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Var extra försiktig på våren

zzSåväl djur som människa påverkas av flora och fauna under våren. Men med lite förebyggande tänk kan
man komma långt. Veterinär Satu Rajala – här tillsammans med schäfervalpen Roxy – och Linda Antus som
är pollenallergiker delar med sig av sina tips. Sidan 8

Politik. Fanny Hästbacka sitter i tekniska
nämnden och skulle gärna se att flera unga
engagerade sig i politiken i Vörå. Sidan 5

Trädfällning. Magnus Rådström har
bråda tider på våren då han ska ta itu med
träden som folk vill ha fällda. Sidan 10

CORONA. Över 1 000 äldre personer ska
kontaktas i kommunen per telefon. De flesta
uppskattar servicen. Sidan 7
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Vörå • Vöyri

Samhället
öppnas igen
zzSamhället öppnas igen sakta men säkert,
men om vi återgår till hur det var innan
Covid-19 anlände till vårt land eller inte är
ännu osäkert. Troligtvis inte. Vi får nog en
längre tid lära oss leva med att det finns ett
virus i vårt samhälle och anpassa vårt beteende till det. Det här kommer inte alltid att
vara lätt, speciellt i en årstid då vi en normal
sommar bruka umgås med andra via sommarfestligheter, badstränder, evenemang,
resor osv.
Regeringen har gått in för en hybridstrategi för att öppna upp samhället igen efter
undantagsförfarandet. Strategin bygger på
rekommendationer från Hetemäkis arbetsgrupp och deras presenterade scenarier om
coronapandemins utveckling. Strategin
innebär att vi nu ska eftersträva en hållbar
acceptabel mivå på smittspridningen så att
inte sjukvården överbelastas, samtidigt som
samhället ska försöka fungera så normalt
som möjligt så att ekonomin kommer igång
igen.
Hybridstrategin innebär att verksamheter
öppnas med två veckors mellanrum, för
att man ska kunna följa med hur Covid-19
fallen utvecklas efter varje åtgärd. Alla
verksamheter vill nu vara först ut som får
lättade begränsningar, vilket syns i olika
intresseorganisationers uttalanden i media.
Speciellt om man som företagare har stora
utmaningar ekonomiskt och personalmässigt är i behov av att så snabbt som möjligt
få igång verksamheten igen och kunderna
tillbaka för att få inkomster till företaget.
Då har varje veckas fördröjning en negativ
effekt.
Löntagarna i sin tur är beroende av att
arbetsplatserna finns kvar och att permitteringarna upphör. I många hushåll har ekonomin ansträngts om någon av löntagarna
har varit permitterad eller i värsta fall sagts
upp eller av annan orsak blivit utan arbete.
Både för våra lokala företag och för
löntagarnas arbetsplatser är det viktigt att få
igång den lokala ekonomin och att vi stöder
varandra i vårt konsumtionsbeteende. Då
kanske vi lokalt kan få de lokalekonomiska
hjulen att rulla snabbare. Konsumera lokalt i
mån av möjlighet.
För ungdomarna kan kommande höst
och vinter bli ekonomiskt svår om de inte
lyckas få arbete under sommaren. Delvis
därför valde kommunen att inte permittera
sin personal pga. Covid-19, utan prioriterade
omplaceringar vid behov. I och med att vi
inte permitterade kan vi anställa sommarjobbare normalt även denna sommar. Jag
vill samtidigt slå ett slag för att företagen

”

I Vörå, liksom i Österbotten,
som ännu så länge har klarat
sig bra undan viruset (ta i trä)
kan det upplevas som frustrerande och att återgången till ett
normalläge sker för långsamt.
Å andra sidan finns det även de
som anser att det går för fort.

Yhteiskunta
avautuu jälleen

zzYhteiskunta avautuu hitaasti mutta varmasti, vielä ei silti ole selviää, palaammeko
entiseen, siis koronaviruksen maahantuloa edeltävään aikaan. Luultavasti emme.
Joudumme pidemmän aikaa oppimaan elämään ja sopeuttamaan käyttäytymistämme
yhteiskunnassamme kiertävään virukseen.
Se ei aina ole helppoa etenkään vuodenaikana, jolloin normaalina kesänä olemme
muiden ihmisten seurassa kesäjuhlissa,
uimarannoilla, tapahtumissa, matkoilla jne.
Suomen hallitus on päättänyt siirtyä
och föreningarna använder sig av det stöd
som kommunen har för att under sommaren hybridistrategiaan yhteiskunnan avaamiseksi jälleen poikkeusmenettelyn jälkeen.
anställa ungdomar bosatta i kommunen.
Strategia perustuu Hetemäen työryhmän
Regeringen i sin tur vill stöda jordbruket
suosituksiin ja sen esittämiin skenaarioihin
med att arbetslösa och asylsökande har
förbättrade möjligheter att arbeta som hjälp- koronaepidemian kehittymisestä. Strategian
mukaan meidän tulee nyt pyrkiä hyväksyttäoch säsongsarbetskraft. Vörå med starka
vällä tasolla pysyttelevään tartuntatasoon
jordbrukartraditionen bör se om detta kan
niin, ettei sairaanhoito ylikuormitu samalla,
vara till nytta denna sommar.
kun yhteiskunnassa pyritään mahdolI Vörå, liksom i Österbotten,
lisimman normaaliin toimintaan, jotta
som ännu så länge har klarat
talous saadaan jälleen käyntiin.
sig bra undan viruset (ta i trä)
Hybridistrategian mukaan eri toiminkan det upplevas som frustoja avataan kahden viikon välein, jotta
trerande och att återgången
pystytään seuraamaan koronatapaustill ett normalläge sker för
ten kehittymistä kunkin toimenpiteen
långsamt. Å andra sidan finns
jälkeen. Kaikki toiminnot haluavat nyt
det även de som anser att det
ensimmäisinä saada rajoituksia
går för fort. Vi har, tack
kevennettyä, mikä näkyy eri
och lov, inte direkt
etujärjestöjen medialle
i vårt närsamhälle
antamissa lausunsett större konkreta
noissa. Etenkin jos
effekter av vad som
yrittäjällä on suuria
kan hända då Cotaloudellisia tai
vid-19 viruset slår
henkilöstöön liittyviä
till. Delvis beror
haasteita, hän haludet på hur vi beter
aa saada toiminnan
oss i vardagen och
mahdollisimman
följer de direktiv
nopeasti jälleen
och rekomkäyntiin, asiakkaat
mendationer
takaisin saadakseen
som THL och
tuottoa yritykselle.
regeringen ger
Silloin jokainen
ut. Detta måste
viikon viivästys
vi fortsätta med
vaikuttaa toimintaan
framöver när
kielteisesti.
restriktionerna
Palkansaajat puolättar, samhällestaan ovat riippulet öppnas upp
vaisia työpaikkojen
igen och årstiden
säilymisestä ja lomaulockar till ökad
tusten päättymisestä.
samvaro. SamTalous on monissa
tidigt ska vi även
kodeissa kuormittunut,
blicka framåt och
jos jokin perheenjäsegemensamt arbeta för
nistä on lomautettuna tai
att få igång samhället
pahimmassa tapauksessa
på nytt, men med resTOM HOLTTI
irtisanottu tai jäänyt muusta
pekt för våra medmänvik. kommundirektör, vs.kunnanjohtaja
syystä työttömäksi.
niskors hälsa.

”

Vöyrillä, samoin kuin Pohjanmaalla, jossa olemme tähän
saakka säästyneet hyvin virukselta (koputa puuta), rajoitukset
voivat tuntua turhauttavilta ja
paluu normaaliarkeen liian hitaalta. Toisaalta joidenkin mielestä se tapahtuu liian nopeasti.

Sekä paikallisten yritystemme että palkansaajien työpaikkojen vuoksi on tärkeää
saada paikallinen talouselämä vauhtiin ja tukea kulutuskäyttäytymisessämme toisiamme.
Silloin voimme ehkä saada paikallistalouden
rattaat pyörimään nopeammin. Ostakaa
paikallisesti, milloin se on mahdollista.
Tulevasta syksystä ja talvesta voi tulla
nuorille taloudellisesti vaikeita, jos he
eivät onnistu saamaan kesätöitä. Kunta
päätti osin tästä syystä olla lomauttamatta
henkilöstöään koronaviruksen vuoksi ja
sen tilalla sijoittaa tarvittaessa työntekijöitä
uusiin tehtäviin. Koska emme ryhtyneet
lomautuksiin, voimme palkata kesätyötekijöitä tavalliseen tapaan tänäkin kesänä.
Haluan samalla kannustaa yrityksiä ja
yhdistyksiä käyttämään kunnan tarjoamaa
työllistämistukea kunnassa asuvien nuorten
palkkaamiseen kesätöihin.
Suomen hallitus haluaa puolestaan tukea
maataloutta avaamalla työttömille ja turvapaikanhakijoille paremmat mahdollisuudet
työskennellä apu- ja kausityövoimana.
Vöyrillä vahvoine maatalousperinteineen
nähtäneen, voisiko tästä olla hyötyä tänä
kesänä.
Vöyrillä, samoin kuin Pohjanmaalla, jossa
olemme tähän saakka säästyneet hyvin
virukselta (koputa puuta), rajoitukset voivat
tuntua turhauttavilta ja paluu normaaliarkeen liian hitaalta. Toisaalta joidenkin
mielestä se tapahtuu liian nopeasti. Emme
ole suoraan, luojan kiitos, omassa lähiyhteisössämme kokeneet niitä suuria konkreettisia vaikutuksia, joita koronavirustartunta voi aiheuttaa. Siitä on kiittäminen
osittain sitä, miten käyttäydymme arjessamme ja noudatamme THL:n ja hallituksen antamia määräyksiä ja suosituksia. Meidän on
jatkossakin toimittava näin, kun rajoitukset
helpottavat, yhteiskunta jälleen avautuu ja
vuodenaika houkuttelee lisäämään kanssakäymistä muiden kanssa. Meidän tulee
samaan aikaan katsoa myös eteenpäin ja
toimia yhteisesti sen puolesta, että saamme
yhteiskunnan jälleen käyntiin mutta kanssaihmisten terveyttä kunnioittaen.

