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En unik bastuupplevelse

zzI Vörå centrum har Sören Nyqvist under många helger måttat och slipat för att bygga sin unika bastu.
Det krävs ett konstnärligt öga för att bygga enligt träets regler. Vildmarksstilen kommer med sina
utmaningar, men det är värt det i slutändan, säger Nyqvist. Sidan 10

Choklad. Gunilla Norrlin har sadlat om
och satsar nu på choklad. Hennes handgjorda praliner är små konstverk. Sidan 6

Petanque. Yannick Pelletier är ordförande
för Oravais Petanque och han gläds åt det
stora intresset för sporten. Sidan 13

Skärgården. Framåt i Samverkan är ett
projekt som vill behålla och utveckla servicen i Maxmo skärgård. Sidan 12
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Nytt kommunalt Uusi
verksamhetsår toimintavuosi
zzFörändringar kommer att ske under år
2021 – både politiskt och verksamhetsmässigt och så måste vi härda ut med Covid-19.
Våren präglas av kommunalvalet, som det
ser ut kommer en del av nuvarande förtroendevalda att inte ställa sig till förfogande
och nya kandidater ställer upp. Det kan bli
ett intressant val, men frågan är om kommunalvalet hålls enligt tidtabell?
Coronapandemin har igen tagit ny fart i
Österbotten och i hela landet, nu även med
liten del muterade varianter som verkar
sprida sig snabbare. Kommer man centralt
att göra den bedömningen att smittorisken
är för hög och beslutar att flytta fram kommunalvalet tills risken är lägre? För tillfället
är det svårt att göra valkampanj och träffa
väljarna fysiskt. Är landets kommunpolitiker mogna att föra en valkampanj nästan
enbart i sociala medier? Genomförandet av
röstningen i valet kräver också mera säkerhetsplanering för att förebygga spridning av
viruset. Säkerhetsåtgärderna motsvarar det
som redan sker i butiker, så det ska kunna
organiseras på ett säkert sätt.
Massvaccineringen av invånarna har nu
påbörjats och sker i den takt som tillgången
på vaccin tillåter. Att det finns begränsningar i tillgången på vaccin är egentligen
inte så konstigt eftersom några få företag ska
samtidigt leverera vaccin till hela världen.
Vi få hoppas att alla fått sina vaccinsprutor
till sommaren och fram till dess gäller det att
efterfölja givna rekommendationer.
Alla avvikelser från rekommendationerna
gör att man sätter sina medmänniskor i risk
att bli smittade och att risken för fortsatt
spridning ökar. Det är helt upp till var och
ens agerande om man vill förebygga spridning av viruset eller vara den som hjälper
till att sprida det vidare. Där har vi alla ett
ansvar att följa rekommendationer om användning av munskydd, handsprit, undvik
resor m.m. Kom ihåg att det är mycket låg
tröskel för testning – testa dig gärna en gång
för mycket än för lite.
Får vi stopp på spridningen, mår samhället på alla sätt bättre. Riskgrupper lever
säkrare, eleverna får vara i skolan med
närundervisning och kamrater, föreningsaktiviteter kan återupptas osv.
En annan stor förändring vid årsskiftet
2021 är att omsorgssektorn i sin helhet
övergår till Österbottens välfärdsområde.
Efter det består kommunens verksamhet av

”

Får vi stopp på spridningen,
mår samhället på alla sätt bättre. Riskgrupper lever säkrare,
eleverna får vara i skolan med
närundervisning och kamrater,
föreningsaktiviteter kan återupptas osv.

zzVuonna 2021 on tulossa niin poliittisia
kuin toiminnallisiakin muutoksia ja lisäksi
meidän on selvittävä koronaviruksesta.
Kevättä leimaavat kuntavaalit. Näyttää
siltä, että osa nykyisistä luottamushenkilöistä jättäytyy pois politiikasta samalla kun
uusia ehdokkaita asettuu ehdolle. Vaaleista
voi tulla kiinnostavat, mutta kysymys kuuluu, että pidetäänkö kuntavaalit suunnitellussa aikataulussa?
Koronapandemia on jälleen vauhdissa
Pohjanmaalla ja kaikkialla Suomessa ja
vieläpä osittain uuden helpommin tarttuvan
muuntoviruksen muodossa. Jos tartuntariskin arvioidaan olevan liian korkea,
siirretäänkö kuntavaaleja siihen saakka,
utbildning, småbarnspedagogik,
kunnes tilanne helpottaa? Tällä hetkellä
tekniska, förvaltning samt
on vaikeaa käydä vaalikampanjaa ja
kultur- och fritid. Mycket
tavata äänestäjiä. Onko maamme kunpolitiskt fokus har av tradinallispoliitikoilla tarpeeksi osaamista
tion varit på äldreomsorg,
käydä vaalikampanjaa pelkästään sosisocialens verksamhet och
aalisessa mediassa? Vaaleissa äänestähälsovården, men från
minen edellyttää myös turvatoimien
2022 hör det till ett större
lisäämistä, jotta voitaisiin ehkäistä
verksamhetsområde där
viruksen leviämistä. Vasen mindre kommun
taavia turvatoimia on
som Vörå har lite
käytössä jo kaupoissa,
mindre politiskt
joten turvallinen ääneinflytande. Komstäminen on järjestetmunen kommer
tävissä.
även att vara
Kuntalaisten
tvungen att anmassarokotukset
passa sin övriga
on aloitettu ja
verksamhet till
rokotukset jatkuvat
samarbetet med
sitä mukaa, kun
välfärdsområrokotetta on saatadet.
villa. Ei ole ihme,
Kommunen
että rokotteen
ska nu via
saatavuudessa on
utarbetanhankaluuksia, sillä
det av en ny
rokotteiden toimitkommunstratamisesta kaikkialle
tegi hitta sin
maailmaan vastaa
nya identitet
vain muutama yritys.
och prioriteToivon mukaan kaikringar för den
ki kuntalaiset saavat
kommande
rokotteen kesään
mandattiden.
mennessä. Sitä odotelDet blir det
lessa on noudatettava
nya fullmäktiges
annettuja suosituksia.
viktigaste arbete
Suosituksista lipsumiunder hösten, ett
nen asettaa aina kanssaiharbete som kommer
miset tartuntavaaraan ja lisää
att prägla kommunen
tom holtti
yleistä tartuntariskiä. Me
under de närmaste
kommundirektör, kunnanjohtaja
voimme jokainen omalla toifyra åren.

”

Koronaviruksen leviämisen
hillitseminen edistää yhteiskunnallista hyvinvointia monella
tapaa. Se helpottaa riskiryhmäläisten elämää ja mahdollistaa
koululaisille lähiopetuksen ja
sosiaalisen kanssakäymisen
koulukavereiden kanssa sekä
yhdistystoiminnan jatkamisen.

minnallamme vaikuttaa siihen, edesautammeko vai ehkäisemmekö viruksen leviämistä. Meidän kaikkien vastuulla on noudattaa
kasvomaskeja, käsienpesua, matkustamista
ynnä muuta koskevia suosituksia. On hyvä
muistaa, että koronavirustestiin kannattaa
mennä matalalla kynnyksellä – yksi testauskerta liikaa on parempi kuin yksi testauskerta liian vähän.
Koronaviruksen leviämisen hillitseminen edistää yhteiskunnallista hyvinvointia
monella tapaa. Se helpottaa riskiryhmäläisten elämää ja mahdollistaa koululaisille
lähiopetuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen koulukavereiden kanssa sekä yhdistystoiminnan jatkamisen.
Vuoden 2021 vaihtuessa toinen suuri
muutos on peruspalvelutoimialan siirtyminen täysin Pohjanmaan hyvinvointialueen
vastuulle. Peruspalvelutoimialan siirryttyä
hyvinvointialueelle kunnan vastuulla on
sivistys- ja varhaiskasvatuspuoli, tekninen
toimi, hallinto sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. Perinteisesti politiikka on keskittynyt vanhustenhuoltoon, sosiaalihuoltoon
ja terveydenhuoltoon, mutta vuodesta
2022 alkaen nämä toimialat siirtyvät osaksi
suurempaa toiminta-aluetta, jossa Vöyrin
kaltaisella pienellä kunnalla on vähemmän
poliittista vaikutusvaltaa. Lisäksi kunnan on
sopeutettava muuta toimintaansa hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Näin uutta kuntastrategiaa laadittaessa
kunta etsii uutta identiteettiään ja prioriteettejaan tulevalle toimikaudelle. Tästä tulee
uuden valtuuston tärkein tehtävä syksyllä,
ja tämä tehtävä leimaa kunnan toimintaa
seuraavat neljä vuotta.

Jump ilag – fast tär
hejm, fjärde
programmet ute nu
zzGun Svenlin, Sara WallinNilsson och Joana Joupers
fortsätter sprida rörelseglädje för alla.
Hemma får vi vara precis
som vi är och kan ta ut svängarna utan att någon ser. Vrid
upp volymen i TV-apparaten
och jumpa loss sittande eller
stående. Den fjärde videon erbjuder några nya utmaningar i
form av koordination och statiska övningar varvade med
tempohöjningar och avslapp-

KBL

ning. Jump ilag sänds i lokalTV måndagar kl. 10, onsdagar
kl 13 och fredagar kl.10.
Videon kan även ses på
Vörå kommuns hemsida:
vora.fi/hejmjumppa

Det blir mera hemmajumppa
med Joana Joupers, Gun
Svenlin och Sara WallinNilsson.
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Ny tidtabell för Coronavaccineringar
zzHälsovården har inlett
vaccineringsarbetet i Vörå
enligt Institutet för hälsa och
välfärds, THL:s, och Vasa
sjukvårdsdistrikts riktlinjer.
Vaccineringen av den
vårdpersonal som arbetar
med direkt vård av covid-19
patienter i kommunen har
framskridit enligt plan.
Samtliga klienter vid våra
serviceboenden för äldre,
samt de äldsta kommuninvånarna är nu vaccinerade

med den första dosen.
Vaccinering av äldre
Kommunens hemsjukvård
inleder vaccineringen av sina
inskrivna klienter (dos ett)
med start under vecka 6. Detta kommer pågå under flera
veckor.
Kommunens vårdpersonal
har sedan vecka 5 ringt upp
kommuninvånare som är 85
år eller äldre för att erbjuda
dem vaccin.

Efter att den första gruppen
är uppringd så inleds uppringningen av 80–84-åringarna.
Efter det står de resterande
över 70 åringarna på tur. Mer
information om detta ges i ett
senare skede.
OBS! I samband med
att en person över 80 år erbjuds vaccin kommer även
personens make, maka eller
sambo, som är över 70 år att
erbjudas vaccin. Detta gäller

även alla närståendevårdare
som bor i samma hushåll.
Ändringar i prioriteringen
THL har under vecka 5 beslutat att göra en förändring i
vaccinationsordningen. Förändringen innebär att de som
vaccinerats med dos ett, får
dos två om 12 veckor.
Detta gör att kommunerna
i snabbare takt kan vaccinera
sin äldre befolkning med dos
ett.

Allmän information
Mer information vad gäller
vaccinering av personer med
underliggande
sjukdomar
som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom, ges
även i ett senare skede. Tillgången till vaccin styr vaccineringstakten och därmed
även tidtabellen. Vi ber därför kommuninvånarna att ha
tålamod och förståelse för
situationen.
Den nya telefonlinjen där

man kan boka tid för vaccination öppnas i ett senare
skede. Vi informerar mera
om hur vaccinationstidtabellerna framskrider via bland
annat kommunens webbplats och sociala medier.
Kom ihåg att även om
vaccineringen nu inleds är
det viktigt att fortsätta följa
rekommendationerna
att
använda munskydd, tvätta
händerna och hålla säkerhetsavstånd.

Muutoksia koronarokotusten aikatauluihin
zzVöyrin terveyspalvelut on
aloittanut rokotukset THL:n
ja Vaasan sairaanhoitopiirin
ohjeistusten mukaisesti.
Koronapotilaita hoitavien
kunnan työntekijöiden rokotukset ovat edenneet suunnitellusti.
Kunnan
ikääntyneille
tarkoitettujen hoivakotien
asukkaat ja vanhimmat kuntalaiset ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Ikääntyneiden rokottaminen
Kunnan kotisairaanhoito
aloittaa kirjoilla olevien asiakkaidensa
rokottamisen
(ensimmäinen annos) viikolla 6. Rokottaminen jatkuu
usean viikon ajan.
Kunnan hoitohenkilökunta
on viikosta 5 alkaen ottanut puhelimitse yhteyttä yli 85-vuotiaisiin kuntalaisiin ja tarjonnut
rokotetta. Kun ensimmäinen
ryhmä on soitettu läpi, aloite-

taan 84–80-vuotiaille kuntalaisille soittaminen.
Tämän jälkeen ovat vuorossa muut 70 vuotta täyttäneet. Lisätietoja tästä annetaan myöhemmin.
Huom.! Samassa yhteydessä kun rokotetta tarjotaan
yli 80-vuotiaalle henkilölle,
rokotetta tarjotaan myös hänen yli 70-vuotiaalle puolisolleen/avopuolisolleen. Tämä
koskee myös samassa talou-

dessa asuvia omaishoitajia.

sen nopeammassa tahdissa.

