäväksi tai josta
haluaisit ehkäpä itsekin pi
tää kurssin opistossamme?
Kurssiehdotuksia
voi
jättää helposti esimerkiksi
seuraavasta linkistä:
www.vora.fi/kurssieh
dotus

Jöralan ym. kylien
jakokunnan yhteismaiden osakkaat

kutsutaan varsinaiseen OSAKASKOKOUKSEEN joka
pidetään maanantaina 6.4.
klo 19 City Cafén tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 9:ssä mainitut asiat.
Vöyri 19.3.2020
Toimitsijat

Stefan Ehrström vann läsartävlingen i Kommunbladet.

Stefan gillar att se på sport
I förra numret av Kommunbladet var det Vöråbon Stefan Ehrström som
kammade hem vinsten i
läsartävlingen.

När Kommunbladet ringde
upp Stefan kom det som en
överraskning att han hade
vunnit.

Jessica Joutsi och Andreas Eklund i Vörå fick en pojke
den10.10.2019. Han var 49 centimeter lång och vägde 3 525
gram. Pojken fick namnet Axel Alfred klund. Storbebror heter
Oscar Eklund och är 3 år.

Oravaisten
Suomenkielisten Ry

YLEINEN
KOKOUS

ABC kabinetissa
keskiviikkona 1.4.2020
klo 18.00
Käsitellyvät asiat:
- yhdistyksen
purkaminen
- yhdistyksen varojen
käyttö sen purkausta.
Tervetuloa
puheenjohtaja

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

– Senast jag vann något var
för 30 år sedan på Lotto, sä
ger Ehrström.

Stefan som är 70 år gam
mal njuter av pensionärsli
vet i Vörå. Han har tidigare
arbetat på bland annat Vörå
bageri och på ladugård. På
senare år har han klippt gräs

Heidi och Evans Orori fick
den 09.12.2019 en pojke som
mätte 55,5 centimeter och
vägde 4 620 gram. Pojken
fick namnet Joel Reinhold
Okinyi Orori. Syskonen på
bild heter Esther 5 1/2 år och
Nellie 8 år.

Delägarna i Jörala
m.fl. byars skifteslags samfälligheter

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

kallas till ORDINARIE DELmåndag
ÄGARSTÄMMA
6.4.2020 kl. 19 i City Café
för att behandla i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda
ärenden.
Vörå 19.3.2020
Sysslomännen

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

åt folk på sommaren.
Hans favoritsysselsättning
är att se på sport i alla dess
former på, förutom golf och
tennis, de bryr han sig inte
om.
– Emellanåt blir det att
sitta uppe på natten och se på
NHL.
För presentkortet han

vann har han redan planer.
Det blir något som han behö
ver när solen börjar titta fram
ordentligt.
– Det blir säkert några
sommarblommor som jag
kan sätta sedan i trädgården.

Emma Svartbäck och Tony
Kannasto i Vörå fick den
02.10.2019 en flicka som
vägde 4215 gram och var
52 centimeter lång. Hon fick
namnet Lilly Emma Liisa
Kannasto. Hon har två äldre
syskon, storebror Alex, 17 år
och storasyster Heidi, 5 år.

Hanna Duvnäs-Liikanen och
Janne Liikanen i Maxmo fick
den 9.9.2019 en pojke som
var 51,5 centimeter lång och
vägde och 3705 gram. Pojken
fick namnet Amos Ossian
Gunnar Liikanen.

Text & foto
Felix Rantschukoff

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

d

certifiera

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

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

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888
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Vi behöver ta hand om varandra
zzJag hoppas ni funnit läsglädje i det
här numrets artiklar. Våren har kommit i gång. Det är en skön känsla att
återigen kunna inleda arbetsdagen
i morgonljus och avslutade den i
kvällsljus. Men finns det mörka moln
på himlen, som varnar om en farlig
storm, nämligen coronaviruset.
Den senaste veckans samtalsämne
har varit viruset, tomma butikshyllor
och hur wc-papper tillfälligt blivit
ett värdepapper, som tycks ha större
efterfrågan är de traditionella värdepappren på börsen, som skriker rött.
Virus kommer och går, men den

här gången ser läget ut att vara allvarligare än vad vi är vana med.
Många är oroliga och känner en nervositet över vad som händer, vilket är
förståeligt. Det är en ny situation.
Jag tror vi alla behöver alla ta ett
steg tillbaka och inte gripas av panik och hysteri. Att hamstra är inte
rätt väg. Vi behöver vara solidariska
och ta hand om varandra, mer än
tidigare. Fram till att forskarna hittat ett vaccin är omtanke ett av de
få botemedlen som finns till hands.
Jag vill passa på att lyfta fram
osjungna hjältar som är värda att

Hvc informerar
Terveyskeskus tiedottaa
zzVörå hälsostation stängd
6–19.4.2020.
Endast följande telefonnummer används numera:
Allmän sjukvårdsrådgivning vardagar kl. 8–15, tfn 06
385 2200
Vid akuta ärenden vardagar kl. 8–16, tfn 06 385 2225