Arbetspoolen informerar – Työrinki tiedottaa
zzCoronaviruset som påverkat de flesta av oss på ett eller
annat sätt har även påverkat
Arbetspoolens verksamhet.
Arbetspoolen upprätthåller
fortsättningsvis sin verksamhet men utför tillsvidare endast uppdrag utomhus och
påpekar vikten av att hålla
avstånd. Kontakt till Arbetspoolen tas via telefon, 050-913
6151 vardagar under kontorstid eller via formulär på hemsidan, www.vora.fi/uppdragsbestallning.
Nya ungdomar till arbets-

KBL

poolen kan anmäla sig via
www.vora.fi/arbetspoolen/
blanketter.
Följande regler gäller för Arbetspoolen:
Arbetsgivaren:
Avgiften
faktureras av Arbetspoolen en gång/månad (ingen
kontantbetalning) och uppgifterna meddelas av kommunen till inkomstregistret
(i samband med löneutbetalningen)
Avgifter:
- För ungdomar u.17 år: 25
euro (ingår moms 24%)

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.

- För ungdomar ö. 17 år: 31
euro (ingår lönebikostnader
+ moms 24 %)
Förutom
privatpersoner
kan även föreningar använda
Arbetspoolens ungdomar
Arbetstagarna:
- Skriver
uppdragsavtal
med kommunen
- Lämnar in skattekort
- Får lönen utbetald från
kommunen den 15:e i månaden
- Arbetstiden den samma
som tidigare d.v.s. max 3 h och
ersättningen 20 euro.

zzUseimpiin
meihin
tavalla tai toisella vaikuttanut
koronavirus on vaikuttanut
myös Työringin toimintaan.
Työringin toiminta jatkuu
edelleen mutta koskee tällä
hetkellä vain ulkona tehtäviä
töitä.
Työrinki myös korostaa,
että fyysisen etäisyyden säilyttäminen on tärkeää.
Työrinkiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse, 050-913
6151 arkisin toimistoaikana
tai kunnan kotisivujen lomakkeen avulla, www.vora.

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

fi/tyotehtavantilaus
Nuoret voivat ilmoittautua
Työrinkiin kunnan kotisivuilla www.vora.fi/tyorinki/
lomakkeet
Työrinkiä koskevat seuraavat säännöt:
Työnantaja:
Työrinki
laskuttaa maksun kerran
kuukaudessa (ei käteismaksua), ja kunta ilmoittaa tehtävät tulorekisteriin.
Maksut:
- Alle 17-vuotiaat: 25 euroa
(sisältää arvonlisäveron 24 %)
- Yli 17-vuotiaat nuoret: 31

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

euroa (sisältää henkilösivukulut + alv:n 24 %)
Työringin nuorten työpanosta voivat käyttää yksityishenkilöt ja yhdistykset.
Työntekijät:
- Solmivat toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa
- Toimittavat kunnalle verokortin
- Kunta maksaa palkan
kuukauden 15. päivänä
- Työaika on sama kuin
aiemmin, siis enintään 3 h ja
korvaus 20 euroa

Nästa nummer utkommer
11.06.2020
Sista inlämningsdag för texter och bilder
25.05.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
05.06.2019
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Annika Ohlis är rektor på
Koskeby skola.

Nya Koskeby skola ska vara klar hösten år 2020.

Magnus Backlund är rektor
på Rejpelt skola.

Elever och lärare ser fram
emot skolflytt till Koskeby
– Vi hade planerat in besök nu under våren. Men
det får vänta ännu, säger
Magnus Backlund, rektor
för Rejpelt skola.
Flera av eleverna tycker att
det ska bli kul att få flera
klasskamrater och en ny
skola. Det finns fördelar med
mindre skolor som de varit
lokaliserade i tidigare. Men
det finns också fördelar med
större skolor.

När Backlund har intervjuat några elever om deras
förväntningar så instämmer
de i fördelarna. ”Vi kommer
att vara flera elever där”, ”det
bästa blir att få träffa gamla
kompisar” och ”att det finns
en nybyggd skola” är några
av kommentarerna.
Angående distansundervisningen som elever och
lärare använder sig av nu så
har det varit omtyckt. Det

var en omställning som kom
över en natt. Men på Rejpelt
skola har man sedan tidigare
varit vana vid digitala verktyg, det enda nya är videokonferenserna.
– Förstås är det inte samma
sak som att träffas i klassrum,
men i brist på bröd så äter
man limpa som man brukar
säga, säger Backlund.
Annika Ohlis, rektor på
Koskeby skola, säger att man
gärna skulle ha förberett

eleverna på flytten, men att
gå över till distansundervisning har varit en utmaning i
Koskeby också.
– Det var ju tvära kast från
när- till distansundervisning.
Men nu har vi hittat sätt på
hur vi jobbar och eleverna
har vant sig vid det. De har
anpassat sig bra och jobbat
duktigt på nya sätt, säger Ohlis.
När det kommer till skolflyt-

ten är förväntningarna höga
både hos lärare och elever.
Det blir annorlunda, men
Ohlis tror det blir jättebra.
Eleverna ser också fram
emot den nya skolan, för de
har fått se när den nya skolan byggts upp bredvid den
gamla.
– Det ska bli bra med nya
lokaler och nya sätt att jobba
från och med hösten. Lite annorlunda blir det, skolgården
är ju inte i slutgiltigt skick

när vi börjar. Men skolan är i
skick och det är huvudsaken,
säger Ohlis.
Koskeby skola har haft en
del gemensamma friluftsaktiviteter med Rejpelteleverna.
– Så de kommer delvis att
få nya klasskompisar, men
också delvis träffa gamla
kompisar. Båda delarna tror
jag nog att kommer bli riktigt
bra, säger Ohlis.
Felix rantschukoff

Så här säger eleverna om nya skolan
Rejpelt skola:
Kasper Mannil 11 år åk 5
Vad tycker du skall bli det
bästa med den nya skolan?
– Kanske att det finns fler
klasskamrater där.
Vad tycker du om att ha lektioner på distans?
– Det går bra!
Vad tror du kommer att
vara den största skillnaden
med den nya skolan?
– Mycket mera folk.
Juni Moring 12 år åk 5
Vad tycker du skall bli det

bästa med den nya skolan?
– Att man får träffa gamla
kompisar
Vad tycker du om att ha lektioner på distans?
– Man får jobba i sin egen
takt, vilket är bra.
Vad tror du kommer att
vara den största skillnaden
med den nya skolan?
– Att vi kommer att vara så
många där.
Felicia Järn 11 år åk 5
Vad tycker du skall bli det
bästa med den nya skolan?

– Kanske att det finns flera
klasskamrater där och en ny
byggd skola.
Vad tycker du om att ha lektioner på distans?
– Det går bra, men helst
vill jag vara i skolan.
Vad tror du kommer att
vara den största skillnaden
med den nya skolan?
– Att det är mycket flera
elever där.
Koskeby skola:
Natalie Eklund 10 år åk 3

Vad tycker du att ska bli det
bästa med att få flytta till
den nya skolan?
– Skolan är nyare och större och har bättre luft.
Vad tycker du om att ha lektioner på distans?
– Det är inte lika roligt
som att vara i skolan. Man
är mest själv och inte med
kompisarna och lärarna. Det
har nog gått bra att jobba på
distans men jag saknar kompisarna.
Vad tror du kommer att

Eläinlääkäri
Veterinär

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

vara den största skillnaden
med den nya skolan?
– Högstadie-elever kommer också att vara där, men
det kommer nog att gå bra
det också. Skolan är mycket
större än vad den är nu.
Elliot Salonen, 8 år åk 1
Vad tycker du ska bli det
bästa med den nya skolan?
– Det ska bli roligt för skolan är större och man får nytt
klassrum och ny pulpet.
Vad tycker du om att ha lektioner på distans?

– Det är inte roligt, dåligt för när man har lektion
känns som tar mycket längre
än det gör annars.
Vad tror du kommer att
vara den största skillnaden
med den nya skolan?
– Det kommer nog att vara
att det känns som du flyttat
från ett hem till ett annat
hem. Det kommer säkert
dofta annorlunda och att
du kommit till ett jättenytt
ställe.

Felix rantschukoff

TAH Services
Grävarbeten/Traktorarbeten

• Olika slags grävarbeten utföres med 5 ton grävmaskin.
• Alla slags jordbyggnadsarbeten
• Också olika traktorarbeten utföres med traktor med lastare.
T.ex. snöröjning, väghyvling, lyftarbeten
med truckgafflar, utjämning av olika jordmaterialer,
transport av jordmaterialer, utkörning av ved,
transporter med 7 ton lavett m.m.
Ta kontakt så kommer jag och se på arbetet kostnadsfritt
TAH Services
Teemu Hirviniemi.
Tel: 0451334830
teemu.hirviniemi@gmail.com
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Möjligt låna
böcker igen
Fr.o.m. den 5.5 är det
möjligt att låna reserverade böcker från biblioteket.
Böcker och annat material
kan reserveras via nätet,
per e-post eller via telefon.
Biblioteket meddelar när
materialet finns tillgängligt
och kunden får ringa och
komma överens om en tid
för avhämtning.
Materialet lånas ut och
får hämtas utanför biblioteket vid överenskommen
tidpunkt.
Detta gäller alla tre bibliotek i kommunen.
Returlådorna är åter i
funktion men vänligen lägg
inte mer i lådan om den är
full.

Tyvärr är personal inte på
plats varje dag på Oravais
bibliotek men lådan töms
varje vecka och det går bra
att kontakta biblioteket för
att komma överens om att
hämta böcker även från
Oravais.
Personal nås på följande
nummer: 06-382 1686 (Huvudbiblioteket och Oravais) och 06-382 1688 (Maxmo).
I nuläget är det inte til�låtet att vistas i bibliotekens utrymmen. Dörrarna
till biblioteket öppnar den
1.6.2020 i enlighet med regeringens beslut.
På grund av coronasituationen förlänger biblioteket
inlämningstiden för lånepasset från 31.5 till 31.7.

Kirjoja voi
jällen lainata
5.5. alkaen kirjastosta voi
noutaa varauksia.

Kirjoja ja muuta aineistoa
voi varata verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse. Kirjasto ilmoittaa, kun aineisto
vapautuu lainattavaksi. Asiakas voi soittaa kirjastoon
ja sopia noutoajankohdan.
Aineisto lainataan ja noudetaan kirjaston pihalta sovittuna ajankohtana. Näin
toimitaan kaikissa kunnan
kolmessa kirjastossa.
Palautuslaatikot on jälleen otettu käyttöön, mutta
ethän kasaa enempää aineistoa laatikkoon, jos se on
jo täynnä.
Valitettavasti Oravaisten

kirjastossa ei ole henkilökuntaa joka päivä, mutta
palautuslaatikot tyhjennetään joka viikko. Kirjastoon
soittaessa voi myös varata
noutoajan Oravaisten kirjastosta.
Kirjaston puhelinnumerot: 06-382 1686 (Vöyrin
kunnankirjasto ja Oravaisten kirjasto) ja 06-382 1688
(Maksamaan kirjasto).
Tällä hetkellä kirjaston tiloissa oleskelu on kielletty.
Kirjastot avataan 1.6.2020
hallituksen päätöksen mukaisesti.
Koronavirusepidemian
vuoksi pidennämme kirjastopassin palautusaikaa 31.7.
saakka (31.5. sijaan).