Muutoksia rokottamisjärjestykseen
THL on viikolla 5 päättänyt tehdä rokottamisjärjestykseen muutoksen. Sen
myötä ensimmäisen rokoteannoksen saaneille annetaan
toinen rokoteannos 12 viikon
kuluttua. Näin kunnat pystyvät antamaan ikääntyneille
ensimmäisen rokoteannok-

Yleistä tietoa
Lisätietoja rokotteen tarjoamisesta henkilöille, joilla on
vakavalle koronavirustaudille
altistavia sairauksia, annetaan
myöhemmin. Rokotustahtia
ja siten myös aikataulua ohjaa
rokotteen saatavuus. Pyydämme kuntalaisilta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.
Rokotusajan varaamista

varten avataan uusi puhelinnumero
myöhemmässä
vaiheessa. Kunta tiedottaa
rokottamisen etenemisestä
muun muassa kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa
mediassa.
Muistathan, että rokotusten aloittamisesta huolimatta
on edelleen tärkeää noudattaa suosituksia: käyttää kasvomaskia, muistaa käsienpesu ja pitää riittävät turvavälit.

Norrvalla FF vill att fler flickor ska spela fotboll
Fotbollsföreningen Norrvalla FF i Vörå vill locka
fler flickor till fotbollsföreningen.

en själv, säger Ann-Sofie
Lindgård.

Tränarna Magnus Nilsson
och Kim Kattil samt föreningens sekreterare och
junioransvariga Ann-Sofie
Lindgård ser många sociala
fördelar med lagsporten och
hoppas att fler flickor får upp
fotbollsintresset.
I dagsläget består Norrvalla FF av drygt 300 juniorspelare från Maxmo, Vörå och
Oravais. Till de yngsta spelarna hör de som fyller fem
år under 2021. Dessutom har
föreningen två herrlag och
ett damlag.
Det som utmärker de flesta
åldersklasser är att flickorna
är underrepresenterade och
fler flickjuniorspelare behövs.
– Flickserierna har svårt
att få ihop lagen. Många åldersklasser måste slå ihop sig
för att det är brist på spelare.
Jag hoppas att flickor får upp
ögonen för fotbollen, hur
mycket det ger socialt, säger
Ann-Sofie Lindgård.
Den sociala aspekten

Fotboll passar för alla, det är bara att våga ta det första steget.

av sporten är utmärkande.
Barnen utvecklas socialt, lär
känna nya människor, får
högre självförtroende och
lär sig fungera i grupp. Inför
varje match peppar spelarna
varandra med en egen hejaramsa.

Eläinlääkäri
Veterinär

–Vi har skoj på plan och
man ser ju att kidsen mår
bra! Att dom lyckas med
någonting, självförtroendet
växer och det har de nytta av
annars också, säger Magnus
Nilsson.
Varför inte flickor i lika

Foto: Privat

stor utsträckning börjar spela
fotboll som pojkar i Vörå är
svårt att ge något direkt svar
på.
– Jag tror att barn idag har
många olika intressen som
rycker i dem ifrån alla håll
och kanter. Dessutom kan
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Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI/VÖRÅ
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vissa försiktiga flickor tappa intresset för fotboll om
många duktiga pojkar tar
över. Av den anledningen
delar vi upp barnen i pojkoch flicklag ganska fort så
att alla ska få spela med de
som är på samma nivå som

Norrvalla FF är hela tiden
öppna för nya spelare och
vill att alla ska trivas. Därför går det bra att testa på att
vara med på träningar ett par
gånger före man bestämmer
sig om man vill vara med.
Om barnet har intresse är det
bra att börja redan vid fem till
sex års ålder.
Att börja med fotboll är däremot aldrig för sent och föreningen tar gärna emot nya
juniorspelare i allt från 5 till
15 års ålder.
– Fotboll passar för alla,
det är bara att våga ta det
första steget. Jag uppmanar
föräldrar och juniorer att
komma och testa på. Vi har
en grymt fin gemenskap mellan föräldrar och juniorer, säger Kim Kattil.
Vintertid tränar de för det
mesta vid Norrvalla i Vörå.
Sommartid tränar lagen på
respektive ort. Intresserade
uppmanas till att ta kontakt
med någon ur fotbollsföreningen. Kontaktuppgifter till
Norrvalla FF hittas via fotbollsföreningens webbsida.
Elin Borgmästars

MALMBYN I ORAVAIS
Parhus och radhus
på ypperligt ställe!
Försäljningspris fr. 79 500€
Mer info på storlund.fi/malmbyn
E-post: info@storlund.fi
Tel. 050-345 2656

. .

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi
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Vörå deltar i försöket med
tvåårig förskoleundervisning
zzVörå kommun har meddelats att kommunen ingår i Utbildnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Kommunen ingår i den försöksgrupp
som ska inleda den tvååriga
förskoleundervisningen från
hösten 2021, dvs. de barn som
är födda 2016.
Dock ingår inte nödvändigtvis alla barn i kommunen
utan ministeriet väljer genom
stratifierad
randomisering
ut de verksamhetsställen
där det ska ordnas tvåårig
förskoleundervisning. Vilken eller vilka enheter som
berörs är i skrivande stund
ännu oklart.
Försöket baserar sig på
lagstiftning och syftet är att
stärka jämlikheten i utbildningen, att utveckla förskoleundervisningens kvalitet
och genomslag, att utreda
kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen, att
utreda familjernas serviceval
samt att få information om
hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och
lärande samt deras sociala
färdigheter och utvecklingen
av en sund självkänsla.
Undervisnings- och kulturministeriet leder och styr
verkställandet av försöket
och ansvarar för utarbetandet av grunderna för läroplanen men försökskommunerna handhar det lokala
verkställandet av försöket,
såsom att ge tillräcklig information samt utarbetandet av
en lokal läroplan.

Det är i skrivande stund ännu oklart vilken eller vilka enheter i Vörå som berörs av försöket med tvåårig förskola.

Då det gäller antagning av
ett barn till tvåårig förskoleundervisning kommer kommunen att informera vårdnadshavarna som hör till försöksgruppen om möjligheten
att söka till tvåårig förskoleundervisning. Deltagandet i

tvåårig förskoleundervisning
vid försöksverksamhetsstället förutsätter ansökan av
vårdnadshavarna. Kommunen godkänner och fattar
beslut på basen av ansökan
om barnet hör till försöksgruppen. Vårdnadshavarna

ska då säkerställa att barnet
deltar i förskoleundervisning
som varar i två år.
För deltagande i försöket
betalas en ersättning till
kommunen i form av specialunderstöd bl.a. för bortfall av

avgiftsintäkter, tilläggskostnader och administrativa
kostnader som uppkommer
pga. försöket.
Vörå kommuns bildningssektor kommer ge ut ytterligare information såsom
ansökningsrutiner,
verk-

samhetsställen och övrig
nödvändig information till
berörda vårdnadshavare så
fort som ministeriet har delgett kommunen den info som
behövs.

Anna Käcko-Englund,
Chef för småbarnspedagogik

Vöyri mukana kaksikielisen esiopetuksen kokeilussa
zzVöyrin kunta on saanut
tietää, että kunta on mukana
opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Vöyri on yksi
niistä kunnista, joissa kokeillaan kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 lukien eli
vuonna 2016 syntyneiden lasten osalta. Kaikki esikouluikäiset kuntalaiset eivät kuitenkaan välttämättä osallistu
kokeiluun, vaan ministeriö

valitsee ositettuna satunnaistamisena ne toimipaikat,
joissa kaksivuotista esiopetusta järjestetään. Vielä ei ole
tiedossa, mitkä toimipaikat
kokeiluun osallistuvat.
Kokeilu perustuu lainsäädäntöön ja sen tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua
ja vaikuttavuutta, selvittää
varhaiskasvatuksen sekä esi-

ja alkuopetuksen välisiä jat- mutta kokeilukunnat huokumoita, perheiden palvelu- lehtivat kokeilun paikallisvalintoja sekä saada tietoa esta toimeenpanosta kuten
kaksivuotisen esiopetuksen riittävästä
informoinnista
vaikutuksista lasten kehitys- ja kokeilun paikallisen opeja oppimisedellytyksiin, sosi- tussuunnitelman laatimiseaalisiin taitoihin ja terveen it- sta.
setunnon muodostumiseen.
Opetus- ja kulttuuriminis- Kunta ilmoittaa koeryhteriö johtaa ja ohjaa kokeilun mään kuuluvan lapsen huolJÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
toimeenpanoa ja vastaa ko- tajalle
mahdollisuudesta
keilun opetussuunnitelman hakea kaksivuotiseen esioperusteiden
laatimisesta, petukseen. Kaksivuotiseen

FCS

050-5875306
Vasa

tuksesta aiheutuvat asiakasmaksutulojen menetykset, lisäkustannukset ja hallinnolliset kulut.
Vöyrin kunnan sivistystoimisto tiedottaa asianomaisia
huoltajia hakumenettelystä,
toimipaikoista ja muusta
heti, kun kunta saa tarvittavat tiedot ministeriöltä.

				
Anna Käcko-Englund
Varhaiskasvatuspäällikkö

Kommunbladet

Finlandia Cleaning Services
Vi städar ditt hem och kontor
till vardag som fest – snabbt och
effektivt!
Ska du sälja din bostad?
Låt oss städa den för att du ska få
bästa priset!

esiopetukseen osallistuminen
kokeilutoimipaikassa
edellyttää lapsen huoltajan
hakemusta. Kunta päättää lapsen hyväksymisestä
koeryhmään hakemuksen
perusteella. Huoltajan on
huolehdittava siitä, että lapsi
osallistuu kaksi vuotta kestävään esiopetukseen.
Kokeilukunnalle
korvataan
erityisavustuksella
kaksivuotisesta
esiope-
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Maxmo får mobila avfallstjänster
Mottagningen av avfall
förbättras i Maxmo i
och med att den mobila
återvinningsstationen
kör varje torsdag från och
med 21.1.
Utöver det besöker pop up
-återvinningsstationen Mikromossen Maxmo Sale en
gång i månaden på lördagar.
Särkimo återvinningsstation
har stängts tillsvidare och ersatts av Stormossens mobila
tjänster.
Till den mobila stationen
kan du föra samma avfall
som till de vanliga återvinningsstationerna, förutom ris
och trädgårdsavfall.
Sådant avfall som tas emot
är betong och tegel, brännbart avfall, el- och elektronikskrot, farligt avfall, gips,
användbara textilier, glas,
metall, papp, papper, plastförpackningar, trä och små
mängder asbest (max. 50 liter). På ett besök får du leverera högst en kubik.
Pop up-återvinningsstation
Mikromossen besöker Sale
Maxmo en gång i månaden
följande lördagarna: 30.1,
27.2, 27.3 och 24.4 kl. 12-14.
Till Mikromossen får du
komma med den mängd avfall du klarar av att bära på
en gång.
Mikromossen är en ny
tjänst som Stormossen startat i år. Den är en återvinningsstation i en container
som kör i Vasa tisdagar och
torsdagar, och nu även i
Maxmo vissa lördagar.
Mikromossen tar emot
plast-, glas- och kartongförpackningar, papp, metall, användbara textilier,
brännbart avfall, trä (max. 1
meter), keramik, kakel, farligt avfall (bland annat målfärgs-, lim- och lackrester,
batterier,
ackumulatorer,
energisparlampor,
lysrör,
aerosoler) samt små elapparater och elektronikskrot
(inga stora hushållsmaskiner såsom kylskåp och frysar)
Kom ihåg att ta med kundkortet. Varje besök registreras för att få reda på kund-

Mikromossen är en ny tjänst som Stormossen startat i år. Den är en återvinningsstation i en container som kör i Maxmo vissa lördagar.

zzMobil återvinningsstation
••Den mobila återvinningsstationen stannar varje
torsdag på följande platser:
••kl. 15.30–16.15 Kvimo
(Maxmo Hembageri)
••kl. 16.30–17.15 Salmonvägen (brandstation)

••kl. 17.30–18.15 Maxmo
Foder
••kl. 18.30–19.00 Västerö
Skatan (P-plats vid stranden)
••kl. 19.15–20.00 Stråkaviken,
Österö (småbåtshamn)

strömmarna och kunna utveckla tjänsterna.