Vasa Centralsjukhus, Samjouren vardagar kl.15–08 och
helger 06 213 1001
Pollensäsongen startat tidigt i år!
Se över era mediciner och
förnya recepten i tid!
zzVöyrin terveysasema on

suljettu 6.–19.4.2020.
Vain seuraavat puhelinnumerot ovat nykyään käytössä:
Yleinen sairaanhoitoneuvonta arkisin klo 8–15, puh.
06 385 2200
Kiireelliset asiat arkisin
klo 8–16, puh. 06 385 2225

Vaasan keskussairaala, yhteispäivystys arkisin klo 15–
08 ja viikonloppuisin, puh.
06 213 1001
Siitepölykausi on alkanut
varhain tänä vuonna!
Tarkastakaa lääkkeenne ja
uusikaa reseptit ajoissa!

oss i Kommunbladet, föreningsspalten i VBL, Wör-TV,
Årvas-TV eller Facebook,
så får du närmare information om kommande aktiviteter.
Cancerklubben beviljar
på ansökan ekonomiskt
bidrag till cancerdrabbade
medlemmar. Ta kontakt
med någon av styrelsemedlemmarna, så sänder vi en
ansökningsblankett.
Det finns ännu lediga
platser till parkursen för
personer med prostatacan-

cer, som ordnas på Härmä
Rehab 25-29.5.2020.
Kursen bekostas av FPA
och ansökan görs på deras
blankett KU132r och till
ansökan skall bifogas ett Bläkarintyg med rekommendation till kursen. Ansökan
lämnas in till FPA.
Jag svarar gärna på frågor
om Vörå-Oravais-Maxmo
Cancerklubbs verksamhet,
antingen via telefon eller
e-post.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzVö r å - O r a v a i s - M a x m o
Cancerklubb är en underavdelning till Österbottens
Cancerförening r.f. Medlemsavgiften betalas till
Österbottens Cancerförening, men den som bor inom
vårt
verksamhetsområde
räknas också som medlem i
vår klubb.
Vö r å - O r a v a i s - M a x m o
Cancerklubbs styrelse för
år 2020 har följande medlemmar:
Siv Säll ordförande, Tage
Lundström viceordförande,

Gustav Rauma sekreterare,
Gunne Mantere kassör, Birgitta Hautala, Lisbeth Hellqvist, Olof Holm, Ulla-Britt
Holmqvist, Ulla Holmström och Marita Wester.
På årsmötet, som hölls
19.2, planerades vår verksamhet för detta år. Vi kommer att fortsätta med att
ordna hudundersökningar,
må bra dag på våren, sommarutfärd, vattengymnastik m.m.
Allt är ännu i offert- och
planeringsskedet, men följ

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

Siv Säll,
ordförande

lyfta fram ur viruseländets skugga.
De som jobbar på våra sjukhus,
hälsovårdcentraler och inom hemservice. De som går på jobb och rör
sig bland sjukdom i vardagen. De
är våra hjältar. Som förtjänar att bli
omsjunga. Inte bara
när coronaviruset
härjar. Utan varje
dag.
Jonny Huggare smeds

zzVörå församling
Döpta
••Thors Signe Magdalena
Marie, född 11.08.2019
••Vik Melvin Carl Valdemar,
född 14.09.2019
••Vidjeskog Melvin Hjalmar,
född 15.09.2019
••Mukari Oona Chiara, syntynyt 20.09.2019
••Eurs Ben Erik Villiam, född
02.10.2019
••Eklund Axel Alfred, född
10.10.2019
••Järn Isac Sven Johannes,
född 30.10.2019
••Lindvall Ellen Signe Sabina,
född 03.11.2019
••Norrgård Lova Moa Sofia,
född 07.11.2019
••Kallio Juulia Katriina, syntynyt 23.11.2019
••Sillanpää Lucas Jaakko
Johannes, född 29.11.2019
••Prodan Ezmeralda-Ruth,
född 29.11.2019
••Orori Joel Reinhold Okinyi,
född 09.12.2019
••Holm Siri Anni Margareta,
född 10.12.2019
••Back Noah Emil Johannes,
född 22.12.2019
••Taipale Elvin Ivar Alexander,
född 15.01.2020

Döda
••Olenius Hemming Valdemar,
avled 22.11.2019, 71 år
••Ståhl Gunnar Rudolf, avled
27.11.2019, 83 år