Streama filmer via bibban
Elokuvia kirjaston kautta
zzVörå kommunbibliotek erbjuder nu filmtjänsten Viddla

nut tietyn kokonaismäärän
elokuvalainoja
kuukautta
kohden. Jos lainaaminen ei
onnistu ja saat virheilmoituksen, kirjaston kuukausibudjetti on täyttynyt. Tässä
tapauksessa lainaaminen toimii taas kuukauden vaihduttua.

Så här gör du:
Adressen till Viddla är
www.viddla.fi. Börja med
att välja vad du vill låna. Du
kan filtrera utbudet i Viddla
på Filmer-sidan t.ex. genom
att välja en målgrupp eller en
genre. När du har valt filmen
klickar du på pärmen och sedan på ”Spela film”. Välj ditt
bibliotek och fyll i lånekortsnummer och pinkod. Nu har
du lånat filmen för 48 timmar
och du kan se den så många
gånger som du vill under den
tiden. Viddla fylls regelbundet på med nya filmer.

Ikärajat:
Kuten kirjastoissa yleensä,
Viddlassa on kuvaohjelmalakiin perustuvat ikärajakäytännöt. Voit tutustua elokuvien ikärajoihin Suomessa
KAVI:n sivustolla. Lapsesi
voi ainoastaan lainata elokuvia jotka ovat sallittuja hänen
ikäryhmälle.

Lånebegränsningar:
Du kan låna högst tre filmer per kalendermånad.
Biblioteket har budgeterat
en viss summa för varje månad, och om den summan är
slut kan ingen låna fler filmer
innan nästa månad.
Åldersgränser:
Precis som biblioteken
följer även Viddla de åldersgränser som baserar sig på lagen om bildprogram. Du kan
läsa mer om åldersgränser på
KAVI:s hemsida. Ditt barn
kan med sitt lånekort bara
låna filmer som är avsedda
för hans eller hennes åldersgrupp.
Språk:
Du kan välja undertextens
språk med hjälp av kugghjulet när du tittar på filmen
Fortsätta titta på en film:
Viddla har ingen skild inloggningsknapp. Du kan fortsätta titta på en film genom
att söka upp filmen, klicka
på Spela film-knappen och
logga in på samma sätt som
när du lånade filmen. Viddla
kommer ihåg ditt lån.

Kieli:
Kun katsot elokuvaa, voit
vaihtaa tekstityksen kieli
klikkaamalla
hammaspyörää.

Se filmerna på TV:
Viddla har ingen app för
Smart-tv, men kan användas med t.ex. Chromecast.
Du kan förstås också titta
på filmerna i din dator eller
surfplatta.
Endast i Finland:
Det går inte att se på Viddla-filmer utanför Finlands
gränser.
Obs! Samma pinkod fungerar till fredrikabiblioteken,
Viddla, Biblio och Ellibs.
zzVöyrin
kunnankirjasto
tarjoaa nyt elokuvapalvelu
Viddla
Tee näin:
Osoite Viddlaan on www.

viddla.fi. Aloita valitsemalla
elokuva. Voit suodattaa sisältöä Elokuvat-sivulla, jossa
saat rajattua valikoiman
muun muassa kohderyhmän
ja genren mukaan. Kun olet
löytänyt sopivan elokuvan,
klikkaa sen kansikuvaa ja
sitten Katso elokuva-painiketta. Valitse listalta kirjastosi, kirjaudu kirjastokortin
tunnuksella ja PIN-koodilla.
Vahvista lainaus. Nyt voit
katsoa elokuvan niin monta
kertaa kuin tahdot seuraavan 48 tunnin aikana. Viddlaan tulee säännöllisesti uusia elokuvia.
Lainarajoituksia:
Voit lainata korkeintaan
kolme elokuvaa kuukaudessa. Kirjasto on budjetoi-

Jatka katselua myöhemmin:
Mikäli laina-aikaa on jäljellä, voit jatkaa katselua myöhemmin samalla tai toisella
laitteella. Viddlassa ei ole erillistä kirjautumispainiketta.
Jatkaaksesi katselua, etsi elokuva uudestaan ja kirjaudu
samoin kuten lainatessa.
Viddla muistaa, että elokuva
on jo lainattu.
Elokuvat telkkariin:
Viddlalla ei ole erillistä sovellusta smart-televisioille,
mutta elokuvia pääsee katsomaan esim. Chromecastlaitteella. Voit tietysti myös
katsoa elokuvia suoraan tietokoneesta tai tabletista.
Vain Suomessa:
Viddlan elokuvia ei voi
katsoa Suomen rajojen ulkopuolella.
Huom! Pinkoodisi toimii
fredrikakirjastoon, Viddlaan,
Biblioon ja Ellibsiin.

Sommarklubbar också i år på biblioteket!

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR

zzSom det ser ut just nu så
kommer vi att kunna ordna
sommarklubbar i juni på biblioteken i Maxmo, Oravais
och Vörå.
Passligt nog har vi två sommarklubbsledare och kan
ordna flera klubbar och begränsa deltagarantalet per
grupp till max 7 deltagare.
Mera information kommer
snart att läggas ut på bibliotekets Facebook, www.fredrikabiblioteken.fi samt www.
vora.fi.

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

Ledarna presenterar sig:

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

Hej! Jag heter Elias, jag är
20 år gammal och tycker om
musik, dans, att läsa och fantisera.
Kom på sommarklubbarna
så leker och läser vi tillsammans och har en riktigt rolig
sommar!
Linda Ohls heter jag och
jag bor i Lotlax tillsammans
med min man och våra fyra
barn. När jag hinner så läser,
handarbetar eller jobbar jag i
trädgården.
Jag är utbildad lärare men
de senaste sex åren har jag

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Elias och Linda leder sommarklubbarna.

varit hemma med våra barn.
Nu ser jag fram emot att få

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

dra sommarklubbarna och
jag hoppas att vi ses då!

FRÅGA
OFFERT!
Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com
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Vill se flera
engagerade
ungdomar
Beslutsfattarna
För en utomstående person
kan det vara svårt att hänga
med i politiken, vare sig det
gäller internationell-, riks- eller
lokalpolitik. Kommunbladet
publicerar en återkommande
artikelserie där tidningen lyfter
fram kommunens beslutsfattare
från olika nämnder, vem är de?
hur påverkar de din vardag? hur
hanterar man svåra beslut? och
hur gör man om man själv vill
aktivera sig i politiken?

I förra numret fick vi bekanta
oss med Kjell Engström och
Anna Lena Krooks.
Den här gången är det
Fanny Hästbackas, 22 år,
tur att dela med sig av sina
tankar om hur det är att
vara en ung person i lokalpolitiken.
Vöråbon Hästbacka hade
egentligen inga planer på att
engagera sig i politiken. Hon
brinner för Vörå UF där hon
sitter i styrelsen. Men när hon
fick förfrågan om att komma
med i kommunens tekniska

nämnd så svarade hon ja.
– Jag hade egentligen inte
kommit i kontakt med det
kommunala tidigare. Men jag
är en person som gillar utmaningar. Jag tycker jag kommit
bra in i nämnden även om jag
var lite orolig hur det skulle
gå i och med att jag är en ung
kvinna, men jag har blivit väl
mottagen, säger Hästbacka.
Det finns fördomar om
att man måste veta hur en
kommun fungerar in och ut
innan man engagerar sig.
Hästbacka hade inte all information. Tack vare Vörå
UF visste hon hur ett möte
med föredragningslista och
protokoll går till, men det
kommunala har hon lärt sig
längs vägen.
– Jag hoppas att flera unga
skulle våga engagera sig. Det
behövs också representater
för unga personer i kommunen.
Tar det mycket tid att sitta
med i en nämnd?
– Det skulle jag inte säga.
Vi träffas en gång i månaden.
Hur mycket tid det tar beror

ju lite på vad som behandlas
och hur länge det tar att sätta
sig in i ett ärende.
Vem tycker du ska engagera sig i politiken?
– Vem som helst kan ställa
upp. Man behöver inte ha all
kunskap, den bygger man
med tiden. Det går att läsa in
sig på ärenden. Det viktiga
är att man kan säga vad man
tycker och att man står för
sina åsikter.
I framtiden hoppas Hästbacka på en plats i nämnden
för utbildning och småbarnspedagogik. Det skulle passa
henne bra i och med att hon
studerar till lärare inom småbarnspedagogik och ska börja jobba på ett daghem i höst.
Jonny Huggare Smeds

Fanny Hästbacka studerar
i Vasa, men bor kvar i Vörå.
Till hösten börjar hon jobba
på ett daghem.
Foto: Jonny Huggare Smeds

Hur sköter sig hemkommunen?
Miten kotikunta on hoitanut asiansa?
zzEn del av invånarna i Vörå
får en enkät i postlådan inom
de närmaste veckorna.
Vad anser kommuninvånarna om hemkommunens
verksamhet, service, möjlighet till påverkan och beslutsfattande? Är hemkommunen viktig? Det är frågor som
kommer att ställas till sammanlagt 30 500 finländare
under våren 2020.
Enkäten skickas till vuxna
invånare enligt ett urval ur
Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per
kommun varierar mellan 300
och 2 000 personer. Enkäten
skickas ut på både svenska
och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.
Invånarundersökningen
2020 är en fortsättning på de
undersökningar som Kommunförbundet utfört regelbundet under årens lopp. De
tidigare
invånarenkäterna
genomfördes som en del av
ART TU2-forskningsprogrammet 2015 och 2017.
Motsvarande omfattande
kommuninvånarenkäter har
genomförts ända sedan 1996
inom det tidigare forskningsprogrammet för utvärdering
av strukturreformen (ARTTU) och forskningsprogrammet KommunFinland 2004.
Enkäten ger kommunerna
forskningsdata till stöd för