Har du inget kundkort?
Ett nytt kundkort kan fås i

samband med besöket eller beställas från www.stormossen.fi eller Stormossens
kundtjänst, tel. 010 320 7600.
Genom förändringar i
tjänsterna hoppas Stormossen kunna förbättra servicen, öka kundmängderna
och förbättra återvinningen.
Särkimo återvinningsstation har i snitt haft tio kunder

i veckan, fler sommartid.
Man söker en kostnadsneutral lösning med
minskat koldioxidavtryck.
Mobila tjänster minskar
tömning och transport av
fasta flak. Efter april gör
Stormossen en utvärdering
tillsammans med kommunens tjänstemän och tar
ställning till fortsättningen
och vilket alternativ som
fungerar bäst.

Avfallslagstiftningen förnyas i år och kravet på materialåtervinning ökar kännbart. Stormossens målsättning är att 65 procent av allt
avfall som tas emot skall
återvinnas som material år
2030. Det är möjligt endast
om sorteringen ökas redan
i hushållen.
Nina Lindman,
kommunikationschef
Ab Stormossen Oy

Liikkuvat jätepalvelut Maksamaalle
Jätteiden vastaanottopalvelut paranivat Maksamaalla, kun liikkuva
hyötykäyttöasema ajaa
joka torstai 21.1. alkaen.
Lisäksi pop up -hyötykäyttöasema Mikromossen
vierailee Maksamaan Salen pihassa kerran kuussa
lauantaisin. Särkimon hyötykäyttöasema
suljettiin
toistaiseksi ja korvattiin
Stormossenin liikkuvilla palveluilla.
Liikkuva hyötykäyttöasema vastaanottaa samaa
jätettä kuin tavallinen hyötykäyttöasema, paitsi risuja ja puutarhajätettä. Näitä
jätteitä otetaan vastaan: betoni ja tiili, poltettava jäte,
sähkö- ja elektroniikkajä-

zzLiikkuva hyötykäyttöasema
••Liikkuva hyötykäyttöasema
pysähtyy seuraavissa paikoissa joka torstai:
••klo 15.30-16.15 Kvimo
(Maxmo Hembageri)
••klo 16.30-17.15 Salmonvägen (paloasema)

te, vaarallinen jäte, kipsi,
käyttökelpoiset
tekstiilit,
lasi, metalli, pahvi, paperi,
muovipakkaukset,
puu
ja pienet määrät asbestia
(enint. 50 litraa). Tuo enintään kuutio jätettä kerrallaan.
Pop up -hyötykäyttöasema
Mikromossen vierailee Mak-

••klo 17.30-18.15 Maxmo
Foder
••klo 18.30-19.00 Västerö
Skatan (rannan P-paikka)
••klo 19.15-20.00 Stråkaviken, Österö (pienvenesatama)

samaan Salen pihassa kerran
kuussa lauantaina 30.1, 27.2,
27.3 ja 24.4 klo 12-14. Mikromossenille saat tuoda sen
verran jätettä kuin jaksat
kantaa sylissäsi.
Mikromossen on Stormossenin uusi palvelu, joka on
aloittanut tänä vuonna. Se
on kontin kokoinen hyötykäyttöasema, joka kiertää

Vaasassa tiistaisin ja torstaisin, ja nyt myös Maksamaalla
tiettyinä lauantaina.
Mikromossen vastaanottaa muovi-, lasi- ja kartonkipakkauksia, pahvia, metallia,
käyttökelpoista
tekstiiliä,
poltettavaa jätettä, puuta
(alle metrin pätkät), keramiikkaa, kaakelia, vaarallista jätettä (mm. paristot,
akut, energiasäästölamput,
loisteputket, maali-, liima- ja
lakkajätteet, aerosolit) sekä
pienet sähkölaitteet ja elektroniikkaromu (ei isoja kodinkoneita, kuten jääkaappeja).
Muistathan ottaa mukaan
asiakaskorttisi.
Jokainen
käynti rekisteröidään asiakasvirtojen seuraamiseksi ja

palveluiden parantamiseksi.
Eikä sinulla ole asiakaskorttia? Uuden kortin voit saada
käynnin yhteydessä tai tilaamalla osoitteesta www.stormossen.fi tai Stormossenin
asiakaspalvelusta, puh. 010
320 7600.
Näillä muutoksilla Stormossen pyrkii parantamaan
palvelua, lisäämään asiakasmääriä ja parantamaan
kierrätystä. Särkimon hyötykäyttöaseman asiakasmäärä
on ollut keskimäärin kymmenen asiakasta viikossa,
kesällä enemmän.
Pyrkimyksenä on löytää
kustannusneutraali
ratkaisu ja pienentää hiilijalanjälkeä. Liikkuvat palvelut vähentävät kiinteiden

lavojen tyhjentämistä ja
kuljettamista. Huhtikuun
jälkeen Stormossen tekee
arvioinnin yhdessä kunnan
virkamiesten kanssa, jolloin otetaan kantaa jatkoon
ja mikä vaihtoehto toimii
parhaiten.
Jätelainsäädäntöä
uusitaan tänä vuonna ja materiaalikierrätyksen velvoitteita
lisätään tuntuvasti.
Stormossenin
tavoitteena on, että 65 prosenttia
kaikesta
vastaanotetusta
jätteestä vuonna 2030 hyödynnetään
materiaalina.
Tämä on mahdollista vain
kotitalouksien
lajittelua
lisäämällä.
Nina Lindman,
viestintäpäällikkö
Ab Stormossen Oy
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Till våren och påsken ser Gunilla fram emot att få tillverka och sälja praliner och chokladprodukter.

Foto: Vilja Media

Gunilla Norrlin bytte från
Efter 20 år i bageribranschen ändrade Gunilla Norrlin från Kvimo inriktning
och beslöt sig för att satsa helhjärtat på choklad. Idag tillverkar hon bland
annat chokladpraliner under varumärket Gunilla Norrlin Chocolates.
Hur gick det sen?
Under denna vinjett tittar vi
tillbaka på gamla artiklar i
Kommunbladet och ser vad som
hände sen.

År 1994 var Gunilla Norrlin
med i Kommunbladet. Då
hade hon nyligen grundat
Maxmo Hembageri och var
i full färd med att baka jul-

tårtor. På den tiden bestod
verksamheten av att baka
bullar, bröd, bakelser och
tårtor. I jobbet ingick mycket
nattarbete.
Efter tjugo år i branschen
beslöt sig Gunilla år 2014
för att fullfölja sin dröm
och börja jobba enbart med
choklad.
Tanken om att jobba bara
med choklad hade grott

länge innan Gunilla tog beslutet.
Dessutom började det slitsamma nattarbetet som bageriet förde med sig kännas
av. Det var nu eller aldrig.
– Jag har alltid varit fascinerad av praliner. Så jag tog
reda på vilka kurser och utbildningar som fanns inom
ämnet. Jag hittade Nora
chokladskola i Sverige och

anmälde mig till en helgkurs
där jag lärde mig att temperera och tillverka äkta praliner. När jag kom hem var det
bara att börja träna. Först var
det svårt, men ganska snart
märkte jag att jag bara blev
bättre och bättre, säger Norrlin.
Gunilla tog endast den
populära
chokladtårtan
med sig från bageriet, res-

terande chokladprodukter
och praliner har kommit till
i efterhand. Fler produkter
läggs också kontinuerligt till
eller modifieras allt eftersom
Gunilla utvecklas inom området.
–Man blir aldrig fullärd
med choklad och det är alltid
lika roligt att lära sig mer om
choklad, säger Norrlin.
Att tillverka en pralin tar två
till tre dagar. De praliner som
tillverkas av Gunilla Norrlin
Chocolates är vackra, lokalproducerade och har en
glansig nästan glasklar yta.
Den glansiga ytan på prali-

nerna uppstår då chokladen
tempereras på rätt sätt. Inuti
pralinen kan finnas upp till
tre olika fyllningar. Pralinerna blir som små ätbara
konstverk.
Dessutom ska ett knäck
höras när man tar en tugga
av en av Gunillas handgjorda
praliner. Knäcket är också en
följd av att chokladen tempererats rätt.
– Mina praliner är hantverk, kan man säga, för jag
gjuter dem i formar och kokar egna fyllningar på lokalproducerade bär och frukter
så långt det är möjligt. Jag gör
allt från grunden och tycker
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Leipurista
suklaamestariksi

År 1994 var Gunilla Norrlin med i Kommunbladet.

Foto: Red

Efter tjugo år i branschen beslöt sig Gunilla år 2014 för att fullfölja
sin dröm och börja jobba enbart med choklad.
Foto: Vilja Media

zTyöskenneltyään
z
20 vuotta
leipomoalalla
kvimolainen
Gunilla Norrlin päätti vaihtaa
suuntaa ja panostaa täysin
rinnoin suklaaseen. Nykyään
hän valmistaa mm. suklaakonvehteja tuotemerkillä Gunilla
Norrlin Chocolates.
Gunilla Norrlinista oli
kuntalehdessä juttu v. 1994,
kun hän oli juuri perustanut
Maxmo Hembagerin ja leipoi
täyttä vauhtia joulutorttuja.
Leipomon valikoima koostui
niihin aikoihin pullista, leivistä, leivonnaisista ja kakuista.
Gunilla teki paljon yötöitä.
Vuonna 2014 hän päätti toteuttaa unelmansa ja keskittyä ainoastaan suklaaseen työskenneltyään alalla 20 vuotta. Ajatus pelkkään suklaaseen keskittymisestä oli ehtinyt muhia
Gunillan mielessä pitkään.
Lisäksi leipomon kuluttavat
yötyöt alkoivat vaatia veronsa.
Toimeen oli ryhdyttävä nyt tai
ei koskaan.
– Konvehdit ovat aina kiehtoneet minua. Selvitin, mitä
kursseja ja koulutuksia konvehtien valmistamisesta oli
tarjolla. Löysin Ruotsista Nora
Chokladskolan ja ilmoittauduin viikonloppukurssille, jossa
opin temperoimaan suklaata
ja valmistamaan aitoja konvehteja. Kotiin palattuani ryhdyin harjoittelemaan. Alku oli
hankala, mutta huomasin pian
kehittyväni nopeasti, Norrlin
kertoo.
Gunilla sisällytti tuotevalikoimaansa vain suositun suklaakakun; muut suklaatuotteet
ja konvehdit tulivat valikoimaan jälkikäteen. Valikoimaan
lisätään jatkuvasti uusia tuotteita ja vanhoja muokataan,
sillä Gunillan taidot kehittyvät
koko ajan.
– Suklaasta oppii jatkuvasti
jotain uutta, mikä on aina yhtä
hauskaa, Norrlin sanoo.
Konvehdin valmistukseen
menee 2–3 päivää. Gunilla
Norrlin Chocolates -tuotemerkin konvehdit ovat kauniita ja paikallisesti tuotettuja
ja niillä on kiiltävä, lähes lasimainen pinta. Konvehti saa
kirkkaan pintansa suklaan oikeanlaisesta temperoinnista,
ja sen sisällä voi olla kolmea
erilaista täytettä. Gunillan
käsintehdyt konvehdit ovat
kuin pieniä syötäviä taideteoksia, joista tulee kuulua

terävä napsahdus, kun niistä
haukkaa palan. Tämä kertoo
oikein tehdystä suklaan temperoinnista.
– Konvehtini ovat käsintehtyjä, sillä puserran ne muotteihin ja valmistan omat
täytteeni mahdollisimman pitkälti paikallisista marjoista ja
hedelmistä. Teen kaiken alusta
asti. Mielestäni on tärkeää,
että kaikki on paikallisesti
tuotettua. Käyttämäni suklaan
tulee olla hyvälaatuista, ja kaakaoviljelijöitä tulee kohdella
reilusti.
Toisin kuin massatuotetut
suklaakonvehdit, Gunillan
konvehdit ovat tuoretuotteita.
Niitä ei kuitenkaan tarvitse
säilyttää jääkaapissa, sillä ne
säilyvät parhaiten viileässä
huoneenlämmössä suoralta
auringonvalolta suojattuna.
Gunilla noudattaa samoja
laatukriteerejä riippumatta
siitä, mitä hän valmistaa.
Suklaatuotteita täytyy pystyä
valmistamaan hyvällä omallatunnolla.
– Haluan, että suosisimme
hyvää laatua ja välttäisimme
suklaatuotteita, jotka sisältävät keinotekoisia makuaineita
ja säilöntäaineita. Laatua tulee
vaalia. Se tulee hieman kalliimmaksi, mutta silloin suklaata
voi syödä hyvällä omallatunnolla ja nauttia täysin erilaisesta mausta. Haluan ihmisten
löytävän hyvän suklaan.
Gunilla odottaa innolla
kevättä ja pääsiäistä päästäkseen valmistamaan ja
myymään konvehtejaan ja
suklaatuotteitaan.
Gunilla
Norrlin Chocolates haluaa
tulevana vuonna saada verkkokauppansa vauhtiin ja
ohjata sinne ostajia sekä vahvistaa näin tuotemerkkiään.
Yrityksellä ei ole vielä fyysistä
kauppaa.
– Kun aloitin, kukaan ei
tiennyt, mikä aito konvehti on.
Odotan innolla, että pääsemme markkinoinnissa vauhtiin
ja voimme valistaa ihmisiä. He
voisivat viedä lahjaksi konvehteja kukkien sijaan. Konvehdin valmistamiseen sisältyy
huimasti rakkautta ja työtä. Se
on hieno lahja.
Kaunis rasia täynnä käsintehtyjä konvehteja on täydellinen lahja henkilölle, jolla on
jo kaikkea tai joka tarvitsee
hieman hemmottelua.