••Qvist Gertrud, avled
30.11.2019, 88 år
••Ek Georg Bernhard, avled
04.12.2019, 78 år
••Nylund Ines Johanna, avled
07.12.2019, 94 år
••Skarper Alf Johan, avled
17.12.2019, 75 år
••Dalaholm Jenny Alvina,
avled 23.12.2019, 89 år
••Simons Rauha Martta Kyllikki, avled 26.12.2019, 95 år
••Nyby-Kullman Maria Johanna, avled 27.12.2019, 56 år
••Rosenberg Elis Börje, avled
13.01.2020, 93 år
••Rosenberg Elvi Josefina,
avled 16.01.2020, 92 år
••Nyman Ingmar, avled
21.01.2020, 91 år
••Sjölind Bo Jens Christian,
avled 25.01.2020, 36 år
••Nykvist Tyra Irene, avled
26.01.2020, 87 år
••Backa Leif Johan, avled
29.01.2020, 80 år
••Björk Erik Valde, avled
31.01.2020, 91 år
••Bergström Anders Gösta,
avled 08.02.2020, 92 år
••Eklund Margit Anita, avled
08.02.2020, 78 år
••Skåtar Sven Erik, avled
17.02.2020, 95 år
••Miemois Paul Johan, avled
18.02.2002, 87 år
••Ahlbäck Ulf Peter, avled
19.02.2020, 63 år

Invalidföreningen
Aktiv r.f.
ordinarie

VÅRMÖTE

fredag 3 april kl. 15 vid
Aktivstugan. Stadgeenliga
ärenden enl. § 24. Program,
servering och lotteri.

Styrelsen

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Pålitlig bokföringsbyrå som hjälper Er med allt inom bokföring
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI

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

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

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.

Satu Rajala,

Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.
Telefon 040-5926446 eller e-post oravaisfs@gmail.com

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

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

040-502 6022

Mantereentie
Petterinmäki
5114868
4868• •www.timfix.com
www.timfix.com
Aknuksentie2,61,
Petterinmäki•• 050
050 511

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

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

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

Butiken fylld med

Vårnyheter!

KOMMUNBLADET
Palvis
torsdagen den 19 mars 2020

nr 2

●

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

Årgång 35

Palvis

SOMMAREN KOMMER FORTARE ÄN DU ANAR

ÄR DU BEREDD?
VI HAR DÄCK I ALLA
PRISKLASSER!

NYHET!

NYHET!

VINTERDÄCK till verklig
konkurrenskraftiga pris t
er.
Ring och fråga!

en
Vi har äv !
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HeLsings
MåLeri ab

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

Palvis
Palvis

F J ÄR D E N S

Det händer på

KEBAB,
PIZZA, GRILL
OCH MYCKET
ANNAT

Norrvalla

Öppet må–to 10.30–21
fr–lö 10.30–22

• 25.4 Pubkväll med Dennis Rönngård
• 24–26.4 Hälsohelg

• 10.5 Morsdagslunch i Elsas kök

Riksåttan

• 16.5 Valhalla OCR

• Avvikande öppettider för Norrvalla
och Elsas kök
- stängt under påsk 10–13.4
• Anmälan till sommarlägren öppnar
efter påsk
- Kids gone wild I, 1–3.6
- Kids gone wild II, 8–10.6

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

tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

. .

- b

Tillsammans för det som är viktigt

• 1.5 Första maj-lunch i Elsas kök
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- MetaLLSandbläString

MetallkonStruktioner iLar- FM
M älgar
Släpvagnar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

Riksåttan
Marcus 050-5945 396

• 30.4 Vappendans

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

& Måleriarbeten
konstruktioner

Vasavägen 1465
tel. (06) 383 6020

WWW.RENGASMARKET.FI

SandbläString
& Måleriarbeten

Vasavägen 119, Oravais
050-388 1321

Finlandia Cleaning Services
Behöver du lugn och ro i själen?
Välj påskens
STORSTÄDNING från oss
för garanterad kvalitet!

FCS
050-5875306
Vasa

#städtjänst #styrka #motcancer

Nu är våren på kommande!

Riksåttan

IMPREGNERAT
VIRKE
INKOMMIT

Riksåttan

MELTEX TRUMRÖR
OCH DRÄNERINGSRÖR

FÅGELMAT
t.ex. SOLROSFRÖ 20 kg

19,50 /sk
J Ä R N – R AU TA

Tarkett Starfloor 55
VINYLGOLV, oak light
grey 35950103

KULLA 25,00 /m
Oravais, tfn 357 5800
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Vöyrin seurakunnan ilmoitusliite

På gång i

V ÖY R I N
SEURAKUNNAN

VÖRÅ
FÖRSAMLING

Kbl 1- •2020
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Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Välkommen till
dagklubben!
VAD är dagklubben?

Kyrkans bildbank/Sanna Krook

Vigseldag
ansikte. Därför ber vi för ert
äktenskap, läser några kloka
ord om kärleken ur Bibeln och
ni får gå in i ert äktenskap med
Guds välsignelse. Det kan vara
en källa till kraft när det känns
jobbigt. För sådana stunder
kommer, också i de lyckligaste
äktenskap.
Att gifta sig betyder också
att man binds till varandra.
Både inför lagen och inför sina
bekanta. Då finns det ingen