Kommungården i Vörå. Foto: Linus Lindholm/HSS Medias arkiv

beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen.
Enkätresultaten kommer att
publiceras i etapper och
enligt tema under 2020. De
kommuner som deltar i undersökningen får tillgång till
den egna kommunens resultat i början av hösten.
Enligt
Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det
ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och
aktivt besvarar enkäten.
– För att man ska kunna
säkerställa att utredningen
blir heltäckande och tillför-

litlig bör svarsprocenten vara
så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på
36,5, säger Pekola-Sjöblom.
I invånarenkäten 2020
deltar 43 kommuner av
olika storlek och typ i olika
delar av Finland: Asikkala,
Askola,
Birkala,
Enare,
Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juga, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuru, Kimitoön,
Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo,
Libelits, Nivala, Nådendal,
Oulainen, Paltamo, Parkano,
Petäjävesi, Pudasjärvi, Rase-

borg, Rautalampi, Reso, S:t
Michel, Salo, Sibbo, Säkylä,
Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand,
Virdois, Vörå och Åbo.
Mer information om Invånarundersökningen 2020:
www.kommunforbundet.
fi/invanarundersokning2020
Källa: Kommunförbundet

zzOsa vöyriläisistä saa postilaatikkoonsa lähiviikkoina
kyselyn.
Mitä mieltä kuntalaiset
ovat oman kotikuntansa
toiminnasta,
palveluista,
vaikuttamismahdollisuuksista ja päätöksenteosta? Pi-

tävätkö kuntalaiset omaa kotikuntaansa tärkeänä? Näitä
asioista kysytään yhteensä
30 500 suomalaiselta kevään
2020 aikana.
Kysely lähetetään Väestörekisterikeskuksen otoksen mukaisesti täysi-ikäiselle
kuntalaiselle.
Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat
300:sta 2 000 henkilöön. Kysely lähetetään suomen- ja
ruotsinkielisenä. Postikyselyn saavat voivat vastata kyselyyn myös sähköisesti.
Kuntalaistutkimus
2020
jatkaa Kuntaliitossa säännöllisesti tehtyjen kuntalaiskyselyjen perinnettä. Edelliset
kuntalaiskyselyt toteutettiin
osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa 2015 ja 2017.
Myös aikaisemmissa Paras-ARTTU- sekä KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmissa
on tehty vastaavanlaisia laajoja kuntalaiskyselyitä aina
vuodesta 1996 alkaen.
Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon
tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.
Kuntalaiskyselyn
tuloksia tullaan julkaisemaan vaiheittain ja teemoittain syksyn 2020 aikana.
Tutkimukseen osallistuvat
kunnat saavat alkusyksyllä
käyttöönsä oman kuntansa
tuloksia.
Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-

Sjöblomin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että ne
kuntalaiset, jotka saavat
kyselylomakkeen, tuntevat
asian omakseen ja vastaavat
aktiivisesti kyselyyn.
– Tutkimuksen
kattavuuden ja luotettavuuden
varmistamiseksi
kyselyn
vastausprosentti olisi hyvä
saada mahdollisimman korkeaksi. Edellisessä vastaavassa kyselyssämme vastausprosentti oli 36,5, PekolaSjöblom sanoo.
Kuntalaistutkimuksessa
2020 on mukana 43 kuntaa,
jotka muodostavat edustavan otoksen erikokoisia ja
erityyppisiä kuntia eri puolilta Suomea: Asikkala, Askola,
Hamina, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna,
Inari,
Juuka,
Jyväskylä,
Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kirkkonummi, Kokkola, Kuusamo,
Lappajärvi, Lappeenranta,
Lapua, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Naantali, Nivala,
Oulainen, Oulu, Paltamo,
Parkano, Petäjävesi, Pirkkala, Pudasjärvi, Raasepori,
Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tornio, Turku,
Vantaa, Virrat ja Vöyri.
Lisätietoja Kuntalaistutkimuksesta 2020:
www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020
Lähde: Kuntaliitto
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Efter att Marielund testat och det fungerat bra finns nu möjligheten till videosamtal mellan boenden och anhöriga på alla äldreomsorgens enheter.

Marielund först ut med
videosamtal till anhöriga
Sedan mitten av mars
har alla äldreomsorgens
enheter i kommunen haft
besöksförbud på grund
av Coronapandemin och
tyvärr kan inte anhöriga
besöka sina kära som
förut. Så även på Marielund.
Vårdarna försöker fylla da-

garna med trevliga stunder
men oundvikligen saknar
våra äldre sina familjemedlemmar och vänner.
När äldreomsorgschef Lisen Bäck kom med förslaget
att skaffa en surfplatta som
vi kan ringa videosamtal
med, var vi snabbt med på
noterna. Till påsk kom surfplattan till Marielund och

första videosamtalet ringdes
på långfredagen.
Det är positivt är att vi har
kunnat ge våra äldre en möjlighet att både se och prata
med sina nära och kära i en
tid då allting kanske känns
lite oroligt. Vi vårdare hjälper våra boenden att ringa
och hittills har vi bara sett
positiva effekter.

En begränsning är förstås
att alla anhöriga kanske inte
har vare sig smarttelefon eller surfplatta.
För att ringa ett videosamtal
behöver man en surfplatta,
en smarttelefon eller en dator med internetuppkoppling
och beroende på vilket program eller applikation man

använder kan man också
behöva ett telefonnummer.
På Marielund har vi hittills
ringt videosamtal via appen
WhatsApp men om någon
har något annat program de
vill ringa med som t.ex. Skype kan vi försöka ordna det
också.
Efter att Marielund testat
och det fungerat bra finns nu

möjligheten till videosamtal
mellan boenden och anhöriga på alla äldreomsorgens
enheter. Kontakta den enhet där din närstående bor
för mera information och
hjälp.
Emma Backlund,
Närvårdare Marielund
serviceboende

Marielund ensimmäisenä
tarjoamassa videopuheluja omaisille
Maaliskuun puolivälistä
lähtien kaikissa kunnan
vanhustenhuollon yksiköissä on ollut vierailukielto koronapandemian
vuoksi.
Valitettavasti omaiset eivät
voi vierailla läheistensä luona kuten aikaisemmin. Näin
on myös Marielundissa.

Hoitajat yrittävät tuoda päiviin mukavaa täytettä, mutta
tietenkin asukkaamme kaipaavat perheenjäseniään ja
ystäviään.
Innostuimme välittömästi,
kun vanhustenhuollon päällikkö Lisen Bäck ehdotti,
että yksikköön hankittaisiin
tabletti, jolla voidaan soittaa videopuheluita. Saimme

tabletin Marielundiin pääsiäiseksi ja ensimmäinen
videopuhelu soitettiin pitkäperjantaina.
On ollut mukavaa antaa asukkaillemme mahdollisuus nähdä ja puhua
läheistensä kanssa näinä
huolestuttavina aikoina. Me
hoitajat olemme avustaneet
asukkaita puheluissa. Tähän

mennessä vaikutukset ovat
olleet yksinomaan myönteisiä.
Mahdollisuuksia rajoittaa
tietenkin se, ettei kaikilla
omaisilla ole käytössä älypuhelinta tai tablettia. Videopuhelun voi soittaa tabletilla,
älypuhelimella tai tietokoneella, jossa on internetyhteys.

Tietyt ohjelmat/sovellukset
voivat myös edellyttää puhelinnumeroa. Marielundissa
olemme tähän saakka soittaneet videopuheluita WhatsApp-sovelluksen
kautta.
Muitakin sovelluksia, kuten
Skypeä, voidaan mahdollisesti käyttää.
Marielundin onnistuneen
kokeilun jälkeen tarjotaan

mahdollisuutta videopuheluihin asukkaiden ja omaisten
välillä nyt kunnan kaikissa
vanhustenhuollon
yksiköissä. Lisätietoja ja apua saat
siitä yksiköstä, jossa omaisesi asuu.
Emma Backlund,
Lähihoitaja Marielundin
palveluasumisyksikkö
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Kommunen ringer åt alla
som är 7o år eller äldre
Inom äldreomsorgen har
närvårdare Maria Hannus
fått uppdraget att fungera som servicehandledare en tid framöver.
Hon kommer att ringa
runt till kommunens över
70-åriga invånare, som
inte från tidigare har en
regelbunden kontakt till
äldreomsorgen.
Det handlar om ett engångstelefonsamtal kring teman
som hur det går där hemma,
alternativa lösningar att få
hem matvaror från närbutik
och läkemedel från apotek.
Hon kan även svara på allmänna frågor kring covid-19.
Hannus berättar att de hon
ringt till hittills har tagit emot
informationen bra och sett
det som en trevlig service.
Det är över 1000 äldre personer som Hannus ska ringa.
– Det är rätt många, det
kan hända att epidemin är
över innan jag hunnit ringa
alla, säger Hannus skämtsamt.
Enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar ska kommunerna p.g.a.
Covid-19 informera invånare
över 70 år om var de vid behov får hjälp. I april månads
Kommunbladet finns det detaljerad information för hur
man kan hämta eller få en
matkasse hemkörd från närbutiken alternativt skaffa en
måltid hämtmat från lokala
företagare. Det finns även information om matutdelning.
Hannus har bland annat
frågat om hur de får tag på
mat, om de handlar själva
eller om någon kan göra det
för dem? Det samma gäller mediciner. För de som
har velat ha information om
matservice så har Hannus
kunnat informera dem om
alternativen.
– Vissa har haft ett barn
som kunnat ordna allting
eller något barnbarn. Vissa
kan fara till butiken tidigt
på morgonen och har klarat
sig på det sättet. Jag har även
informerat om att de alternativt att kan ringa till butiken
på förhand och att det finns

Kom ihåg att svara i telefonen i Vörå.

sådana som för hem maten.
Förutom mat har Hannus
även berättat om hur man
kan ta hand om hygienen
där hemma och vad man ska
tänka på om man måste bege
sig utanför de egna fyra väggarna. Hannus tycker att det
har varit spännande att ringa
åt alla eftersom alla är olika.
Det kan vara överraskande
att någon okänd ringer. Hon
hoppas att ingen ska bli rädd,
för Hannus meddelar nog tidigt i samtalet att det handlar
om ett kommunalt ärende.
– Det har ju skrivits en del
om att lurendrejare försökt

ringa för att lura äldre. Men
jag hoppas att de svarar när
jag ringer, säger Hannus.
Omsorgsdirektör Christine Widd ser informationen
via telefon som viktig. Kommunen ringer dessutom inte
sådana som är kommunens
egna klienter, man ringer inte
heller till båda personerna i
samma hushåll.
– Vi tänkte att det är viktigt
att gå ut med informationen
på nätet, men samtidigt så
läser inte äldre kanske informationen där, jag hoppas att
anhöriga kan visa det åt dem
på webben. Folk svarar inte