bagare till chokladmästare

”

ladprodukter som innehåller
konstgjorda aromer och konserveringsmedel. Man ska
unna sig kvalitet, det är lite
dyrare men det kan ätas med
gott samvete och smaken är
en helt annan. Jag vill att folk
ska upptäcka bra choklad.

ducerade chokladpraliner är
Gunillas praliner färskvara.
De behöver inte förvaras i
kylskåp men står sig bäst i
sval rumstemperatur skyddade från direkt solljus.
Oavsett vilka chokladpro-

Till våren och påsken ser
Gunilla fram emot att få tillverka och sälja praliner och
chokladprodukter.
Under
det kommande året vill Gunilla Norrlin Chocolates få
igång och driva trafik till den
nya webbshopen och stärka
varumärket. Någon fysisk
butik för Gunilla Norrlin

Mina praliner är hantverk, kan man säga, för
jag gjuter dem i formar och kokar egna fyllningar på lokalproducerade bär och frukter så
långt det är möjligt.”

Att tillverka en pralin tar två till tre dagar.

att det är viktigt att allt är
lokalproducerat. Chokladen
jag använder ska vara av bra

Foto: Vilja Media

kvalitet och kakaobönderna
ska ha det bra.
Till skillnad från masspro-

dukter Gunilla än tillverkar
följer hon samma kvalitetskriterier. Chokladprodukterna ska kunna tillverkas med
ett gott samvete.
– Jag vill att vi ska välja bra
kvalitet och undvika chok-

Chocolates finns däremot
inte ännu.
– När jag började visste
ingen vad en äkta pralin är.
Jag ser fram emot att vi ska
marknadsföra och upplysa
mera. Jag vill att folk ska kunna ta med sig praliner istället
för en blomma som gåva. Det
ligger så mycket kärlek och
arbete bakom en pralin, det
är en fin gåva.
En ask med handgjorda
praliner i en vacker ask är
den perfekta presenten till
den som redan har allt eller
till den som behöver skämmas bort lite extra.
Elin Borgmästars
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De har en stor passion
för färgglada barnkläder
Bakom det österbottniska företaget Leeni Design
står småbarnsmammorna Elinor Cederberg och
Christine Karp. Tillsammans syr de färgglada
ekologiska barnkläder.
– Vi vill att kläderna ska göra
barnen glada och att de ska
vara smidiga att leka och röra
sig i, säger Elinor Cederberg.
I år fyller Leeni Design
fem år. Idén bakom företaget uppstod ur ett behov som
varken Elinor och Christine
inte hittade någon lämplig
lösning på.
– Vi har båda två pojkar
som gillar färgglada kläder,
men det var svårt att hitta
färggranna pojkkläder. Själv
har jag också sytt sedan
barnsben så intresset fanns
där. Den ekologiska biten
kom till för att jag har en
pojke som reagerar på kläder
som inte är ekologiska. Dessutom vill vi att kläderna ska
vara snälla mot den känsliga
huden hos barn, säger Elinor
Cederberg.
Till en början låg fokus på
att enbart sy ekologiska
barnkläder. Idag erbjuder
företaget också en del kläder för vuxna. Att efterfrågan
på vuxenkläder från Leeni
Design ökar beror främst på
att föräldrar tycker om att
matcha med sina barn. Den
höga kvaliteten och kundnöjdheten spelar givetvis
också in.
En produkt som uppskattas mycket bland föräldrar är
måttbeställda klädesplagg.
Särskilt bland föräldrar som
har svårt att hitta kläder som
passar för deras barn i vanliga butiker.
På Leeni Design går det
nämligen bra att beställa
plagg enligt barnets egna
mått.
Vid måttbeställning rekommenderar Elinor och
Christine att ringa eller mejla. Under åren som gått har
Elinor och Christine fått in
mycket feedback från kunder. Tack vare kundernas
feedback kan de utveckla
sina produkter och hitta hållbara tyger.
–Vi försöker hitta tyger
som faktiskt håller, som går
att ärva från bar till barn. Det
är roligt att ryktet går och att
även personer längre ifrån
börjar känna till oss. Vi säger
nej till slit och släng, säger
Elinor Cederberg.
I dagsläget känner även personer utanför Österbotten
till Leeni Design och ryktet
om deras hållbara ekologiska
barnkläder sprider sig även
bland finsktalande. Det har
Christine och Elinor märkt
av när de sålt barnkläder vid
bland annat marknader.
På Leeni Design är man
måna om att det är barnen
som ska vara i fokus och

Bakom det österbottniska företaget Leeni Design står småbarnsmammorna Elinor Cederberg och Christine Karp. Foto: privat

glädjas av klädesplaggen.
Därför är barnens feedback
värdefull. Elinor och Christines egna barn är ofta med
och hjälper till.
När de ordnar fotograferingar frågar de också alltid
barnmodellerna om deras
åsikter. Just före coronapandemin bröt ut ifjol lanserade Leeni Design sin nya
webbshop.
Det var tur i oturen eftersom alla hemmapartyn som
de vanligtvis brukar hålla
blev inställda på grund av
restriktionerna. Tack vare
webbshopen kan Christine
och Elinor fortsätta med att
sy och sälja ekologiska kläder.
–Så fort coronan tillåter
fortsätter vi förstås med hemmapartyn, säger Christine
Karp.

I framtiden drömmer
Christine och Elinor också
om attkunna öppna en egen
lokal för företaget. Nu syr
de upp kläderna som de fått
beställning på via webbshopen i sina egna hem. Elinor i
Maxmo och Christine i Kvevlax.
Elin borgmästars

Till en början låg fokus på
att enbart sy ekologiska
barnkläder. Idag erbjuder
företaget också en del kläder
för vuxna.
Foto: Jennifer Carp
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Olav Nylund hjälper Vöråföretagen
i nästan alla tänkbara situationer
zzFöretagsrådgivare
Olav
Nylund har arbetet som företagsrådgivare på VASEK sedan 2016. Sedan dess har han
även fungerat som Vörå och
Malax kommuns ansvarige
företagsrådgivare.

Informerar l Tiedottaa
– Jag hjälper företagen i
startskedet, de olika stadierna av företagsutveckling, i
ekonomiska utmaningar och
med att ansöka om investerings- och andra stöd. Under
fjolåret träffade jag nästan
150 Vöråföretagare och ett
tjugotal personer som planerade att starta eget, berättar
Nylund och fortsätter:
– Egentligen är det endast
vid ägar- och generationsskiften som jag styr kunden
till en kollega, alltså våra
ägarskiftesexperter Kjell Nydahl och Antti Alasaari som
bistår företagaren i sådana
fall.
Under förra året hade företagsrådgivarna bråttom med
företagens coronautmaningar och olika coronastöd.
– Coronatiden har utan tvivel varit väldigt utmanande
för företagen. Det lönar sig
att ta kontakt så bekantar vi
oss tillsammans med företagets situation och hittar passande lösningar, uppmuntrar
Nylund och påminner ännu:

Företagsrådgivare Olav Nylund hjälper företag i alla olika skeden. Han uppmuntrar företagen att kontakta rådgivningen hellre för tidigt än för sent. Foto: Vasek

– Jag uppmuntrar att kontakta oss hellre för tidigt än
för sent!
Under dessa coronatider
rekommenderas företagsrådgivningsmöten att skötas per
telefon eller videoförmedlat.

– I början av året tog vi
i bruk ett nytt elektronisk
tidsbokningssystem där det
är enkelt att boka den tjänst
man behöver till den tidpunkt som man önskar. Det
är möjligt att träffas fysiskt,

om det är absolut nödvändigt. I så fall lönar det sig att
ringa mig direkt, så kommer
vi överens om en tid, berättar
Nylund.
Det är möjligt att träffa
företagsrådgivaren vid Vörå

kommungård enligt överenskommelse. Kontakta Olav
direkt per telefon, om du vill
ha ett möte vid kommungården.
Vasaregionens Utveckling
Ab VASEK. Nyföretagscen-

trum Startia företagsrådgivare Olav Nylund
+358 40 548 4334
olav.nylund@vasek.fi
Boka tid till start- eller företagsrådgivning på adressen
www.vasek.fi

Olav Nylund auttaa vöyriläisyrityksiä
lähes tilanteessa kuin tilanteessa
zzYritysneuvoja Olav Nylund on työskennellyt VASEKilla yritysneuvojana vuodesta 2016. Hän on toiminut
siitä lähtien myös Vöyrin ja
Maalahden kuntien vastuullisena yritysneuvojana.

Informerar l Tiedottaa
– Autan yrityksiä niin perustamisvaiheessa, yritystoiminnan kehittämisen eri
vaiheissa, talouden haasteissa sekä investointi- ja
muiden tukien hakemisessa. Viime vuoden aikana

tapasin lähes 150 vöyriläisyrittäjää sekä parikymmentä
yrityksen
perustamista
suunnittelevaa, Nylund kertoo ja jatkaa:
– Oikeastaan omistajan- ja
sukupolvenvaihdokset ovat
ainoa tilanne, jossa ohjaan
asiakkaan kollegalle eli
omistajanvaihdosasiantuntijamme Kjell Nydahl tai Antti
Alasaari ovat silloin yrittäjän
apuna.
Viime vuonna yritysneuvojilla oli kiireistä yritysten
koronahaasteiden ja erilaisten koronatukien kanssa.
– Korona-aika on varmasti
ollut yrityksille todella haastava. Kannattaa ottaa yhteyttä, niin perehdytään yh-

dessä yrityksen tilanteeseen
ja etsitään sopivat ratkaisut,
Nylund kannustaa ja muistuttaa vielä:
– Kannustan
ottamaan
yhteyttä ennemmin ajoissa
kuin liian myöhään!
Näin korona-aikana yritysneuvontatapaamiset suositellaan hoidettavan puhelimitse tai videoneuvotteluna.
– Otimme vuoden alussa
käyttöön uuden sähköisen
ajanvarauksen, jonka kautta
pääsee helposti varaamaan

Nyhet!

BOKA MASSAGE
TILL MIG VIA
SLOTTIBOKNING:

www.slotti.fi/booking/
lacasaverde/
eller RING 050-385 0835
info@lacasaverde.fi

Jag kan tipsa om rätt behandling för dig!
Camilla Helsing, utbildad massör

tarvitsemansa
palvelun
haluamanaan ajankohtana.
Tapaaminen kasvokkain onnistuu, jos se on aivan välttämätöntä. Siinä tapauksessa
kannattaa soittaa minulle
suoraan, niin sovitaan aika,
Nylund kertoo.

Yritysneuvojan tapaaminen Vöyrin kunnantalolla
onnistuu erikseen sovittavana aikana. Ota yhteyttä
puhelimitse suoraan Olav
Nylundiin, jos haluat tapaamisen kunnantalolle.
Vaasanseudun Kehitys Oy

VASEK.
Uusyrityskeskus
Startia
yritysneuvoja Olav Nylund
+358 40 548 4334
olav.nylund@vasek.fi
Varaa aika perustamis- tai
yritysneuvontaan osoitteessa
www.vasek.fi

Välkommen till
St1 Oravais
– Huset med full service

PIZZA & PEPSI

-veckor på St1 i Oravais

Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.
Erbjudandet är i kraft till 11.3.2021
På St1 i Oravais
finns också
POSTEN, MATKAHUOLTO och VEIKKAUS.

Vöråvägen 31, email info@lacasaverde.fi

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: Månd.-fred. 06.00-19.00, lörd. 08.00-19.00, sönd. 12.00-19.00
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Sören Nyqvist satte ner varje helg i två månaders tid på renoveringen av bastun.