Förutom livet som äkta makar kan själva bröllopet vara
skrämmande. Det krävs massor med planering, energi och
pengar för att ordna en fin
bröllopsfest. Och även om det
kan vara nog så roligt så kan
det också kännas skrämmande.
Ett stort bröllop är inte för alla.
Därför ordnar vi en vigseldag i Vörå församling. Lördagen den 4 april kl. 14-17
i Vörå kyrka. Allt som krävs
för en riktig vigsel är ordnat
och det är bara brud och brudgum som saknas.
Det är ungefär som att gifta
sig på magistraten, fast i kyrkan.
Vad händer då under en
kyrklig vigsel, och varför skulle man vilja gifta sig?
Det kanske största och bästa med att gifta sig i kyrkan
är att man gör det inför Guds

Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Det är ett stort beslut att gifta
sig. Att lova att älska någon
”i nöd och lust” är ingen liten
sak.

w

tvekan för någon att ni hör
ihop.
Hur gör jag då om jag vill
gifta mig under vigseldagen?
Det finns förstås detaljer att
fundera på, som ringar, gäster,
fotografering, kläder och tårta
i församlingshemmet. Om allt
sådant kan du diskutera med
Samuel.
SAMUEL ERIKSON

Sätt mig som ett sigill på
ditt hjärta, som ett sigill
på din arm, för kärleken
är stark som döden,
dess lidelse
obeveklig som
dödsriket.
Höga
Visan 8:6

wwwwwww
Här är en minneslista
i sex steg:
1 Välj ut den person du
vill spendera resten
av
livet med.
2 Ta kontakt med
Samuel Erikson
(050 555 9194)
och kom överens om
en tidpunkt att gifta
er.
3 Ansök om hindersprövning (www.
hindersprovning.fi)
4 Kom till kyrkan med
hindersprövning,
ringar och giltigt ID
och gift er.
5 Svara ”ja” på prästens frågor.
6 Kyss bruden / brudgummen.

wwwwwww

Dagklubben är vardagsglädje
för barnen. En klubb där barnen ska få känna sig trygga,
sedda och bekräftade.
Under klubbdagen leker vi
tillsammans, både inomhus
och utomhus. Vi har vi en
samling där vi pratar om Gud
och Jesus på barnens nivå. Vi
pysslar och sjunger och äter
mellanmål tillsammans.Tillsammans lär vi oss mångsidiga
kompetenser.
Det är genom leken som barnen lär sig sociala färdigheter.
Men också grovmotorik och
finmotoriken övas.

Vem och var?
Vi har två grupper, en för
3-åringar och andra 4-5 -åringar.
Barn som har fyllt 3 år eller
fyller 3 under terminen. Barnet
behöver vara torrt.
Vi har dagklubbar både i
Oravais och Vörå. En klubbdag är 3h lång och gruppen
träffas två gånger i veckan.
På hösten träffas vi i Vörå
på måndagar och onsdagar
kl. 10-13 och på tisdagar
och torsdagar kl. 13-16. I Ora-

vais träffas vi på tisdagar och
torsdagar kl. 9-12.

Bra att veta
Barnen har med egen matsäck/
mellanmål. Innetossor samt
lämpliga kläder för utomhusoch inomhuslek.

Fråga mer!
För ytterligare information
kontakta Cathrine Sundfors,
tel. 044 3505 961,
cathrine.sundfors@evl.fi.
Skicka helst e-post eller sms
till Cathrine med Dagklubben
anmälan där det framgår barnets namn och ålder samt kontaktuppgifter.Anmäl
gärna
senast 24.5.2020

En annorlunda påsk
De flesta av oss har kanske olika påsk traditioner. I våra trakter brukar man elda påskbrasor
och kanske har man särskilda
familjetraditioner. De flesta
kanske äter memma och en del
lagar Pascha, ägg hör till traditionen och barnen är kanske
påskhäxor.
Det är trevligt med traditioner, men det är också berikande att någon gång bekanta sig
med någon annan tradition.
Jag hade en gång i min ungdom möjligheten att tillsamman med tre vänner fira påsk
i Nya Valamo kloster.
Ett besök i Valamo kloster
kan man alltid rekommendera och mest sker väl besöken
sommartid. Man har nuförtiden har de byggt upp fina
utrymmen för besökare. Det
finns också övernattningsmöjligheter i allt från hotellstandard till asketiska rum.
Då för 40 år sen fanns förutom den då nya huvudkyrkan
(invigd 5 juni 1977) bara gamla träbyggnader och vi besökare fick om nu inte ett asketiskt
så i alla fall ett enkelt rum. Det
var inte så många besökare
som bodde på klostret – antalet
rum då var inte så stort, men
till e dmånga gudstjänsterna

under påskhelgen kom det
ganska mycket folk från omgivningarna.
Vi blev mycket väl omhändertagna av munkarna
som introducerade oss i både
klostrets och den ortodoxa
kyrkans traditioner. En detalj
jag minns var då de visade
munkarnas begravningsplats.
Varje grav hade ett enkelt träkors och man hade tanken att
då träkorset väl förmultnat då
är dags att överlämna till himlen också minnet av den avlidne. Jag brukar tänka på det då
jag besöker min fars farmors
grav i Oravais. Hon dog 1919
och inte ens min far har träffat
henne – samtidigt är det ju så
att utan henne skulle varken
han eller jag finnas och jag
uppskattar att först min farfar
och nu min far skött om den
graven och vårdat den gamla
gravstenen.
Vi ville ta långfredagsfastan
på allvar och vara helt utan
både mat och dryck. Munkarna
varnade oss för att en ovan lätt
får huvudvärk –vilket vi förstås fick. På långfredagen firas
en särskild gudstjänst där begravningen symboliskt utförs
genom en begravningsikon
som också bärs runt kyrkan.