Foto: 123rf/Erwin Wodicka

alltid på okända nummer,
men om de får höra att någon
ringer någon gång kanske
de vågar svara nu när vi informerar om att det här är på
gång, säger Widd.
Vid normalt behov av service så kontaktas hemvårdsledaren för hemservice tel.
(06) 382 1421, boendeledaren
för vårdplats på äldreboende
tel. (06) 382 1420 och äldreomsorgschefen för närståendevårdarstöd tel. 050 325
0742. Ovanstående personer
är bäst nåbara vardagar mellan kl. 9–10.
Felix Rantschukoff

Christine Widd, omsorgsdirektör i Vörå, säger att riktlinjerna
ser ut som väntat.
Foto: Christer Johansson

Puhelin soi – ikääntyneiden kannattaa vastata
zzVanhustenhuollon lähihoitaja Maria Hannus on saanut
tehtäväkseen toimia jonkin
aikaa palveluohjaajana. Hän
aikoo soittaa kunnan yli
70-vuotiaille asukkaille, jotka eivät kuulu entuudestaan
vanhustenhuollon säännöllisten palveluiden piiriin.
Kyseessä on kertaluontoinen puhelu, jonka teemat
kattavat kotona selviämisen
ja vaihtoehtoiset ratkaisut
ruokaostosten
saamiseksi
kotiin lähikaupasta ja lääkkeiden apteekista. Hän voi
vastata myös yleisiin koronavirukseen liittyviin kysymyksiin.
Hannus kertoo, että pu-

heluun vastanneet ovat ottaneet tiedot vastaan hyvillään
ja pitäneet soittoa mukavana
palveluna. Hän aikoo soittaa
yli tuhannelle ikääntyneelle.
– Luku on aika suuri, epidemia saattaa olla ohi ennen kuin olen ehtinyt soittaa
kaikille, Hannus sanoo pilke
silmäkulmassa.
Kuntien tulee sosiaali- ja
terveysministeriön ohjeiden
mukaan tiedottaa yli 70-vuotiaille asukkailleen, mistä
he saavat tarvittaessa apua
koronavirustilanteen aikana.
Kommunbladetin huhtikuun
numerossa tiedotettiin tarkasti, miten voi hakea ruokakassin tai saada sen kotiin

kuljetettuna lähikaupasta tai
hankkia noutoruoka-aterian
paikallisilta yrittäjiltä. Myös
ruoka-avusta oli tietoa.
Hannus kysyy ikääntyneiltä muun muassa, miten
he saavat hoidettua ruokaostokset, käyvätkö he itse kaupassa vai voiko joku tehdä
sen heidän puolestaan. Sama
koskee lääkeostoksia. Hannus on pystynyt kertomaan
ruokapalvelun eri vaihtoehdoista niille, jotka ovat
halunneet tätä tietoa.
– Joillakin on lapsi tai lapsenlapsi pystynyt hoitamaan
kaiken. Jotkut ovat käyneet
kaupassa varhain aamulla
ja hoitaneet asiansa sillä ta-

valla. Olen myös tiedottanut,
että kauppaan voi soittaa
tilauksen etukäteen ja että
ruoan voi saada myös kuljetettuna kotiin.
Ruoan lisäksi Hannus on
myös kertonut, miten voi
huolehtia hygieniasta kotona
ja mitä pitää ottaa huomioon, jos on pakko lähteä ulos
neljän seinän sisältä. Hannuksen mielestä ihmisille soittaminen on ollut jännittävää,
koska kaikki ovat erilaisia.
Tuntemattoman
ihmisen
soitto voi yllättää. Hannus
toivoo, ettei kukaan pelästy
soittoa. Hän ilmoittaa heti
puhelun alkuvaiheessa, että
asialla on kunta.

– Lehdissä on kirjoiteltu
paljon siitä, kuinka huijarit
ovat soittaneet ja yrittäneet
huiputtaa vanhuksia. Mutta
minä toivon, että soittoihini
vastataan, Hannus sanoo.
Peruspalvelujohtaja Christine Widd pitää puhelimen
kautta tapahtuvaa tiedottamista tärkeänä. Kunta ei soita omille asiakkailleen eikä
myöskään saman kotitalouden molemmille henkilöille.
– Ajattelimme, että on tärkeää tarjota tietoa verkossa,
mutta ikääntyneet eivät ehkä
lue tietoa sieltä. Toivon, että
omaiset voivat näyttää heille,
mistä verkossa löytyy tietoa.
Ihmiset eivät aina vastaa

tuntemattomiin numeroihin.
Mutta jos he tietävät, että
joku kunnasta voi soittaa,
ehkä he uskaltavat vastata
nyt, kun kerromme, että tällainen palvelu on käynnissä,
Widd sanoo.
Normaalissa palveluntarpeessa otetaan yhteyttä seuraavasti: kotihoidon tarpeessa kotihoidonohjaajaan puh.
(06) 382 1421, palveluasumispaikan tarpeessa asumisohjaajaan puh. (06) 382 1420
ja omaishoidon tukiasioissa
vanhustenhuoltopäällikköön puh. 050 325 0742. Yllä
olevat tavoittaa parhaiten arkisin klo 9–10.
Felix Rantschukoff
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Våren
påverkar
djur och
människa
För varje dag som går börjar naturen komma allt mera
till liv. I skogen ekar fågelsången ända in till småtimmarna, miljön får allt mera färg och alla insekter vaknar till
liv. Däribland finns det många kryp och andra varelser
som ställer till med besvär.
Fästingen är kanske den
värsta för de som äger hund
eller katt. Satu Rajala, som
är verksam veterinär i Vörå
och Vasa, säger att fästingsäsongen börjat på allvar. Det
är många som har hört av sig
till henne för att höra om vilket fästingmedel som är bäst.
Huvudsakligen finns det
tre olika sorter av fästingmedel; halsband, utvärtes mediciner och tabletter. Rajala
säger att det beror på från
fall till fall vilket sorts medel
man använder. Vissa djur tål
vissa mediciner och t.ex. katter tycker i regel inte om halsbanden, så där är det vanligare med medlet man applicerar på huden i nacken. Medlets verksamma ämne håller
generellt från 1 till 3 månader
innan det måste förnyas.
– En del fästingmedel är
receptbelagda, så då måste
man kontakta den egna veterinären och fundera på vad
som är det bästa medlet för
djuret, säger Rajala.
Rajala har jobbat som veterinär i dryga 20 år. Hon är
född i Ilmola och berättar att
det inte funnits så många fästingar där hon växte upp. Det
är mera längs kusten som det
finns flera fästingar, och i år
är inget undantag.
– Jag har sett i praktiken att
de är många nu, säger Rajala.
Man ska inte bara vara i
kontakt med en veterinär
när det är ett akut läge, til�lägger Rajala. Det är minst
lika viktigt att man ser till att
den allmänt förebyggande
hälsovården för husdjuret är
i skick. Det omfattar allt från
tandvård till hälsogranskningar och seniorcheckar.
För att kunna förebygga
problem är det viktigt att ha
regelbunden kontakt med
sin veterinär. Annars kan det
hända att djuret endast träffar en veterinär då vaccinen
ska förnyas.
– Speciellt på landsbyg-

Satu Rajala har varit veterinär i mera än 20 år.
				 Foto: Felix Rantschukoff

Roxy heter Satu Rajalas schäfervalp.

den är det viktigt att vaccinera sina katter om de rör sig
mycket utomhus. Generellt
håller vacciner i tre år.
Annat som våren för med
sig är ormbett. Rajala säger
att det var förr vanligare att
man använde sig av kortisonmediciner som Kyypakkaus för ormbett. Men
det används inte lika mycket
nu för tiden. Det allra bästa
man kan göra om husdjuret
blir bitet av en huggorm är att
ringa veterinären och kolla
om det behöver visas upp.
– Kontakta
veterinären
och googla inte för mycket.

Foto: Felix Rantschukoff

Fråga genast någon sakkunnig som vet hur det går till i
praktiken.
Det finns vissa tjänster som
erbjuder att man kan besöka
en veterinär på distans. Det
kan fungera som ett komplement då inte en veterinär
annars kan nås. Men Rajala
rekommenderar ändå att
fysiskt besöka en veterinär
eftersom man måste kunna
undersöka djuret. Efter det
kan man göra ett beslut om
åtgärderna.
Andra besvär som djuren,
speciellt hundar, kan börja

Kontakta veterinären och googla inte för mycket säger veterinären Satu Rajala som här har sällskap av s

lida av är värmen som solen
orsakar på trottoaren och
vägen. Den intensiva värmen
kan leda till att tassarna torkar. Det är viktigt att regelbundet undersöka sitt husdjur för att kunna förstå hur
de mår eftersom de inte kan
prata om sina besvär.
– Det är bra att kolla där
hemma lite under tassarna
och följa med hundens beteende.
Något som man ska vara
ännu mera uppmärksam
med är värmeslag. Symptomen på värmeslag hos hundar är att deras temperatur

stiger och att hunden flämtar
mycket. Ofta kräver det ett
veterinärbesök.
– Hunden ska inte lämnas
för länge i bilen heller på
sommaren, säger Rajala.
Men solen kan också påverka katter. Även de kan bli
solbrända, speciellt på öronen.
– Det är också bra att visa
upp det åt veterinären. Det
finns solkräm åt djur som
kan lätta deras besvär.
Lite som i Idas sommarvisa: ”Jag gör så att blommorna blommar, Jag gör hela
kohagen grön”. Men en grön

kohage kan också medföra
en del besvär. Många lider av
pollenallergi och andra allergier som hör till våren.
En av dem är Karvsorbon
Linda Antus som lidit av pollenallergi hela livet. Hon har
hunnit prova de mesta knepen och medicinerna för att
råda bot på besvären.
Rinnande ögon och nysningar är bara början, om det
är en besvärlig säsong kan
hon få tungt att andas. När
Antus spelade fotboll förr så
blev det ännu svårare då pollensäsongen drog igång.
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schäfervalpen Roxy.