”Många detaljer att se
Sören och Anki Nyqvist har en annorlunda bastu i sitt hem. Och den är ett
riktigt hantverk. Efter att ha satt otaliga timmar på att måtta med de rätta
brädena och en rejäl del slip så får de nu njuta av hantverket.
Resultatet – en nyrenoverad
bastu i vildmarksstil är ett
vackert konstverk som hittas
mitt i Vörå centrum hos Nyqvists. Sören har jobbat med
trä hela livet och är till yrket
en husfabrikör.
– Jag råkade ha material och
så pass mycket, att jag tänkte;
det här ska jag laga! Inte är
det något nytt på det sättet. I
Lappland har de mycket fritidshus och villor som är byggda på det här sättet. Därför så
kallas det för vildmarkspanel,
säger Sören Nyqvist.
I praktiken så har Nyqvist
använt sig av okantade bräder på väggar, tak och bas-

tulav. Då stocken sågas upp
behåller man de ojämnheter
som finns i den och går enligt formen på trädet. Det
innebär att varje panel måste
barkas och putsas upp. Sedan monteras de på ett undre
bräde och sätts ihop som ett
pussel gjort av moder natur.
– Man får se trädets växtlighet och hur det ser ut från
kant till kant, säger Sören.
Sören är delägare i Nyqvist
elementhus AB som han driver tillsammans med sin bror.
Nyqvist elementhus har även
byggt huset som Nyqvist bor
i år 1997. En del renoveringar

har gjorts genom åren och
denna gång var det dags för
bastun. Att använda sig av
stockar är något som Nyqvist
är van vid också.
Hans far, som startade företaget, hade en egen blocksåg och förr i tiden tillverkade man hus från nästan egna
stockar. Man skulle såga upp
virket, hade egen hyvel och
skulle på så sätt vara självförsörjande.
I dagens läge är det egna
hyvleriet mera sporadiskt
i bruk, men ett användbart
verktyg då det behövs.
Det mest utmanande med
att bygga en vidmarksbastu

är att hitta de rätta formerna
på bräderna.
– Man måste ha ett litet
konstnärsöga. Du måste
plocka om bräderna om det
blir för smalt eller brett någonstans och sedan ser du
hur det passar ihop. Nu är
det här gjort av alpanel så
det kan vara krokigt. Lövträd
växer lite som de gör, så det
är ganska fint då man hittar
en krokiga stammar, då ska
man placera bräderna av de
stockarna så att det syns.
Även bastutrappan och
bastulaven är byggda enligt
samma metod. Dessutom så
har Nyqvist byggt laven extra

Sören Nyqvists vildmarksbastu är gjord enbart av trä.

bekvämt i form av en slags
kökssoffa. Att sitta på den är
förutom en fröjd för ryggen
även den perfekta platsen att
beundra det naturliga i bastun.
Allting är okantat, till och
med runt fönstret och dörren ser man de barkade kanterna. På vissa ställen är det

mörkare, och på andra ställen har träet grånat, men det
är det som är charmen.
– Det är naturligt och det
finns mycket detaljer du kan
sitta och se på. Man ser var
kvistarna har uppkommit
och på vilket sätt. För maximal avkoppling ljuder svag
avslappningsmusik i bastun.
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Allt från golvet till taket är gjort i samma stil.

”

Det är naturligt och det finns mycket detaljer du kan sitta och
se på. Man ser var kvistarna har uppkommit och på vilket sätt.”

e på då man bastar”
Till och med bastulavarna är gjorda i vildmarksstil.

Det finns många fina detaljer att se på i vildmarksbastun.

Men hur länge tog hela
projektet då? Det hände inte
över en natt, det är säkert i
alla fall. Med rivande, där fa-

miljen deltagit inräknat och
återuppbyggnad och att panela om så har i princip varje
lördag och söndag i två må-

naders tid gått till vildmarksbastun.
En stor del av arbetet gick
åt att putsa bräderna och

göra kanterna rena, skitarbetet som Sören kallar det med
glimten i ögat. Men trots att
det var omständigt så fick det

inte Nyqvist att bli avtrubbad.
Ivern växte då han såg
vart det barkade, och det gav

mersmak som förde honom
till att avsluta projektet.

Text: Felix Rantschukoff
Foto: Jonny Huggare Smeds
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Projekt vill ge mera liv i skärgården
Projektet Framåt i
Samverkan har inletts av
Maxmo skärgårdsförening, ett projekt som vill
bevara och förbättra livskvaliteten i skärgården.
Mikaela Svanbäck, som
är viceordförande för
föreningen samt ansvarig
för arbetsgruppen som
jobbar med projektet,
säger att det är mycket
arbete som lett fram till
projektet.
– Startskottet gick väl egentligen redan för en fem år sedan när vi konstaterade att
vi har ganska många olika
byaföreningar och många
olika byar. Men vi hade
egentligen inget forum som
jobbade för gemensamma
frågor för hela skärgården.
För fem år sedan grundade
vi det vi kallade Maxmo
skärgårds utvecklingsgrupp
som sedan blev till Maxmo
skärgårdsförening,
säger
Svanbäck.
Föreningen har alltid haft
som syfte att jobba för regionala frågor och intresseområden som gäller alla byar i
Maxmo skärgård. Redan då
föreningen grundades så började de med att utforma en
byaplan och kartlägga idéer
på vad man ville förbättra.
– Vi har jobbat utgående
från den, och vi har gjort det
som har gått att göra, och
mycket har faktiskt gått att
göra, säger Svanbäck.
Det första föreningen ville
ta itu med var kommunikationen mellan byarna och
folket i Maxmo skärgård. Det
var en stor önskan som ortsborna hade under föreningens första möten.
– Vi har ordnat många
gemenskapshöjande grejer
som fester och kvällar med
historiska berättelser. Dessutom tar vi också nu hand
om vandringsleden.
Tanken var att föreningen
skulle starta ett LEADERfinansierat projekt redan det
första verksamhetsåret, men
det blev snabbt så stort och

Mikaela Svanbäck, som är viceordförande för föreningen samt ansvarig för arbetsgruppen som jobbar med projektet

byråkratin kom emot.
– Men vi var så heta på
gröten och ville ha förändring genast så vi började
på med det vi kunde göra i
egen regi eller det som gick
snabbt och smidigt att få finansiering för. Vi har bland
annat grundat en ungdomsgård, en Facebookgrupp
och en hemsida. Vi är jättestolta och nöjda över den,
säger Svanbäck.
Men i ett skede så började
det komma emot allt större
projekt som behövde mera

grundläggande och omfattande arbete. Då började
föreningen söka efter en projektledare som kunde utföra
projektet Framåt i Samverkan.
Den som valdes att bära
den facklan blev Roger Norrgård. Han är uppväxt i Vörå
och är sociolog.
Han har jobbat med liknande projekt i Petalax och
Oravais innan. Grundtanken
med projektet, är som Norrgård beskriver det, att säkra
servicen i skärgården och att
utveckla nya möjligheter att

leva och verka där.
– Projektet är fokuserat på
grundarbete för kommande
projekt. Det kan röra sig om
förberedelser och undersökningar, som att samla in
åsikter och statistik. Det rör
sig inte så mycket om verkställande. Genom att kartlägga servicebehoven kan vi
se vilka synergier som finns.
Vi måste se hur man kan
täcka behovet. Kan privata
sektorn, kommunen och föreningslivet samarbeta och
erbjuda servicen, säger Norrgård.

För att konkret kartlägga
vad behovet är i skärgården
skickade man ut en enkät
som samlade svar ända till
30 januari. Där ville man veta
vad för slags serviceformer
och olika sociala utrymmen
– eller båda i ett – kunde skapas, och vad det finns behov
av.
– Under våren är det
tanken att det ska ordnas
workshoppar under olika
teman beroende på vad enkäten ger för svar. Exempelvis om det finns ett starkt
behov av att utveckla soci-

Foto: Jonny Huggare Smeds

ala umgängesplatser i skärgården, hur ska det kunna
förverkligas då? Då kan
vi gemensamt fundera på
olika idéer och hur de kan
förverkligas ekonomiskt,
hitta en tidsplan och se till
att de kan funka i längden,
förhoppningsvis utmynnar
projektet i färdiga aktionsplaner.
Framåt i Samverkan är
finansierat av Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och Maxmo Skärgårdsstiftelse.

Felix Rantschukoff

Hanke elävöittämään saaristoa
Maxmo skärgårdsförening rf on käynnistänyt Eteenpäin yhdessä
vaikuttaen -hankkeen,
jonka tarkoituksena on
suojella ja parantaa elämänlaatua saaristossa.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja hankkeen
työryhmän vastuuhenkilö
Mikaela Svanbäck kertoo,
että hankkeen eteen on
tehty paljon töitä.
– Kaikki alkoi oikeastaan jo
viisi vuotta sitten, kun huomasimme, että saaristossa oli
aika monta erilaista kyläyhdistystä ja kylää. Meillä ei kuitenkaan ollut minkäänlaista
foorumia saariston yhteisten
asioiden edistämiseen. Perustimme viisi vuotta sitten
Maxmo skärgårds utvecklingsgrupp -ryhmän, josta

muodostui
myöhemmin
Maxmo skärgårdsförening rf,
Svanbäck kertoo.
Yhdistyksen tavoitteena on
edistää alueellisia asioita ja
kiinnostuksenkohteita, jotka
koskevat kaikkia Maksamaan saariston kyliä sekä myös
mökkiläisiä. Jo yhdistyksen
perustamisvaiheessa
aloitettiin kyläsuunnitelman
laatiminen ja parannusideoiden kartoitus.
– Olemme työskennelleet
tästä lähtökohdasta ja tehneet voitavamme, mikä onkin oikeastaan aika paljon,
Svanbäck sanoo.
Ajatuksena oli, että yhdistys käynnistäisi LEADER-rahoitetun
hankkeen,
mutta suunnitelmat paisuivat nopeasti ja byrokratia
hankaloitti asiaa.

– Olimme kuitenkin niin
innoissamme ja malttamattomia, että ryhdyimme itse
töihin. Olemme perustaneet
nuorisotilan, Facebook-ryhmän ja kotisivut. Olemme
erittäin ylpeitä ja tyytyväisiä
saavutuksistamme,
Svanbäck kertoo.
Yhdistys halusi ensi töikseen tarttua Maksamaan
kylien ja kyläläisten väliseen
kanssakäymiseen.
Tämä
oli kyläläisten harras toive,
jonka he toivat esille yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa.
– Olemme järjestäneet monia yhteisöllisyyttä lisääviä
tapahtumia, kuten juhlia ja
historiallisten kertomusten
iltoja. Lisäksi huolehdimme
nyt myös vaellusreitistä.
Sitten alkoi tulla vastaan
jatkuvasti yhä isompia hank-

keita, jotka vaativat perustavanlaatuisempaa ja kattavampaa työtä. Yhdistys alkoi
silloin etsiä hankejohtajaa,
joka voisi toteuttaa Eteenpäin yhdessä vaikuttaen -hankkeen. Hankkeen johtoon
valittiin Vöyrillä varttunut
sosiologi Roger Norrgård,
joka on aiemmin työskennellyt vastaavien hankkeiden parissa Petolahdessa ja
Oravaisissa. Hankkeen perusajatuksena on Norrgårdin
mukaan turvata saariston
palvelut ja kehittää uusia
mahdollisuuksia asua ja työskennellä saaristossa.
Saaristossa on kuitenkin
hieman hankalia ja laajoja
alueita, jotka eivät muutu
kauhean nopeasti mutta
jotka vaativat kattavampaa
työtä
parannuskohteiden
selvittämiseksi.

– Hanke keskittyy tulevien
hankkeiden pohjatöihin, kuten esivalmisteluihin, tutkimuksiin, mielipidekyselyihin
ja tilastojen keräämiseen.
Kyse ei ole niinkään toimenpiteiden täytäntöönpanosta.
Selvitämme palvelumuotoja
kartoittamalla alueen synergiat. Meidän täytyy myös
tarkastella, miten voimme
kattaa tarpeet. Voisivatko
yksityinen sektori, kunta ja
järjestötoiminta
yhteistyössä tarjota näitä palveluita,
Norrgård kysyy.
Saariston tarpeiden konkreettiseksi
kartoittamiseksi laadittiin kysely, joka
umpeutui 30. tammikuuta.
Kyselyssä selvitettiin, millaisille palvelumuodoille ja sosiaalisille tiloille – tai näiden
yhdistelmille – on kysyntää,

kuka vastaisi toiminnasta ja
voisiko henkilökuntaa esimerkiksi jakaa.
– Kevään aikana on tarkoitus järjestää työpajoja,
jotka keskittyvät kyselyn
perusteella kartoitettuihin
teemoihin. Jos esimerkiksi
ilmenee suuri tarve kehittää
saaristoon sosiaalisia tapaamispaikkoja, kuinka tämä
toteutettaisiin? Voimme yhdessä miettiä erilaisia ideoita
ja niiden taloudellista toteuttamista, laatia aikatauluja ja
varmistaa, että suunnitelmat
ovat pitkäjänteisiä. Hankkeen tuloksena on toivottavasti valmiita toimintasuunnitelmia.
Eteenpäin yhdessä vaikuttaen -hanke saa tukea Aktion
Österbottenilta ja Svenska
Kulturfondenilta.