En Påskpsalm
Vi har många psalmer inför
Påsk. De flesta psalmer under
veckorna framtill Långfredag
är allvarsamma och vissa rätt
dystra.
På påskdagen brister vi däremot ut i glädje över att Jesus
har uppstått från de döda och
sjunger av hjärtats fröjd! En av
de glada psalmerna i Psalmbokstillägget är Dina händer
är fulla av blommor, även kalllad Hallelujah, nr 852. Den är

skriven år 1970 av Marcello
Giombini (1928–2003).
Orginalet på italienska heter Le tue mani. På finska heter den Sylin täydeltä kukkia
kannat, i översättning av Anna-Mari Kaskinen. Den har nr
943 i den finska psalmboken.
I Sverige har den blivit en
populär psalm på förhållandevis kort tid. Översättningen till
svenska är gjord av Lars-Åke
Lundberg år 1972.

En ortodox kyrka är mycket vacker men många ikoner
i synnerhet i den s.k. ikonostasen som skiljer altaret från
kyrksalen. I den öppnas vid
särskild tillfällen dörrarna så
man kan se in.
Den stora gudstjänsten på
påsknatten förbereds redan på
lördagen. På kvällen hölls en
gudstjänst (eller Liturgi som
de ortodoxa brukar kalla dem)
som mynnade ut i att man läste
apostlagärningarna, ett kapitel
i taget på olika språk medan
man väntade på att påsknattens stora firande skulle ta vid.
Prästerna och munkarna läste
ett kapitel var och litet knappt
halvvägs in i apostlagärningarna sade de åt oss ”nu pojkar
får ni ta över”. Sen fick vi läsa
varsitt kapitel och en av oss
gjorde en del bort sig då han
föreslog för en av damerna i
kyrkan att hon skulle läsa efter
att vi läst till vilket hon svarade
”nainen ei lue kirkossa”. Den
ortodoxa kyrkan ändrar inte
sina traditioner efter vindar i
samhället. Det har den stora
styrkan att gudstjänsten som
kanske känns främmande har
många gamla fina element som
t.ex. rökelse. Man har inte heller något instrument i kyrkan

utan istället en kyrkokör som
leder sångerna. Dirigenten tog
med oss i kyrkokören och då
vi sa att vi inte kunde sångerna
replikerade han att det hinner
ni lära er för den kända frasen
Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja
haudossa oleville elämän antoi
– sjunger man många gånger
– så många gånger faktiskt att
jag fortfarande kan den.
Påskgudtsjänsten på natten
blev en mycket fin upplevelse.
Att gå runt kyrkan och symboliskt leta efter Kristi kropp som
är borta är en del av påsknattens gudstjänst. Vi kan i vårt
land följa påsknattsgudtjänster
på TV, vilket kan vara intressant för var och en. Likaså rekommenderar jag att man vid
något tillfälle besöker någon
ortodox kyrka – det finns någon form av helighet i deras
traditioner som vi tappat bort
då vi betonat ordet så kraftigt.
Efter påsknattens Gudstjänst
vidtog festen, med förstås
pascha och annat gott. Att fira
Jesu uppståndelse, som ju är
grunden för hela den kristna
tron är något vi kunde göra
betydligt mer än vi vanligtvis
gör. Då Jesus uppstod och besegrade döden.

Sången är en så kallad växelsång som sjungs mellan
män och kvinnor, och skall ha
presenterats i Sverige vid ett
hymnologseminarium under
tidigt 1970-tal, innan Lars Åke
Lundberg överförde den till
svenska. Han skrev dock fjärde versen som en bön till, den
enligt Nya testamentet återuppståndne, Jesus. 1976 års
kyrkomöte ville dock ändra
texten. Lars Åke Lundberg
drog då tillbaka hela sitt textförslag, och alla verser godkändes. (Wikipedia)

På Påskdagen, den 12.4
kl. 12 kan du få sjunga den
bl.a i Familjegudstjänsten i
Oravais kyrka.
Via dessa länkar kan du lyssna på psalmen på internet:
På svenska:
https://youtu.be/
NE7WLZL53DM
På finska:
https://virsikirja.fi/virsi-943-sylin-taydelta-kukkia-kannat
På italienska: https://youtu.be/
PRdK8B6YAWk