– Man blir ju väldigt trött.
Dels av allergin, dels av medicinerna. Det är ingen skillnad om man är utan medicin
eller inte, man är fortfarande
trött, säger Antus.
Tallbarrsvatten är ett alternativ som Antus har märkt
att hjälper för henne. Det tillverkar hon genom att plocka
tallbarr, som hon sedan sätter i en vattenflaska och låter
det dra i sig över natten. Efter
att hon druckit det byter hon
ut tallbarren för att göra en
ny dos.
– Det har varit effektivt.
Men sen när man blir lat och

Foto: Felix Rantschukoffä

inte orkar plocka barren får
man äta medicin istället.
Ett annat alternativ som
Antus provat på är laserakupunktur, vilket hon fann väldigt effektivt. Effekten av det
höll i sig länge, men behandlingen behöver inledas innan
pollensäsongen börjat.
– Det finns många saker
som påverkar anser jag.
Hela kroppen hänger ihop,
är man mera stressad brukar man reagera kraftigare
i perioder. Man måste hitta
sitt sätt att hantera det, säger
Antus.
Felix Rantschukoff

Både katter och hundar kan vara riktiga fästingmagneter när
säsongen börjat. Foto: 123rf/Anastasiya Parfenyuk

Kom ihåg att kolla hundens tassar på sommaren.
Talitha

Foto: 123rf/
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Magnus Rådström har jobbat som professionell arborist sedan 2016 men intresset för skog och mark sträcker sig längre bak i tiden.


Säkerhet A och O när han
Jobbar man på hög höjd, som Magnus Rådström gör, ska man inte vara höjdrädd.
Rådström är certifierad professionell trädfällare utbildad på arboristskolan i Sverige.
Har man ett besvärligt träd på en olämplig plats är han personen som kan åtgärda problemet.
Vi träffas en solig dag i
han och hans familjs röda
bondstuga i Maxmo. I hagen
bredvid bräker några får och
hunden Ronja springer glatt
omkring med en käpp i munnen. Det nalkas sommar och
det syns på den mysiga gården.
– Det är högsäsong för
trädfällning just nu. Det är
vid den här tidpunkten som

många börjar fundera på sina
gårdar, när de börjar röra sig
utomhus igen efter vintern,
säger Rådström.
Sedan 2016 har han jobbat
som professionell arborist,
men intresset för skog och
mark sträcker sig längre bak
i tiden.
Tillsammans med sina
föräldrar och farfar tillbringade han som barn

många timmar i skog och
mark.
– Jag har alltid tyckt om att
vara i naturen och speciellt
gillade jag att klättra på klippor. Mitt intresse för trädfällning började egentligen när
en granne frågade om jag
kunde klättra upp i ett träd
och avverka några grenar. Jag
tyckte det var väldigt häftigt.
Jag började kolla på skolor

och hittade en utbildning i
Skåne, säger Rådström som
ursprungligen kommer från
Stockholm.
– Efter utbildningen började jag först som praktikant
eller kanske man kan kalla
det lärling. Men 2016 startade
jag mitt egna företag: Castor
Tree Works. Vi erbjuder helhetslösningar, som bland annat trädfällning, beskärning,

borttransport och stubbfräsning.
Men vad fick Rådström att
flytta till Finland och Maxmo?
Kärleken är svaret. Han
träffade kvinnan som senare
blev hans sambo på en kurs
för vildmarksguider i Kronoby. Men det var ingen
större omställning att lämna
Sverige.

– Min mamma är från Finland, så det har aldrig varit
någon stor tröskel för mig att
prata finska.
Under vårt samtal kommer
ordet säkerhet på tal upprepade gånger. Det är ingenting som Rådström och hans
samarbetspartner M.Björk
och andra samarbetspartners
tummar på. Aldrig!
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Med klätterskor och annan viktig utrusning kommer Rådström upp i träden som ska fällas.

Det krävs en ordentlig utrustning när man ska fälla träd på hög höjd.

Bland Rådströms utrustning finns flera olika motorsågar med varierande längd.


fäller träd på hög höjd
– Säkerhet är av högsta
prioritet. Vi har regler och
restriktioner när vi klättrar.
Till exempel ska det vara relativt lugnt väder och vi är
alltid två personer plats när
vi arbetar. Lagen säger att om
någonting händer en person
som arbetar på hög höjd ska
det alltid finnas en person
som är nära till hands och

”

kan hjälpa omedelbart.
Castor Tree Works ser till
att skydda närliggande hus,
tomter och träd när de arbetar.
Besvärliga träd, som till
exempel växer tättinvid ett
hus, fälls i etapper. På arboristsspråk kallas det för
sektionsfällning. Det är ett
tidskrävande arbete att ta ner

Mitt intresse för trädfällning började egentligen när en granne frågade om jag kunde
klättra upp i ett träd och avverka några grenar. Jag tyckte det var väldigt häftigt.”

trädet i bitar och fira ner det,
men det ger ett säkert och bra
resultat.
Rådström har också säkerhet som en hobby kan man
säga. Han är en aktiv medlem i Frivilliga brandkåren i
Maxmo.
Vi tar ett titt på företagets
arbetsutrustning. Arbetsbilens
baklucka är fylld med verktyg
och säkerhetsanordningar.
Skor som används vid klättring, rep, selar, olika motorsågar med varierande svärd. En
del motorsågar ser nästan lite
skrämmande stora ut.

– Det är ett fysiskt tungt arbete. Utrustningen som man
ska ha med sig då man klättar upp väger mellan 20–25
kilogram.
Det krävs också mycket
kunskap om olika trädslag,
speciellt när det kommer
till trädbeskärning. Alla
träd reagerar olika vid beskärning.
– En del träd klarar det väldigt bra, medan med andra
måste man göra det väldigt
försiktigt. Det är en hel vetenskap.
Text & foto:
jonny huggare smeds

Rådström bor i Maxmo och är medlem i frivilliga brandkåren.
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Majbritt Björklund trivs bra i Vörå.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Kronobybon och apotekaren
Majbritt Björklund trivs i Vörå

”

I apoteket i Vörå råder det
en välkomnande atmosfär. Kund efter kund kommer in för att köpa nya
mediciner och rådgöra
med farmaceuterna. Apotekaren Majbritt Björklund är glad. När hon tog
över apoteket i oktober
i fjol så förverkligade hon
en tanke som mognat
fram med tiden.
– Jag har jobbat inom läkemedelsindustrin i Esbo, jag
har jobbat som sjukhusapotekare på sjukhuset i Karleby
och jobbat som provisor på
två olika apotek. Men jag har
aldrig riktigt kunna släppa
tanken om ett eget apotek.
Så när tjänsten som apotekare i Vörå lediganslogs så
sökte Björklund jobbet med
attityden nu eller aldrig.
– Jag visste att jag skulle
ångra mig om jag inte sökte.
Tjänsten blev hennes.
Hur kändes det att landa

Men vi erbjuder
kunderna möjlighet att ringa
och beställa
mediciner och
det går också bra
att någon annan
hämtar ut ens
beställning.”

Majbritt Björklund säger att tanken på att bli apotekare för ett eget apotek har mognat fram
med tiden.
Foto: Jonny Huggare Smeds

i Vörå som Kronobybo, har
du ångrat dig?
– Nej, inte en enda dag har
jag ångrat mig, säger Björk-

lund och skrattar.
– Jag blev så väl emottagen
då jag kom. Alla är så jättetrevliga. Jag har verkligen

känt mig välkommen här.
Vörå kommun är en stor
kommun med utspridda
byar. För att kunna betjäna

så många som möjligt har
apoteket fyra servicesställen,
som förut kallades medicinskåp, på olika platser i Vörå
kommun och Korsholm. Det

underlättar för de personer
som har lång väg till Vörå
centrum.
Apoteket har hjälp av olika taxi- och transportbolag
för att leverera medicinerna
och det händer också att
apotekets egna personal sätter sig bakom ratten och kör
ut mediciner.
Det är svårt att inte komma in på coronaviruset när
man vistas i ett apotek.
Enligt Björklund har viruspandemin inte påverkat
apoteket desto mera. Apoteket är öppet, precis som
vanligt och alla som vill är
välkomna.
– Men vi erbjuder kunderna möjlighet att ringa och beställa mediciner och det går
också bra att någon annan
hämtar ut ens beställning.
Under juni, juli och augusti
betjänar apoteket vardagar
klockan 9–17 och på lördagar
mellan 9–13.
Jonny Huggare Smeds
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Många företag söker stöd – bristfälliga
ansökningar fördröjer handläggningen
zzAnsökningen för ensamföretagarstödet i Vasaregionens öppnades den 20 april.
Under den första veckan
tog VASEK emot över 130
ansökningar, och över 70 sökande fick ett positivt beslut.

Informerar l Tiedottaa
Vasaregionens Utveckling
Ab VASEK tar emot ansökningarna för sina ägarkommuner (Vasa, Korsholm,
Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro). VASEKs
företagsrådgivare handlägger ansökningarna i enlighet
med kriterier fastställda av
arbets- och näringsministeriet (senare ANM) och ger
utlåtanden till kommunerna.
Kommunerna fattar beslut
om betalning av stödet och
tar även hand om betalningen.

– Under första veckan
hann vi handlägga nästan
alla ansökningar som lämnats in till oss. Dessvärre
har vi inte kunnat slutföra
behandlingen av närmare
40 ansökningar, för att vi var
tvungna att be de sökande
lämna in nödvändiga bilagor
eller redogöra närmare för
coronapandemins negativa
effekter på omsättningen,
berättar Startias direktör
Tommi Virkama.
– Trots våra instruktioner
saknade flera ansökningar
skatteskuldsintyg. I ganska
många ansökningar påvisade
inte bokslutet eller kontoutdragen tillräckligt tydligt att
omsättningen skulle minskat
med de 30 procent efter den
16 mars som kriterierna fastställda av ANM förutsätter,
listar Virkama och påminner:
– Det lönar sig inte att förhasta sig med att lämna in
sin ansökan, ifall den inte

uppfyller de kriterier som
är fastställda av ANM. Ifall
omsättningen inte ännu
minskat, kan man mycket
väl vänta och lämna in ansökan först då när nedgången
i omsättningen tydligt kan
ses.
En del ansökningar hade
även kommit fel: bland de
sökande fanns företagare
som borde ha sökt coronafinansiering som beviljas av
NTM-centralen. Dessutom
var det några som inte var företagare på heltid, som ANM
förutsätter.
– Företagaren ska vara
företagare på heltid och får
inte ha andra löneinkomster.
Definitionen för att vara företagare på heltid är att man
antingen ska vara FöPLförsäkrad eller påvisa en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro,
Virkama hänvisar till ANM:s
instruktioner.
ANM:n instruktioner änd-

rades 30.4. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och
utgör inte något hinder för
beviljande av stöd, om övriga
villkor uppfylls.
Under den första ansökningsveckan framskred även
betalningen av stödet i kommunerna:
– Under den första veckan
fick vi in bara några enstaka
ansökningar, det vill säga
fyra stycken. De företagare
som fått ett positivt beslut om
sin ansökning får stödet till
sitt konto inom cirka två eller
tre dagar, berättar Vörå kommuns förvaltningsdirektör
Markku Niskala.
– Ansökningar
lämnades in under hela veckan
i en lugn takt, det blev inga
stockningar. Vi får se om det
fortsätter på samma vis eller
om ansökningarna hopar sig
i ett senare skede, funderar
Virkama.