Felix Rantschukoff
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Petanquen mår bra i Oravais
– Det är en tacksam
idrott, man kan vara
vilken ålder som helst
och könet spelar ingen
roll heller, det är nästan största charmen. Vi
brukar samlas herrar och
damer, unga och gamla,
säger Yannick Pelletier
ordförande för Oravais
Petanque rf.
I Arctic Birch industrihall är
det inte bara rören som är
av metall, det är även kloten. Oravais Petanque rf har
sedan årsskiftet haft tillgång
till den nya hallen och hoppas nu på att flera ska hitta
charmen med sporten på inomhusbanan, då inte vädret
utomhus tillåter spel.
Medlemmarna i Oravais
Petanque samlas från de flesta håll i Österbotten. Många
av de andra föreningarna
som tidigare var aktiva har
anslutit sig till Oravais Petanque genom åren. En av orsakerna tror Stig Svens, kassör
för föreningen, att beror på
byråkratin.
– Vi är egentligen den enda
regionala föreningen. Det
finns flera pensionärsgrupper inom olika organisationer. Men det krävs en viss
mängd personer för att kunna bilda lag, säger Svens.
Petanque går att spela i
flera olika konstellationer. I
föreningens hall i Kaitsor så
brukar man spela tre matcher
samtidigt. Svens påpekar att
man följer alla restriktioner
som Covid-19 fört med sig
och man har kunnat ordna
tävlingar så att man inte varit
flera än tio i hallen.
Det finns rum i föreningen
för flera spelare och man
hoppas på tillväxt. Just nu
är det drygt 20 medlemmar
som betalar säsongsavgiften och hallavgiften. Varje
tisdagskväll klockan 18 och
onsdagseftermiddag klockan
13 så ordnar föreningen träningar.
–  Det finns de som sagt att
de kommer men avvaktar
med coronan. Då vi får sprutan i axeln kan allt bli annorlunda. Det är klart vi vidtar
coronaregler då vi spelar. Vi
håller avstånd och vi har spritflaskor på plats och vi kysser inte kind och skakar inte
hand. Vi försöker hålla av-

I den nya hallen finns mycket spelrum för metallkloten som kastas på grusbanan. 

Petanque kan spelas oberoende av ålder, kön eller kondition.

Foto: Felix

Foto: Ebba Håkans

Yannick Pelletier ordförande för Oravais Petanque rf.

Foto: Felix Rantschukoff

Rantschukoff

stånd helt enkelt, säger Svens.
Vissa av föreningens styrelse har Petanquen i ryggmärgen sedan födseln. Inte
minst sagt ordförande Pelletier. Hans pappa grundade
nämligen en petanqueförening i Jakobstad, där även
Pelletier är uppväxt. Han
började spela redan vid 6–7-

års ålder och under 90-talet
då Jakobstadklubben lades
ner blev Pelletier och hans
far medlemmar i Oravais Petanque.
På den tiden var klubben i
Oravais en av de mest framgångsrika i landet och Pelletier deltog själv i flera mästerskapstävlingar lite här och

där i världen.
– Höjdpunkten var kanske
då jag tillsammans med min
far och Lasse Wallin deltog i
VM i Thailand år 1993, säger
Pellettier.
Sporten har även gått vidare
i arv för Pelletier. Hans dotter
15 år, visade ett intresse för

sporten och tävlade då hon
var yngre. Efter att hennes
intresse har dalat så är det
sonen på 9 år som följer med
och deltar i de lokala tävlingarna och träningarna. Det är
en sport som passar alla och
Pelletier hoppas på att flera
vågar sig ut till föreningens
träningar.

– Bäst är nog om man är intresserad att helt enkelt dyka
upp, vi har alltid någon på
plats på våra utsatta träningstider. Allra bäst är att vara i
kontakt med antingen Stig
eller mig och visa sitt intresse.
På helgerna brukar vi även ha
någon form av tävlingar.
Felix Rantschukoff

Petanque vahvana Oravaisissa
zz–Petanque on kiitollinen
laji. Lajin harrastaja voi olla
minkä ikäinen tahansa eikä
sukupuolella ole mitään
väliä. Se on kenties lajin
suurin vetovoima. Pelikentälle kokoontuu usein naisia
ja miehiä, nuoria ja vanhoja,
kertoo Oravais Petanque rf:n
puheenjohtaja Yannick Pelletier.
Arctic Birch -teollisuushallin metalliputkien lisäksi
myös petanquessa käytettävät kuulat ovat metallisia.
Oravais Petanque rf on vuodenvaihteesta lähtien pelannut uudessa hallissa ja toivoo nyt, että yhä useammat
löytäisivät lajin viehätyksen

sisäkentällä, kun sää ei salli
ulkona pelaamista.
Oravais Petanque rf:llä on
jäseniä ympäri Pohjanmaata.
Monet aiemmin aktiivisista
yhdistyksistä ovat vuosien
mittaan liittyneet siihen. Stig
Svens, yhdistyksen kassanhoitaja, uskoo byrokratian
olevan yksi syy.
– Olemme oikeastaan ainoa alueellinen yhdistys.
Erilaisissa organisaatioissa
on useita eläkeläisryhmiä,
mutta joukkueen muodostamiseen tarvitaan tietty määrä
ihmisiä, Svens kertoo.
Petanquessa on useita eri
pelimuotoja. Yrityksen hal-

lissa Kaitsorissa pelataan
yleensä
samanaikaisesti
kolme peliä. Svens huomauttaa, että yhdistyksessä noudatetaan koronarajoituksia
ja että yhdistys on pystynyt
järjestämään kilpailuja, joissa on ollut kerrallaan alle
kymmenen henkilöä. Yhdistyksessä on tilaa uusille
pelaajille, ja konkarit toivovat lajin houkuttelevan uusia harrastajia. Tällä hetkellä
yhdistyksen noin 20 jäsentä
maksavat kausimaksun ja
hallimaksun. Harjoitukset
järjestetään tiistaisin klo 18 ja
keskiviikkoisin klo 13.
– Laji herättää kiinnostusta, mutta ihmiset eivät ole

uskaltaneet tulla koronan
takia. Tilanne varmasti muuttuu, kun olemme saaneet
piikin olkapäähän. Otamme
tietenkin koronarajoitukset
huomioon
pelatessamme.
Pidämme etäisyyttä toisiimme ja käytämme käsidesiä,
emmekä pussaile tai kättele.
Yritämme kaikin tavoin säilyttää turvavälit, Svens kertoo.
Muutamilla yhdistyksen
hallituksen jäsenillä on petanque
selkäytimessään,
erityisesti puheenjohtaja Pellettierillä. Hänen isänsä nimittäin perusti petanqueyhdistyksen
Pietarsaareen,
Pelletierin
lapsuudenkau-

punkiin. Pelletier aloitti pelaamisen jo 6–7-vuotiaana ja
liittyi isänsä kanssa Oravais
Petanque rf:ään pietarsaarelaisyhdistyksen lopettaessa
toimintansa
1990-luvulla.
Oravaisyhdistys kuului tuolloin maan menestyneimpien joukkoon, ja Pelletier
itse osallistui lukuisiin mestaruuskisoihin ympäri maailmaa.
– Kohokohta oli vuoden
1993 MM-kisat Thaimaassa.
Osallistuin niihin isäni ja
Lasse Wallinin kanssa, Pelletier muistelee.
Pelletier on myös siirtänyt
lajin perintönä eteenpäin.
Hänen 15-vuotias tyttären-

sä oli nuorempana kiinnostunut lajista ja osallistui
kisoihin. Kun tyttären mielenkiinto alkoi hiipua, ryhtyi
Pelletierin 9-vuotias poika
harjoittelemaan ja kilpailemaan paikallisissa kisoissa.
Laji sopii kaikille, ja Pelletier
toivoo yhä useampien uskaltautuvan yhdistyksen harjoituksiin.
– Jos laji kiinnostaa, voi
vain ilmestyä paikan päälle.
Joku yhdistyksestämme on
aina paikalla harjoituksissa.
Helpointa on kuitenkin ottaa yhteyttä joko Stigiin tai
minuun. Järjestämme myös
viikonloppuisin kisoja.
Felix Rantschukoff
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Vörånejdens 4H samarbetar med Stiftelsen Rasmusgården och föreningarna som håller till vid Rasmusgården under sommaren. Bilden är från sommaren 2020 när lägerdeltagarna hade
käpphästtävling under daglägret Äventyrsveckan på Rasmusbacken. Foto: Vilja Media/FS4H

Vörånejdens 4H blickar framåt
efter 95 år med verksamhet
zzVårens 4H-aktiviteter:

År 1926 startade lärare
Erland Ingves 4H verksamheten i Vörånejden.
Lantbruksklubbarna som
4H då var känd som har
sysselsatt många barn,
ungdomar och personal
från start fram till idag.
Fram till 2000-talet bestod
verksamheten huvudsakligen av odling, djur, hushåll,
skog och hantverk. Senaste
år har verksamheten bestått
av klubbar, kurser, läger och
tävlingar med olika teman.
Under kommande år planerar föreningen att fira 4Hverksamhetens utveckling
under dessa 95 år.
– Vi har mycket spännande
planerat till året och hoppas
på att kunna genomföra våra
jubileumsaktiviteter, säger
verksamhetsledare Chatarina Doktar.
Det som Vöråborna kan se
framemot är bl.a. berättarkvällar dit man får komma
och prata om sina 4H-minnen från barndomen.
– Berättelser och minnen om hur det var att vara
4H:are förr i tiden håller på
och försvinna, dessa är något
som vi vill ta till vara på genom att ordna berättarkvällar, berättar föreningens ordförande Nora Backlund.

Verksamhetsledare Chatarina Doktar och styrelseordförande Nora Backlund och bläddrar i
olika versioner av egenuppgiftshäften som använts mellan 1956 fram till idag. Egenuppgifter
och företagsamhet har sedan start varit en grundtanke i 4H-verksamheten. Foto: Vörånejdens 4H

Den som är intresserad
av berättarkvällarna kan se
framemot trevlig samvaro
över en kopp kaffe och bakverk, kvällarna görs i samarbete med berättarcentrum
Glöd. Detta blandat med
föreläsningar,
workshops,
temaklubbar och kurser i arbetslivskunskap, skogsbruk
och traktorhantering för ung-

domar planeras i Vörånejdens 4H under jubileumsåret.
– Ja, inte kan man fira en
95-åring bara en dag. Klart
det ska firas hela året långt,
tycker
verksamhetsledare
Chatarina Doktar.
Tema för de olika verksamheterna är t.ex. aktivt
medborgarskap, hållbarhet,
skogen och naturen. Föreläs-

ningarna kommer att fokusera på hur man som förälder
och vuxen kan stöda barnens
fritidsintressen och hur vi
kan utveckla en hållbar fritid i framtiden. Medlemsåret
2020–2021 avslutas den sista
augusti och under hösten planeras en medlemsavslutning i
samband med jubileumsfest.
Men det tar inte slut där.

••25 februari Årsmöte
••1 mars Anmälning till Matskolan öppnar
••16 april & 14 maj Berättarkväll ”Mina 4H minnen”
••3 maj Anmälning till sommarläger öppnar
••13 maj Sommaröppning på
Rasmusbacken
••7-10 juni Matskola

••21-23 juni Äventyrslägret
på Rasmusbacken (dagtid)
••Närmare info & anmälan:
www.voranejden@fs4h.fi eller ring verksamhetsledaren
på 050 4346 040
••Datum för Vörådagsprogram och höstterminen är
under planering!