HANS BOIJE

GLAD PÅSK!
HÄLSN. KRISTOFFER

Stilla veckan är världshistoriens mest och bäst dokumenterade vecka. Man kan undra
varför. Ett svar är att Gud ville
ha det så. Följdfrågan blir varför Gud så noga vill lyfta fram
den första kristna påskens
många händelser. På den frågan vill jag ge fyra svar. Alla
av dem är överraskande på sitt
sätt.
Först ser vi ur perspektivet
vad människor sade, tänkte
och gjorde. De allra flesta svek
eller motarbetade Jesus den
första kristna påsken. Politiska
ledare dömde Jesus till döden
fastän han var oskyldig och
lät misshandla honom grovt
med piskrapp. Soldaterna slog
honom i ansiktet, tryckte törnekronan på hans huvud och
hånade honom. De som borde
ha stått honom närmast betedde sig sämst mot honom, de
andliga ledarna och hans egna
lärjungar. Ja, i djupaste mening är du och jag medskyldiga till Jesu död.
För det andra är det hisnande
att läsa om hur Jesus reagerade
inför allt detta. De fräcka och
råbarkade soldaterna mötte
han med en stilla förbön. De
andliga ledarna svarade han
öppet, sanningsenligt och ärligt. Han svarade jakande på
frågan om han var Guds Son
fastän det svaret skulle kosta
honom livet. Han visade omsorg om sin mor genom att be
en lärjunge ta hand om henne.
Kyrkans bildbank/SSanna Krook

Kyrkans bildbank/Sanna Krook

Frukterna av Jesu
lidande kärlek

Kyrkans bildbank/Mikaela Lax

Ett tredje perspektiv är att
Jesus liksom sög i sig skulden
och skräpet från alla han mötte, ja för alla människors alla
synder i alla tider. Han blev
som ett avfallskärl. Petrus, en
av de lärjungar som svek Jesus
mest trots högsta ambitioner,
skrev (1.Petr.2:24-25) senare
om Jesus: ´våra synder bar han
i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort från
synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans
sår har ni blivit botade. Ni var
som vilsegångna får, men nu
har ni vänt om till era själars
herde och vårdare.´ Jesu död
blev en försoningsdöd.
För det fjärde är påskens
budskap att själens sår kan
bli helade. Våra minus, felsteg och försummelser raderar
Jesus, glömmer och förlåter
närhelst vi kommer till honom. Jesus plus, allt det goda
han gjorde här på jorden som
människa, vill han dela med
sig av. Det är inte fråga om
mindre än en blank tia. Om du
är döpt och tror på Jesus ser
Gud just dig, vad du än har för
uppfattning om dig själv, som
en perfekt människa som han
är glad och nöjd med och som
är välkommen att både i tiden
och evigheten vara med i Guds
stora familj. Det du!
INGEMAR KLEMETS

Påskens program
Må 6.4 kl. 19

Aktpredikan i Vörå kyrka; Rune Fant, S Erikson, M Klemets. Blockflöjtsmusik.

Ti 7.4 kl. 19

Aktpredikan i Vörå kyrka; Magnus Dahlbacka, S Erikson, M Klemets. Pianomusik.

On 8.4 kl. 19

Aktpredikan i Vörå kyrka; Simon Jern, S Erikson, M Klemets, sång av Wörship.

To 9.4 kl. 19

Skärtorsdagsmässa i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets. Delilakören och

To 9.4 kl. 19

Skärtorsdagsmässa i Maxmo Kyrka; L Lövdahl, E Nygård.

To 9.4 kl. 19.30

Skärtorsdagsmässa i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, musikprogram.

Långfredag 10.4 kl. 10

Gudstjänst i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets. Sång av en vokalensemble.

Långfredag 10.4 kl. 10

Gudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, sång av Church Hill Boys.

Långfredag 10.4 kl. 12

Gudstjänst i Maxmo kyrka; L Lövdahl, E Nygård.

Påskdagen 12.4 kl. 10

Familjemässa i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets. Sång av dagklubbsbarnen,

Kyrkans bildbank/Vilja Tamminen

Erik Nygårds orkester framför delar av Gabriel Faurés Messe basse.

Notdragarna och Vörå kyrkokör. Efteråt kyrkkaffe och påskskoj i
församlingshemmet.
Påskdagen 12.4 kl. 12

Familjegudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, dagklubben,
Barnkören och Kyrkokören.

Påskdagen 12.4 kl. 12

Familjegudstjänst i Maxmo kyrka; Simon Jern, M Klemets,
Frank Isaksson, trumpet. Efteråt äggjakt i kyrkan.

Annandag påsk 13.4 kl. 10 Gudstjänst i Vörå kyrka; S Erikson, M Klemets.
Annandag påsk 13.4 kl. 14 Ekumenisk påskfest i Oravais församlingscenter; Simon Jern,
Leif och Catarina Olin, Karenkören, Kristoffer Streng m.fl. Servering.

Alla varmt välkomna!

Pääsiäisajan ohjelma
Ke 8.4. klo 19

Hiljaisen viikon messu Murron rukoushuoneella.
Ehtoollinen; H Boije, Harri Mölsä. Tarjoilua ennen tilaisuutta.