Yksinyrittäjätukea haettu vilkkaasti –
puutteelliset hakemukset hidastavat
zzYksinyrittäjätuen
haku
Vaasan seudun yksinyrittäjille avattiin 20.4. Ensimmäisen
viikon aikana VASEK vastaanotti yli 130 hakemusta.
Ensimmäisen viikon aikana
yli 70 hakijaa sai myönteisen
päätöksen hakemukseensa.

Informerar l Tiedottaa
Kuntien omistama Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ottaa omistajakuntiensa (Vaasa, Mustasaari, Vöyri,
Maalahti, Korsnäs, Laihia ja
Isokyrö) puolesta vastaan
yksinyrittäjien hakemukset.
VASEKin yritysneuvojat käsittelevät hakemukset työ- ja
elinkeinoministeriön (myöhemmin TEM) asettamien
kriteerien mukaisesti ja antavat niistä lausuntonsa kunnille. Kunnat tekevät päätöksen tuen maksamisesta ja
hoitavat myös tuen maksatuksen.
– Ehdimme ensimmäisen

viikon aikana käsitellä lähes kaikki meille saapuneet
hakemukset. Harmillisesti
kuitenkin melkein 40 hakemuksen käsittely on kesken,
koska hakijoilta jouduttiin pyytämään tarvittavia
liitteitä tai tiedustelemaan
tarkemmin koronan vaikutuksista liikevaihtoon, Startian johtaja Tommi Virkama
kertoo.
– Ohjeistuksestamme huolimatta monen hakemuksesta puuttui verovelkatodistus.
Aika monessa hakemuksessa
tilinpäätös tai tiliotteet eivät
riittävän selkeästi osoittaneet, että liikevaihto olisi
pudonnut TEMin asettamien
kriteerien mukaiset 30 prosenttia 16.3. jälkeen, Virkama
listaa ja muistuttaa:
– Ei kannata hätäillä hakemuksen lähettämisen kanssa, mikäli hakemus ei täytä
TEMin asettamia kriteerejä.
Jos liikevaihto ei ole vielä laskenut, voi hyvin odottaa hakemuksen kanssa ja lähettää
vasta sitten, kun tämä lasku
on selvästi nähtävissä.

Jonkin verran hakemuksia eksyi myös väärään
paikkaan, ja saapuneissa
hakemuksissa oli yrittäjiä,
joille oikeampi tuki olisi
ELY-keskuksen myöntämä
koronarahoitus. Lisäksi hakijoista muutama ei ollut
päätoiminen yrittäjä, kuten
TEM edellyttää.
– Yrittäjän on toimittava
päätoimisena yrittäjänä eikä
hänellä saa olla muuta palkkatuloa työsuhteesta. Päätoiminen yrittäjyys on määritelty siten, että hakijan tulee
olla joko YEL-vakuutettu
tai osoittaa vähintään 20 000
euron yrittäjätulo tai laskutus, Virkama viittaa TEMin
ohjeistukseen.
TEMin ohjeistus myös päivittyi 30.4. Uuden ohjeen eläketulot eivät vaikuta yrittäjän
päätoimisuuteen eivätkä ole

este tuen myöntämiselle, jos
muut ehdot täyttyvät.
Ensimmäisen hakuviikon
aikana myös tuen maksaminen eteni kunnissa:
– Saimme Vöyrille ensimmäisen viikon aikana päätettäväksi vain yksittäisiä
hakemuksia eli neljä kappaletta. Hyväksytyn päätöksen hakemukseensa saaneet
yrittäjät saavat tuen tililleen
noin kahden tai kolmen päivän kuluessa, Vöyrin kunnan
hallintojohtaja Markku Niskala kertoo.
– Hakemuksia tuli koko
viikon rauhallisessa tahdissa, mitään ruuhkaa ei ehtinyt
syntyä. Saa nähdä jatkuuko
tahti samanlaisena, vai tuleeko joku hakemussuma
myöhemmässä
vaiheessa,
Virkama pohtii.

Föreningar och andra som önskar boka tider
i skolornas gymnastiksalar för nästa läsår bör
ansöka om träningstider senast 31.5. Ansökningsformulär hittas på www.vora.fi/bokning.
Förfrågningar kan riktas till fritidskansli,
tfn 382 1671.
www.vora.fi

Harjoitusvuorot kunnan
kouluissa lukuvuonna
2020-2021
Koulujen liikuntasaleihin ensi lukuvuonna harjoitusvuoroja toivovien yhdistyksen ja muiden
on anottava harjoitusvuoroja 31.5. mennessä.
Hakulomakkeen löydät osoitteesta
www.vora.fi/varaus. Lisätietoja antaa
www.voyri.fi
vapaa-aikatoimisto, puh. 382 1671.

I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening som
sköter om byarådsverksamhet, ansöka om s.k. kaffepengar om 100 euro/år. Till ansökan ska verksamhetsberättelse
från föregående år och verksamhetsplan för innevarande
år bifogas.
Ansökan lämnas in senast 11.12.2020, helst genom
elektronisk ansökan på www.vora.fi/kaffepengar eller till
adress Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18,
66600 Vörå. Pappersblankett finns på kommunens
webbplats www.vora.fi/blanketter.
Vörå 14.5.2020
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

KYLÄTOIMIKUNTIEN KAHVIRAHAT
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen tehtäviä
hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua kahvirahaa
100 euroa/vuodessa. Hakemukseen on liitettävä viime
vuoden toimintakertomus ja toimintavuoden toimintasuunnitelma.
Avustusta on haettava viimeistään 11.12.2020,
mieluimmin sähköisenä hakemuksena osoitteessa
www.vora.fi/kahvirahat tai postitse osoitteessa Vöyrin
kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
Paperilomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi/lomakkeet.
Vöyri 14.5.2020
www.voyri.fi
Kunnanhallitus

STUDIESTIPENDIUM
Studerande vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor
kan söka kommunens studiestipendium. Sökanden ska
studera på heltid och hemorten ska vara Vörå kommun
31.12.2019. Stipendium kan fås för maximalt fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inlämnad
senast 4.6.2020 genom elektronisk ansökan på www.vora.
fi/studiestipendium eller per post till adress Vörå kommun,
Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.
Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.fi/
blanketter
Vörå, 14.5.2020
www.vora.fi
Kommunstyrelsen

OPINTOSTIPENDI
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa
opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelustipendiä. Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja kotikunnan pitää
31.12.2019 olla Vöyri. Stipendin voi saada korkeintaan
neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tulee olla toimitettuna viimeistään 4.6.2020 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.vora.fi/opintostipendi tai postitse
osoitteessa Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI.
Lomake on saatavilla kunnan verkkosivuilta www.vora.fi/
lomakkeet
Vöyri, 14.5.2020
www.voyri.fi
Kunnanhallitus

ÅRETS KULTURPRISTAGARE/
ÅRETS TALKOARBETARE

Ekonomiskt stöd till
arbetsgivare för sommararbete åt ungdomar
Träningstider i kommunens
skolor läsåret 2020-2021

BYARÅDENS KAFFEPENGAR

Arbetsgivare kan anställa en ungdom mellan 15-25 år och
få ekonomiskt stöd för anställningen. Anställningen ska
vara inom tiden 1.5.–30.9.2020 och den anställda ska ha
varit skriven i kommunen 31.12.2019
Blanketter och utförligare regler finns på kommunens
webbplats www.vora.fi > Blanketter
Vörå 14.5.2020
Kommunstyrelsen

www.vora.fi

Taloudellinen tuki nuorten
kesätöihin palkkaamiseen
Työnantaja voi palkata työhön 15-25 –vuotiaan nuoren ja
saada taloudellista tukea palkkamenoihin. Tuki koskee
ajalla 1.5.-30.9.2020 voimassa olevia työsuhteita ja
työntekijän on pitänyt olla kirjoilla kunnassa 31.12.2019.
Lomakkeita ja yksityiskohtaisempia sääntöjä kunnan kotisivuilla www.vora.fi > Lomakkeet
Vöyri 14.5.2020
Kunnanhallitus

www.voyri.fi

Fritidsnämnden söker nomineringar till ”Årets kulturpristagare”. Kulturpriset ges till en person/grupp som
under en längre tid visat konstnärlig kvalitet eller som
utfört en kulturell gärning.
Fritidsnämnden söker även nomineringar till ”Årets
talkoarbetare”. Nämnden vill på detta sätt uppmärksamma duktiga talkoarbetare och föreningsmänniskor
i kommunen.
Nomineringar på adressen Fritidsnämnden,
Öurvägen 31 66800 Oravais eller till
www.vora.fi/nominering, senast 31.5.2020.
www.vora.fi

VUODEN KULTTUURIPALKINTO
/VUODEN TALKOOTYÖNTEKIJÄ
Vapaa-aikalautakunta etsii ehdokkaita ”Vuoden
kulttuuripalkinnon saajaksi”. Kulttuuripalkinto annetaan
henkilölle/ryhmälle, joka on pidemmän ajan osoittanut
taiteellista laatua tai tehnyt kulttuurillisen teon.
Vapaa-aikalautakunta etsii myös ehdokkaita ”Vuoden
talkootyöntekijäksi”. Lautakunta haluaa tällä tavalla
huomioida kunnan tarmokkaat talkootyöntekijät ja
yhdistyksissä toimivat.
Ehdotuksia osoitteeseen Vapaa-aikalautakunta,
Öurintie 31, 66800 Oravainen tai sähköpostitse
www.voyri.fi/nimea viimeistään 31.5.2020.
www.voyri.fi
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

Ko

VINNARE

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 25 maj. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

sidan _____

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 5, 11 och 19.