Vörånejdens 4H har lyssnat till ungdomarnas efterfrågan på en plats att umgås
vid och startar umgängesgrupper i föreningens klubblokal för högstadieeleverna
till hösten.
– Det är viktigt för oss att
Vörås barn och unga mår bra!
Genom klubbar ser vi till barnens behov och nu genom att
ordna umgängesgrupper för
unga i årskurs 7–9 hoppas
vi på att tillgodose en del av
deras behov, berättar Chatarina.

barn och unga på våra klubbar och aktiviteter, säger ordförande Nora Backlund.
Vörånejdens 4H skapar
trygg verksamhet för barn
och unga och tar rådande
restriktioner i beaktande.
– Då läget kräver formar vi
om vår verksamhet, helt enkelt. Vi har en kontinuerlig
dialog med fritidskansli, bildningskansli och skolornas
personal. Just för att allt ska
ordnas så tryggt och smidigt
som möjligt, säger verksamhetsledare Chatarina.
Föreningen
samarbetar
gärna med andra föreningar
i kommunen för att Vörås
invånare ska få ett så rikt fritidsutbud som möjligt. Vill
du veta mera om Vörånejdens 4H:s verksamhet under
jubileumsåret finns information på föreningens hemsida:
www.voranejden.fs4h.fi

Grupperna träffas några
gånger per termin och under dessa träffar får de unga
på ett kravlöst sätt laga mat,
baka och lära sig nya saker
samtidigt som de får prata
och umgås med sina vänner.
– Föreningens styrka är
anställd personal som skapar
en trygg och bekant miljö för

Chatarina Doktar
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SPORTLOVSPROGRAM I VÖRÅ 2021
zzEn del programpunkter
kan begränsas av coronarestriktioner. Läget kan
ändra med kort varsel, därför
lönar det sig att följa med respektive arrangörs hemsidor/
facebooksidor samt Vörå
skidcentrums och Vörå kultur och fritids hemsida/facebooksida.
FREDAG 26 FEBRUARI
zzFångarna på Norrvalla
26-28.2 med start kl 17 för åk
3–6. Med ”fångarna på fortet” känsla får deltagaren tillsammans med sina lagmedlemmar och lagledare utmaningar i olika celler som till
slut leder till ”grande finale”,
där alla lag tävlar och hejar
på varandra.
Övernattning på Norrvalla.
Morgonmål, lunch, middag
och kvällsmål ingår. Pris: 180
euro. Info och anmälan senast
11.2: www.folkhalsan.fi/evenemang/lager/fangarna-panorrvalla---intresseanmalan/
MÅNDAG 1 MARS
zzDigitala
frågesporten
Sportlovsjakten.
Runt om i Vörå centrum,
Oravais centrum och Tottesund finns under sportlovsveckan, 1–5.3, digitala frågor
(bounds) utsatta som aktiveras om du har Actionbound
appen i din telefon.
• Gå in på Play Store eller
App Store.
• Sök Actionbound.
• Ladda ner Actionbound
appen.
• Kryssa i I agree och Get
started.
• Tryck på Find a bound,
sedan tryck på search.
• Skriv in i sökfältet Sportlovsjakten och välj den.
• Klicka på Start bound och
skriv ditt namn eller namn du
hittat på.
• Kryssa i I agree-rutan och
sedan Nu kör vi/Let’s go.
Kom ihåg att ladda telefonen eller plattan och ta cykeln eller gå och kom med i
Sportlovsjakten. Bland alla

deltagare som svarat rätt på
minst 3 frågor utlottas presentkort till lokala företag.
Arr. Fritidskansli i samarbete
med Vörånejdens 4H
TISDAG 2 MARS
zzTesta skidskytte preliminärt kl 13 vid skidskyttebanan vid skidcentrum. Se närmare info på www.voraif.fi.
Arr. VIF skidning.

zzTesta backhoppning kl
18.30 i nya nybörjarbacken
vid skidcentrum. Info: tfn
050-3841433. Arr. VIF backhoppning
ONSDAG 3 MARS
zzFriluftsdag kl 10–16 vid Vörå
Församlingshem för barn i
lågstadieåldern med mat och

mellanmål. Vi delar in barnen
i små grupper och har olika
work-shops pass med lekar,
skattjakt, spel och pyssel. Vi
äter mat och mellanmål ute.
Priset är 5 euro som betalas
när barnen kommer. Anmäl
senast 1.3 till Catarina Lindgren tel. 050-3492840. Arr.
Vörå församling.
TORSDAG 4 MARS
zzSkridskoskola kl 18-19.30 i
rinken vid Koskeby skola för
barn i åldern 6–9 år indelat i 2
grupper. OBS! Skridskoskolan har börjat redan 4.2 och
ordnas varje torsdag t.o.m.
4.3. Är du intresserad så kontakta genast johan@yourcoach.fi för att höra om du
ryms med. Max 9 deltagare.
Arr. IF VOM.

zzTesta backhoppning kl
18.30 i nya nybörjarbacken
vid skidcentrum. Info: tfn
050-3841433. Arr. VIF backhoppning
FREDAG 5 MARS
zzFriluftsdag kl 10–13 för
småbarnsfamiljer vid Vörå
Församlingshems park. Här
finns en eld så ni kan ta med
egen korv och församlingen
bjuder på våfflor som vi gör
där ute. Vi ordnar också lite
lekar för barnen. Ingen anmälning behövs. Arr. Vörå
församling.
AKTIVITETER VID VÖRÅ
SKIDCENTRUM
zzSlalombacken öppen varje
dag kl 11–17 om vädret til�låter. Följ med den aktuella

situationen på facebook.
zzSkidspåren i fint skick!
Ingen avgift.
zzSlalom- eller snowboardskola för nybörjare. Priset är
30 euro för 1,5 h och då ingår utrustning och liftkort.
För information kontakta
Alexandra Stråka på strakatanne@gmail.com. Arr. VIF
slalom.
zzTesta skidorientering i terrängen kring Vörå skidcentrum ifall snöläget tillåter.
Kartor kan printas från VIF
hemsida, www.voraif.fi eller facebook sidan. Arr. VIF
motion
ÖVRIGT
zzViking

Bowling

öppet

må–fre: Sportlovsbowling kl
14–17. 1.20 euro per serie för
barnen, 2 euro per serie för
vuxna. Vöråvägen 6.
zzTipsrunda med fina lotterivinster på alla bibliotek i
Vörå under hela sportlovet.
Man väljer själv om man
gör tipsrundan ute eller inne.
Öppethållningstiderna hittas
på www.vora.fi.
zzBekymmer, problem, funderingar eller frågor? Decibel
hjälper också under sportlovet! Skicka din fråga till den
tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig
till Österbottniska ungdomar
i åldern 13–25.
Hela programmet finns
även på www.vora.fi

VÖYRIN HIIHTOLOMAOHJELMA 2021
zzKoronarajoitukset voivat
vaikuttaa joihinkin tapahtumiin. Tilanne voi muuttua
äkillisesti. Siksi kannattaa
seurata kunkin tapahtumanjärjestäjän kotisivuja/
Facebook-sivuja sekä Vöyrin
hiihtokeskuksen ja Vöyrin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kotisivuja/Facebooksivuja.
PERJANTAI 26. HELMIKUUTA
zzNorrvallan vangit 26.–
28.2. klo 17 alkaen 3.–6.-luokkalaisille. Fort Boyardia
jäljittelevässä
tapahtumassa osallistujat kohtaavat joukkuekavereidensa
ja
joukkueenjohtajiensa
kanssa haasteita eri selleissä, jotka lopulta johtavat
grande finaleen, jossa kaikki joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan toisiaan kannustaen.
Yöpyminen Norrvallassa.
Osallistumismaksu sisältää
aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan. Hinta
180 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 11.2. mennessä osoitteessa https://
www.folkhalsan.fi/evene-

mang/lager/fangarna-panorrvalla---intresseanmalan/
MAANANTAI 1. MAALISKUUTA
zzDigitaalinen
tietovisa:
Hiihtoloman
aarteenmetsästys
Ympäri Vöyrin ja Oravaisten keskustaa sekä Tottesundia on hiihtolomaviikolla
1.–5.3. ripoteltu digitaalisia
kysymyksiä (bounds), jotka
voi aktivoida puhelimeen
ladattavalla Actionboundsovelluksella.
• Mene Play Storeen tai
App Storeen.
• Kirjoita hakuun Actionbound.
• Lataa Actionbound-sovellus.
• Rastita ”Hyväksyn” ja
paina ”Hyväksy”.
• Valitse ”Hae bound” ja
sitten ”Haku”.
• Kirjoita
hakukenttään
”Sportlovsjakten” ja valitse
se.
• Paina ”Aloita” ja kirjoita
nimesi/keksimäsi nimi.
• Rastita ”Hyväksyn”-ruutu ja sitten ”Mennään!”.

Muista ladata puhelin tai
tabletti tietovisaa varten, ja
osallistu aarteenmetsästykseen kävellen tai pyörällä.
Kaikkien vähintään kolmeen kysymykseen oikein
vastanneiden
osallistujien
kesken arvotaan lahjakortteja paikallisiin yrityksiin.
Järj.
Vapaa-aikatoimisto
yhteistyössä Vöyrin seudun
4H:n kanssa.

etaan pienryhmiin ja he osallistuvat erilaisiin työpajoihin,
jotka sisältävät leikkejä, aarteenmetsästystä, pelejä ja askartelua. Ruokailu ja välipala
järjestetään ulkona. Osallistumismaksu 5 euroa, joka
maksetaan tapahtuman yhteydessä. Ilmoittautuminen
1.3. mennessä Catarina Lindgrenille, puh. 050-3492840.
Järj. Vöyrin seurakunta.

TIISTAI 2. MAALISKUUTA
zzKokeile ampumahiihtoa
alustavasti klo 13 hiihtokeskuksen ampumahiihtoradalla. Lisätietoja osoitteessa
www.voraif.fi. Järj. VIF skidning/hiihto.

TORSTAI 4. MAALISKUUTA
zzLuistelukoulu klo 18–19.30
Koskeby skolan kaukalolla
6–9-vuotiaille lapsille (lapset jaetaan kahteen ryhmään). Huom.! Luistelukoulu on alkanut jo 4.2. ja
opetusta järjestetään joka
torstai 4.3. saakka. Ilmoita
kiinnostuksestasi heti osoitteeseen johan@yourcoach.
fi, niin katsotaan, onko ryhmässä vapaita paikkoja. Enintään 9 osallistujaa. Järj. IF
VOM.

zzKokeile mäkihyppyä klo
18.30 hiihtokeskuksen uudessa
aloittelijamäessä.
Lisätietoja numerosta 0503841433. Järj. VIF backhoppning/mäkihyppy.
KESKIVIIKKO 3. MAALISKUUTA
zzUlkoilupäivä klo 10–16
Vöyrin
seurakuntatalolla
alakoululaisille. Ruokailu ja
välipalatarjoilu. Lapset ja-

zzKokeile mäkihyppyä klo
18.30 hiihtokeskuksen uudessa
aloittelijamäessä.
Lisätietoja numerosta 0503841433. Järj. VIF backhopp-

ning/mäkihyppy.

slalom/laskettelu.

PERJANTAI 5. MAALISKUUTA
zzUlkoilupäivä klo 10–13
pikkulapsiperheille Vöyrin
seurakuntatalon puistossa.
Sytytämme nuotion, jolla
voitte grillata mukaan ottamianne
makkaroita.
Seurakunta tarjoaa ulkona
tehtäviä vohveleita. Lapsille
järjestetään myös leikkejä.
Ennakkoilmoittautumista
ei tarvita. Järj. Vöyrin seurakunta.

zzKokeile hiihtosuunnistusta Vöyrin hiihtokeskuksen
maastossa (lumitilanteen salliessa). Karttoja voi tulostaa
VIF:n kotisivilta www.voraif.
fi tai Facebook-sivuilta. Järj.
VIF kuntoilu.

VÖYRIN HIIHTOKESKUKSEN
TOIMINTAA

zzLaskettelumäki avoinna
joka päivä klo 11–17 sään salliessa. Seuraa ajankohtaista
tilannetta Facebookissa.
zzHiihtoladut ovat mainiossa kunnossa! Ei maksua.
zzLaskettelu- tai lumilautailukoulu aloittelijoille. Osallistumismaksu 30 euroa/1,5
h. Sisältää varusteet ja hissikortin. Lisätietoja antaa
Alexandra Stråka, strakatanne@gmail.com. Järj. VIF

MUUTA
zzViking Bowling avoinna
ma–pe: Hiihtolomakeilausta
klo 14–17. Lapsille 1,20 euroa/kierros, aikuisille 2 euroa/kierros. Vöyrintie 6.