Toinen pääsiäispäivä
Messu Oravaisten kirkossa; I Klemets, E Nygård.

Lämpimästi tervetuloa!

Kyrkans bildbank/KSCA/Maria Manelius

13.4 klo 12

Nio frågor till Frank Nylund
1. Varifrån kommer du?
Från Pensala i Nykarleby.
2. Var bor du nu?
I Maxmo.
3. Vem är du gift med?
Med Ida, som hette Glasberg
förut.
4. Har ni barn?
Ja, två flickor som är 3½ år
och 8 månader.
5. Hur gammal är du?
26 år.

6. Fritidsintressen?
Fotboll, innebandy.
7. Vad jobbar du med?
Sedan 1 februari jobbar jag
halvtid som ungdomsledare
i Vörå församling och resten
jobbar jag på heimani med föräldrarna i Pensala.
8. Vad jobbade du med före
det?
Först var jag ungdomsledare
i drygt 3 år i Nykarleby för-

samling. Sedan jobbade jag 2
år som lastbilschaufför.
9. Vad trivs du mest med?
Jag trivs med människor.
Tycker om att samtala om allt
mellan himmel och jord, men
pratar gärna om livets stora
frågor, varför vi är här och vart
vi är på väg.
ANN-SOFI BÄCK
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Välkommen Erica!
Vi ställde några frågor till
Erica Nygård, som är vår nya
kantorsvikarie hela detta år, i
huvudsak på Maxmo-området.
Varsågod, Erica, att berätta om
dig själv!
Jag är Ottos Arvids äldsta
sons dotter Erica. Hemma från

Malax och återvänt efter diverse andra boningsorter dit. Bor
tillsammans med min Grand
Danois Pixie (även genuin
Malaxbo), men har en mänsklig partner som även är organist/kantor.

Musiken har alltid funnits
i mitt liv i och med att mina
föräldrar båda sjungit hemma.
Började dock spela piano som
7-åring och mitt huvudinstrument tvärflöjt som 10-åring.
Jag började studera tvärflöjt
i Malax-Korsnäs musikskola
och studerade därtill i Tammerfors och Haag (Nederländerna). Jag gjorde slutligen
diplom vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Orgel/kantor-studierna har jag gjort vid
Novia i Jakobstad.
Jag har jobbat länge i Vasa
stadsorkester, men även Åbo
och Helsingfors filharmoniska
orkestrar. Därtill har jag varit
inhoppare i stort sett alla finländska orkestrar.
Som kantorsvikarie har jag
jobbat sen tonåren. Jag har
under åren vikarierat i många
österbottniska församlingar,
även i finska sådana. Jag har
tyckt om att jobba som kantor
eftersom det vid sidan av det
musikaliska är ett rätt socialt
jobb i motsats till orkesterarbetet. Kyrkan är för mig en
plats dit alla är välkomna och
den har alltid varit en stor del
av mitt liv.
Jag hoppas under mitt vikariat kunna få en liten serie
konserter till Maxmo kyrka.
Den första, som blir en orgelkonsert, är redan bokad. För
tillfället arbetar jag för att
dessutom få en kammarmusikkonsert med harpa till kyrkan.
Därtill hoppas jag kunna blåsa
liv i Maxmo kyrkokör.
KRISTOFFER STRENG

Paina minut sinetiksi sydäntäsi
vasten, pane sinetiksi ranteesi
nauhaan. Rakkaus on väkevä
kuin kuolema, kiivas ja
kyltymätön kuin tuonela.
Sen hehku on tulen
hehkua, sen liekki
on Herran liekki.

Jeesuksen kärsimyksen
rakkauden hedelmiä

Laulujen laulu
8:6.

Kyrkans bildbank/KSCA/Maria Manelius

Vihkipäivä
On suuri päätös mennä
naimisiin. Ei ole mikään
pikkujuttu luvata rakastaa
myötä- ja vastoinkäymisissä.
Paitsi elämä avioparina, voivat itse häät olla kauhistus.
Vaaditaan paljon suunnittelua,
voimia ja rahaa järjestää hieno
hääjuhla. Ja vaikka se on kovin
hauskaa, voi se myös tuntua
pelottavalta. Suuret häät eivät
ole kaikkia varten.
Siksi järjestämme hääpäivän
Vöyrin seurakunnassa. Lauantaina 4.4. klo 14-17 Vöyrin
kirkossa. Kaikki mitä tarvitaan
oikeisiin häihin, on järjestetty
ja vain morsian ja sulhanen
puuttuvat. Tämä on kuin mennä naimisiin maistraatissa,
vaikkakin kirkossa.
Mitä tapahtuu kirkollisessa
vihkimisessä ja miksi pitäisi haluta mennä naimisiin?
Suurin ja paras syy mennä
kirkossa naimisiin, on se että,
se tehdään Jumalan kasvo-

jen edessä. Siksi rukoilemme
avioliittonne puolesta, luemme joitain viisaita sanoja rakkaudesta Raamatusta ja saatte
mennä avioliittoon Jumalan
siunauksen kera. Se voi tuntua voimalähteeltä, silloin kun
tuntuu työläältä. Sillä sellaisia
hetkiä tulee, myös onnellisimmissa avioliitoissa.
Mennä naimisiin tarkoittaa
myös sitoutumista toisiinsa.
Sekä lain että tuttavien edessä.