Kommungården och
förvaltningshuset stängt
zzPga. det rådande coronalä
get är kommungården och
förvaltningshuset stängda till
31.7.2020. Kontakt kan tas
per telefon eller e-post.

zzKoronatilanteen
vuoksi
pidetään kunnantalo ja vi
rastotalo suljettuina 31.7.2020
saakka. Yhteyttä voi ottaa
puhelimitse tai sähköpostitse.

Moa Gammelgård vann tack vare att farfar hade skickat in blanketten i hennes namn.

Moa trivs bäst med fotboll och på scen
I förra numret av Kommunbladet var det Kimobon Moa Gammelgård
som vann läsartävlingen.

Moa är 11 år gammal och
fyller 12 år i november. Det
var farfar Sver-Erik Gam

Föreningen Folkhälsan i Vörå ordnar

SOMMARSIMSKOLOR
I HELLNÄS
20.7–31.7.2020:

melgård som hade skickat in
tävlingsblanketten.
– Det kom som en över
raskning, säger Moa Gam
melgård.
Moa är intresserad av
teater och att spela fotboll.
Gymnastik och bildkonst är

zzVörå församling
Döpta
••Olin Karoliina Linea, född
04.12.2019
••Löfqvist Minea Isabel, född
31.12.2019
••Karf Ada Elisabeth, född
12.01.2020
••Hakkarainen Nico John
Elmer, född 20.01.2020
••Pietilä Noah Sven Julius,
född 08.03.2020

Strandsimskola för barn som kan simma 20 m.
Busstransport ordnas tur och retur
från Vörå centrum.

Moas favoritämnen i skolan.
När det blir ett besök till far
far så brukar det ofta innebä
ra att kalasa på varsin munk
eller skorpa.
– Vi brukar sitta och tala
med varandra mest, säger
Gammelgård.

Vinsten i form av ett pre
sentkort till blomsterhandeln
kommer troligtvis att spen
deras på blommor.
– Eller så blir det någon in
redningspryl.

Döda
••Nikkari Gunilla Sofia, avled
20.02.2020, 65 år
••Kullas Karl Gustav Hartvig,
avled 03.03.2020, 74 år
••Dahlin Gunnar Rainer Thorvald, avled 05.03.2020, 90 år
••Nylund Karl Arthur, avled
08.03.2020, 91 år
••Backlund Astrid Oline, avled
10.03.2020, 87 år

••Pensar Jarl Erik, avled
13.03.2020, 94 år
••Berglund Gerd Monica,
avled 28.03.2020, 77 år
••Jussil Stig Erik, avled
02.04.2020, 75 år
••Nymark Per-Allan, avled
04.04.2020, 72 år
••Skåtar Agda Margareta,
avled 12.04.2020, 93 år

Felix Rantschukoff

Kommunbladet

Redaktion: 050-3130 762 Annonser: 7848 266

3.8–7.8.2020:
Junior Life Saver Kurs:
livräddning i vatten och på land.
Riktar sig åt duktiga simmare
som vill ha nya utmaningar.
Anmälning sker endast via vår websida:
www.folkhalsan.fi/vora
Följ gärna vår facebooksida:
Folkhälsan i Vörå
Information om simskolor i Maxmo och Oravais
hittar du på deras websida.

EL-KURT
JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Elinstallationer
Sähköasennuksia

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

Kurt Lassus 050 514 6284

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

HeLsings
MåLeri ab

SandbläString
& Måleriarbeten

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

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

breik.fi

& Måleriarbeten
konstruktioner

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

- b

. .

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Vårerbjudande!
BC-6

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

4.900,breik.fi
+ montering

breik.fi
Representant Nicklas Ingman
044-3221 818
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Tack och lov för teknik
zzKära läsare. Ännu en gång håller
ni i ett nytt nummer av Kommunbladet. Jag hoppas ni funnit läsglädje bland artiklarna.
För tillfället är det många som
upplever det svårt att sitta hemma,
men föreställ dig då livet utan
smarttelefon, läsplatta eller TV. Jag
är övertygad om att coronasmittspridningen skulle ha sett betydligt
värre ut om vi inte hållit oss hemma
och underhållit oss själva och kunnat jobba hemifrån med hjälp av
tekniken.

Men alla har inte tillgång till
tekniken eller saknar kunskap att
handskas med den. Man kunde
tala om att personerna är tekniskt
marginaliserade. Det är beundransvärt att Marielund hjälper åldringarna med att hålla kontakt med
sina anhöriga genom videosamtal.
Tekniken kommer aldrig att kunna
ersätta en varm kram från en familjemedlem eller vän, men det är
iallafall bättre än ingenting. Den får
oss att hålla ut. Den får oss att orka
längta. Den får oss att kämpa. Men

den dagen då man äntligen kan
umgås normalt igen och corona
skrivits in i historieböckerna, då
hoppas jag det blir kramkalas ute
i byarna.
Medan tekniken
stannar kvar
i hemmen.

Fortsättning följer för hantverkarstugan
Seaside Shop är en butik
som har haft sin verksamhet i 21 år vid Fjärdsändan i Oravais. Det fina
landskapet runtom har
gjort att många stannar
på denna rastplats strax
utanför Oravais centrum.
Vid Seaside Shop har hantverk som tillverkats av hantverkarna i Oravais sålts.
Varor som exempelvis näverkorgar, stickade sockor,
virkade dukar, ekomjöl och
sminkväskor; ett brett sortiment kan man bra säga. Men
nu säljer Seaside Shop sin
fastighet vidare.
För att ta reda på vad som
försiggår lite närmare, så har
jag tagit kontakt med ordföranden Christina Neuman på
hantverkarföreningen.
På frågan vad som har
gjort att de säljer stugan vidare är svaret att marken som
ägs av skifteslaget har ändrat
sin detaljplan. Denna detaljplan gör att Seaside Shop
inte längre kan stå på samma
plats som den har gjort under
de senaste 21 åren.
På platsen där Seaside
Shop och Fjärdens kaffestuga står ska nämligen ett besökscentrum byggas. Denna

Det fina landskapet runtom har gjort att många stannar på denna rastplats strax utanför Oravais centrum. foto: Felix Rantschukoff

plan för ett besökscentrum
har nu funnits ett par år, men
nu har det blivit bestämt att
de båda fastigheterna på
Fjärdsändan måste bort.
– Det är svårt att hitta en
ny plats för fastigheten, så nu
är fastigheten till salu. Fjärdsändan har varit en bra plats

för Seaside Shop. Med den
vackra utsikten och platsen
intill riksvägen så kan man
inte riktigt hitta någon bättre
plats, säger Neuman.
Vad fastigheten blir till efter köpet är ju svårt att svara
på, men Neuman föreslår att
det kan bli en bra sommar-

stuga till någon.
I och med situationen som
råder i vår värld så säger Neuman att hon inte tror att det
skulle ha blivit någon bra säsong i år för försäljningen av
hantverk. Eftersom Seaside
Shop har besökts av många
turister, både från Finland

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

och resten av världen, så
skulle hela Coronasituationen troligen satt stopp för en
stor del av turismen. Folk är
mer försiktiga och undviker
att stanna vid exempelvis
rastplatser.
– Med de hela 60 medlemmarna i föreningen har alla

haft en fin gemenskap och
allt har flutit på så väl. Deras
gemensamma intresse för
hantverk och att vara kreativ
har knutit ihop dem och gjort
att Seaside Shop och föreningen har fungerat alla dessa
år, säger Neuman.
Hon berättar även om att
barn i skolåldern har fått
jobb där under säsongernas
gång, och även denna arbetsmöjlighet försvinner vid försäljningen av fastigheten.
Men kanske det finns
en fortsättning för Seaside
Shop? I och med att det
kommer att byggas ett besökscentrum på platsen, så
har det inom föreningen
funderats på om man skulle
kunna samarbeta och börja
sälja hantverken i den nya
byggnaden.
I och med att de säljer
fastigheten så skulle dom ju
kunna få pengar till att hyra
en del och på de viset kunna
få fortsätta med sin verksamhet.
Om än på annat vis, men
det blir som en del av Seaside
hantverkarstuga skulle leva
vidare. Hur det blir så får
framtiden utvisa.
Jeanette Dahlkar,
praktikant på Seger Marketing.

Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner,
även röd och svart granit.

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

040-502 6022

Till din tjänst
BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905

Kommunbladet

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 266
Frågor om utdelningen samt
prenumerationer: 7848 200

Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

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

Stefan Grannas • 050 517 8496 • stefan.grannas@gmail.com

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 050-331 3383
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

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

Hos oss finns vackra
gardintyger!
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Vill du börja spara?

Kommunbladet

Sommardäck och
fälgar

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

Om du vill ha gardinerna sydda,
fixar vi också det! Välkommen!

Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 266

Även ved!
Ring Kenneth
0500-362 814

SERVICE
KE-TRADING
MAXMO

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

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

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

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

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

ÖPPET:
vard. 9–18

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

från

Tillsammans för det som är viktigt

Det händer på

Norrvalla
Kids gone wild-sommarläger

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

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

Begär offert, det lönar sig!

050-554 9171

Läger 1: 3–5 augusti
Läger 2: 10–12 augusti
Anmälan via www.folkhalsan.fi/lager
Kurs- och utbildningsstarter
• Reseledare 11.8
• Mental tränare 26.8
• NLP Practitioner 10.9
• Grundutbildning inom hundassisterad
aktivitet 12.9
• NLP Master 8.10
• Mindfulnessbaserad stressreduktion
30.9 och 20.11
Mera info: www.folkhalsan.fi/utbildning
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

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

Grävmaskinsarbeten utföres
med 5 tons, 14 tons och 19 tons bandgrävare.
Dessutom traktorentreprenader och
maskintransporter med lastbil.

Aktuellt nu: Vi gräver och monterar
alla typer av avloppsreningssystem.

HÅKAN HOLMSTRÖM
tel. 0500-138 270
E-post: agnisentreprenad@netikka.fi

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!

Nu är våren här!
RIIHI
RÖDFÄRG
10 L
LIVING
TRÄOLJA
10 L
färglös
eller brun
FALU
RÖDFÄRG
10 L

BELINDA TRÄDGÅRDSJORD 50 L

45,- 10,- /4 sk
3,-

ELLER
/st
MUSTA MULTA 45 L

/4 sk
59,- 13,50
3,70 /st

29,50

LAKKA BETONGPRODUKTER,
BETONGPLATTOR, GÅRDSSTENAR, MURSTEN M.M.

ELLER

J Ä R N – R AU TA

BIOLAN
SEPARERANDE
TORRTOALETT

KULLA 440,Oravais, tfn 357 5800