Ei ole epäilystäkään kenelläkään, että te kuulutte yhteen.
Tietysti on yksityiskohtia,
joita miettiä, kuten sormuksia,
vieraita, valokuvausta, vaatteita ja täytekakkua seurakuntakodissa. Kaikesta sellaisesta
voit keskustella Samuelin
kanssa.
Alla muistilista miten toimia
jos haluaa mennä naimisiin
hääpäivän aikana.

Tässä on kuuden kohdan muistilista:
1. Valitse henkilö, jonka kanssa haluat viettää lopun
elämääsi.
2. Ota yhteys Samuel Eriksoniin (050 555 9194) ja
sopikaa vihkimisajankohta.
3. Hankkikaa esteettömyystodistus
(www.esteidentutkinta.fi).
4. Tulkaa kirkkoon esteettömyystodistuksen,
sormusten ja voimassaolevien henkilöllisyystodistusten kanssa ja menkää naimisiin.
5. Vastatkaa Tahdon papin kysymyksiin.
6. Suutele morsianta / sulhasta.
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Hiljainen viikko on maailmanhistorian eniten ja parhaiten
dokumentoitu viikko. Voi ihmetellä miksi. Yksi vastaus
on, että Jumala halusi niin.
Jatkokysymys on miksi Jumala niin tarkkaan haluaa nostaa
esiin ensimmäisen kristityn
pääsiäisen monet tapahtumat.
Siihen kysymykseen haluan
antaa neljä vastausta. Kaikki
ne ovat yllättäviä tavallaan.
Ensinnä katsomme siitä
näkökulmasta mitä ihmiset
sanoivat, ajattelivat ja tekivät.
Useimmat pettivät tai toimivat
vastaan Jeesusta ensimmäisenä kristittynä pääsiäisenä.
Poliittinen johtaja tuomitsi
Jeesuksen kuolemaan, vaikka hän oli syytön ja antoi pahoinpidellä hänet ruoskimalla.
Sotilaat löivät häntä kasvoihin,
painoivat okakruunun hänen
päähänsä ja pilkkasivat häntä.
Heidän, joiden olisi pitänyt
olla häntä lähimpänä, käyttäytyivät huonoimmin häntä
kohtaan, hengelliset johtajat
ja hänen omat opetuslapsensa. Kyllä, syvimmässä merkityksessä olemme sinä ja minä
osasyyllisiä Jeesuksen kuolemaan.

Toiseksi on henkeäsalpaavaa
lukea, kuinka Jeesus reagoi
tähän kaikkeen. Röyhkeät ja
karkeat sotilaat hän kohtasi hiljaisella esirukouksella.
Hengellisille johtajille hän
vastasi avoimesti, totuudenmukaisesti ja rehellisesti.
Hän vastasi vahvistavasti
kysymykseen, oliko hän Jumalan Poika, vaikka se vastaus
tulisi maksamaan hänelle elämän. Hän osoitti huolenpitoa
äitiään kohtaan pyytämällä
erästä opetuslapsista pitämään
hänestä huolta.
Kolmas näkökulma on, että
Jeesus imi kaikki synnit ja
saastat kaikista, joita kohtasi,
kyllä, kaikista ihmisistä kaikki
synnit kaikkina aikoina. Hänestä tuli kuin eräänlainen jäteastia. Pietari, eräs opetuslapsista,
joka petti Jeesuksen eniten
suurista pyrkimyksistä huolimatta, kirjoitti (1 Pie 2:2425) myöhemmin Jeesuksesta:
”Itse, omassa ruumiissaan, hän
kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme
pois synneistä ja eläisimme
vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.

Te olitte eksyksissä niin kuin
lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja
kaitsijan luo.” Jeesuksen kuolemasta tuli sovituskuolema.
Neljänneksi
pääsiäisen
sanoma on, että sielun haavat
voivat parantua. Meidän miinuksemme, virheaskeleemme
ja välinpitämättömyytemme
pyyhitään pois Jeesuksessa,
unohdetaan ja anteeksi annetaan, milloin vain tulemme
hänen luokseen. Jeesuksen
plussat, kaikki se hyvä mitä
hän teki täällä maan päällä
ihmisenä, hän haluaa jakaa.
Ei ole kyse vähemmästä kuin
täydestä kympistä. Jos olet
kastettu ja uskot Jeesukseen,
näkee Jumala juuri sinut, mitä
sinullakaan onkaan itsestäsi
käsitystä, täydellisenä ihmisenä, josta hän on iloinen ja
tyytyväinen ja olet tervetullut
sekä ajassa että ikuisuudessa
olemaan Jumalan suuressa
perheessä. Se olet sinä!
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