Tietovisa mahtavilla palkinnoilla kaikissa Vöyrin kirjastoissa koko syysloman ajan.
Tietovisan voi tehdä sisällä
tai ulkona. Aukioloajat osoitteessa www.vora.fi.
zzOnko sinulla huolia, ongelmia, mietteitä tai kysyttävää? Decibel auttaa myös
hiihtolomalla! Lähetä kysymyksesi
kaksikieliseen
Decibel-portaaliin, joka on
tarkoitettu 13–25-vuotiaille
pohjanmaalaisille nuorille.
Koko hiihtolomaohjelma
löytyy osoitteesta www.vora.fi.
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Kommunbladet

Redaktion: 050-3130 762 Annonser: 7848 266

ÖPPET:
vard. 9–18

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

zzVörå
kommunbibliotek
ordnar en novelltävling för
alla 13–20-åringar som har
ett lånekort till biblioteken
i Vörå. Reglerna är enkla.
Skriv en novell med maximalt 500 ord. Ämne, stil och
form är helt fritt.

zzFörsamlingen
050-554 9171

Vörå kommun söker
vikarier till äldreomsorgen
sommaren 2021
Beskrivning av arbetsuppgifterna
Vi söker sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden och städare.
Sommaren kommer ett steg närmare för varje dag som
går. Nu är det dags att söka sommarjobb! Hos oss kan du
få ett intressant sommarjobb som sjukskötare, närvårdare, vårdbiträde eller städare beroende på din utbildning
och arbetserfarenhet. Vikariaten finns inom hemservice
och på serviceboenden och kan vara 1-4 månader långa.
I huvudsak under tidsperioden maj till augusti. Arbetstiden är hel- eller deltid och består i regel av skiftesarbete.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från äldreomsorgen men det kan även vara ditt första sommarjobb. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i svenska samt ikraftvarande körkort och tillgång till bil för arbete
inom hemservice.
Skicka in din ansökan elektroniskt via Kuntarekry.fi. Bifoga gärna en CV till din ansökan.
Arbetet börjar: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt AKTA.
Kontaktuppgifter För arbete inom hemservice
kontakta hemvårdsledare Therese Sten-Nordström
tfn (06) 3821 421 (telefontid må-fre kl. 9-10) eller
therese.sten-nordstrom@vora.fi och för arbete på
serviceboende kontakta boendeledare
Annika Kvist-Östman tfn (06) 3821 420 (telefontid
må-fre kl. 9-10) eller annika.kvist-ostman@vora.fi.
Arbetsnyckel på Kuntarekry: 331357
Ansökan utgår: 28.2.2021 kl. 23.59
7.1.2021
Omsorgsnämnden

www.vora.fi

Vöyrin kunta hakee
sijaisia vanhustenhuoltoon
kesälle 2021
Työtehtävien kuvaus:
Haemme sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja
siivoojia.
Kesä lähestyy päivä päivältä. Nyt on oikea aika hakea
kesätöitä! Voit saada meiltä kiinnostavan kesätyön
sairaanhoitajana, lähihoitajana, hoitoapulaisena tai
siivoojana koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan.
Tarjolla on 1–4 kuukauden mittaisia sijaisuuksia kotipalvelussa ja palveluasumisessa pääasiassa toukokuusta
elokuuhun sopimuksen mukaan. Työ on joko koko- tai
osa-aikaista ja pääsääntöisesti vuorotyötä.
Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta vanhustenhuollosta, mutta tämä voi olla myös ensimmäinen
kesätyöpaikkasi. Odotamme, että sinulla on hyvät ruotsin kielen taidot sekä voimassa oleva ajokortti ja auto
käytettävissäsi kotipalvelutyöhön.
Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemukseen tulee liittää CV.
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan.
Palkka: KVTES:n mukaan.
Lisätietoja antaa: Kotipalvelutyötä koskevat tiedustelut
osoitetaan kotihoidonohjaaja Therese Sten-Nordström,
puh. (06) 3821 421 (puhelinaika ma–pe klo 9–10) tai
therese.sten-nordstrom@vora.fi, ja palveluasumistyötä
koskevat tiedustelut asumisohjaaja Annika Kvist-Östmanille, puh. (06) 3821 420 (puhelinaika ma–pe klo 9–10)
tai annika.kvist-ostman@vora.fi.
Työavain Kuntarekryssä: 331357
Hakuaika päättyy: 28.2.2021 klo 23:59.
Vöyrillä 7.1.2021
Peruspalvelulautakunta

Novelltävling ordnas för unga –
vinnaren belönas med 100 euro

www.voyri.fi

Döpta
••Salonen Jack Tony Theodor,
född 08.07.2020
••Hermans Colin Evert Hugo,
född 28.07.2020
••Staffas Matilda Malla Linnea, syntynyt 29.07.2020
••Björkskog Leo Jeremias
Gabriel, född 04.08.2020
••Wester Vivi Amanda, född
06.08.2020
••Still Egon Leander, född
16.08.2020
••Sandås Milan Peter Johannes, född 23.08.2020
••Björkskog Charlie Erik Val-

demar, född 03.09.2020
••Rosenberg Ivar Toive Jarl
Johannes, född 18.09.2020
••Bengs Kevin Johannes, född
20.09.2020
••Wester Liam Karl Axel, född
01.10.2020
••Holmqvist Sigrid Eleonora,
född 21.09.2020
••Jönnfors Liam Eirik Mikael,
född 15.10.2020
Döda
••Holmlund Birgitta Lisette,
avled 09.10.2020, 72 år
••Budd Johannes Albert,

Vinnarnovellen och eventuellt andra utvalda bidrag
kommer att publiceras i
Kommunbladet. Vinnaren
utses av bibliotekspersonalen. Bidragen kommer att
läsas utan att juryn vet vem
som skrivit texten.

Skicka in din novell och
fullständigt namn till: vora.
noveller@gmail.com senast
den 5.4.2021
Tack vare bidrag från Vörå
Sparbanks Aktiastiftelse belönas de tre bästa bidragen
med 100, 75 och 50 euro.

avled 23.10.2020, 97 år
••Nordman Bengt Allan, avled
24.10.2020, 89 år
••Nykvist Siri Ingeborg, avled
26.10.2020, 81 år
••Kneck Gunhild Alice, avled
29.10.2020, 96 år
••Sigfrids Lars-Erik, avled
31.10.2020, 70 år
••Bergström Sylvia Marie,
avled 12.11.2020, 91 år
••Ingman Ellen Ingrid, avled
13.11.2020, 96 år
••Skåtar Tyra Johanna, avled
15.11.2020, 93 år
••Mannil Bjarne Edvin, avled

02.12.2020, 74 år
••Backlund Gunnar, avled
09.12.2020, 93 år
••Kulp Berit Maria, avled
21.12.2020, 89 år
••Jansson Bror-Erik Torvald,
avled 23.12.2020, 64 år
••Thors Karl Johan, avled
30.12.2020, 90 år
••Berglund Nils Alfred, avled
01.01.2021, 71 år
••Kjerp Karl Max, avled
06.01.2021, 88 år
••Nykvist Rolf Gunnar, avled
15.01.2021, 91 år

Oravais-Vörå-Maxmo Hälsovårdscentral
informerar:

Oravaisten-Vöyri-Maksamaan Terveyskeskus
tiedottaa:

Ändringar gällande subventionerad fotvård för diabetiker

Muutoksia diabeetikkojen
tuettuun jalkahoitoon

På Vårdnämndens möte 25.1.21 godkändes det
förslag som diabetesarbetsgruppen utarbetat gällande subventionerad fotvård i samarbetsområdet
Korsholm-Vörå.
Diabetiker undersöks årligen med fotstatus och
riskklassificering endera av diabetesskötare eller
läkare. Riskklassificering antecknas i journalen.
Utgående från vilken riskklass patienten har,
är rätten till subventionerad fotvård olika. T.ex.
riskklass 0 har inte rätt till fotvård, riskklass 1-3
har rätt till fotvård 1-4 gånger årligen beroende på
riskklass.
Boendeklienter inom socialvården i Korsholm
och Vörå har rätt till subventionerad fotvård för
diabetiker baserat på samma riskklassificering
som hemmaboende. Boendepersonalen kan göra
riskklassificeringen och utvärdera fotvårdsbehov
tillsammans med diabetesskötaren.
Om du inte vet vilken riskklass dina fötter har,
kontakta din diabetesskötare för mera information.
Diabetesmottagningen OVM/
Diabetesskötare Linda Sjölund
Telefontid mån-fre 9-9.30
Telefon 0500-564 020
De som har rätt till subventionerad fotvård får själv
kontakta fotvårdare för att boka tid.
De fotvårdare som vi i Vörå har avtal med gällande
subventionerad fotvård för diabetiker är
Susannes Inn/ Susanne Mannil
Rejpeltvägen 2, 66600 Vörå
Tel. 0500-668 272
Caj Långnabba
(kommer till Oravais HVC 1-2gånger/mån)
Tel. 050-591 6951
(tar även emot icke-diabetiker enligt överenskommelse)

Terveyslautakunnan kokouksessa 25.1.21 hyväksyttiin diabetestyöryhmän valmistelema esitys
koskien tuettua jalkahoitoa Mustasaari-Vöyrin
yhteistoiminta-alueella.
Diabeetikkojen jalkastatus ja riskiluokitus tutkitaan vuosittain diabeteshoitajan tai lääkärin
toimesta. Riskiluokitus kirjataan potilastietoihin.
Potilaan oikeus tuettuun jalkahoitoon vaihtelee
riskiluokan mukaisesti. Esim. potilaalla, jolla on riskiluokka 0 ei ole oikeutta jalkahoitoon, riskiluokissa 1-3 on jalkahoitoon oikeus 1-4 kertaa vuodessa
riskiluokan mukaisesti.
Maksamaan ja Vöyrin sosiaalitoimen palveluasumisen asukkailla on oikeus tuettuun jalkahoitoon
saman riskiluokituksen mukaisesti kuin kotona
asuvilla. Palvelutalojen henkilökunta voi tehdä
riskiluokituksen ja arvioida jalkahoitotarpeen yhdessä diabeteshoitajan kanssa.
Jos et tiedä omien jalkojesi riskiluokkaa, ota yhteyttä diabeteshoitajaasi lisätietojen saamiseksi.
Diabetesvastaanotto OVM/
Diabeteshoitaja Linda Sjölund
Puhelinaika ma-pe 9-9.30
Puhelin 0500-564 020
He, joilla on oikeus tuettuun jalkahoitoon voivat
itse varata ajan jalkahoitajalle.
Jalkahoitajat Vöyrillä, joilla on sopimus antaa tuettua jalkahoitoa diabeetikoille ovat
Susannes Inn/ Susanne Mannil
Rekipellontie 2, 66600 Vöyri
Puh. 0500-668 272
Caj Långnabba (käy Oravaisten terveyskeskuksessa 1-2 kertaa/kk)
Puh. 050-591 6951
(ottaa vastaan myös ei-diabeetikkoja sopimuksen
mukaan)

Nya kriterier gällande rätt till
gratis diabetesmaterial

Uudet diabeteskriteerit koskien
oikeutta ilmaismateriaaliin

Typ 2-diabetiker med basinsulin får egen mätare
och stickor/år enligt beräkningen att de skall mäta
blodsocker 1 gång/dag
Flerdosbehandlade diabetiker får en egen mätare
och stickor/år med beräkningen att de skall mäta
före måltid.
Typ 2-diabetiker med tablettbehandling får en
mätare om de vill ha och får själv beställa stickor
från diabeteskauppa.fi, annan nätbutik eller från
apoteket.
Diabetesmottagningen har lånemätare som lånas
ut enligt behov.

Tyypin 2 diabeetikot, joilla on perusinsuliini saavat
oman mittarin ja liuskat/vuosi laskien, että verensokeri mitataan 1 kertaa/päivä.
Monipistoshoidossa olevat diabeetikot saavat
oman mittarin ja liuskat/vuosi laskien, että mittaus
tehdään ennen ateriaa.
Tyypin 2 diabeetikot, joilla on tablettihoito saavat
mittarin, mikäli he itse haluavat ja he voivat itse
tilata liuskoja diabeteskauppa.fi:stä, muusta verkkokaupasta tai apteekista.
Diabetesvastaanotoilla on lainamittari, jota lainataan tarpeen mukaan.

17

torsdag 11 februari 2021

Tegengrenskolan har rest
ut i världen trots coronan
zz”Barns och ungas motionsaktivitet har minskat avsevärt under coronapandemin (Märtha Nummenmaa
svenska yle 27.10.2020)”
I Tegengrenskolan årskurs
7–9 har vi försökt att motarbeta detta genom en frivillig
motionskampanj som gått
ut på att samla så många rörelsekilometrar som möjligt
utöver skoltiden. Kilometrarna har sedan omvandlats till resrutter ut i världen.
Motionskampanjen startade
i november och har pågått i
sex veckor.
Kampanjen har ordnats
i samarbete med skolans
elevkår och lärare ur skolans
idrott-och rörelsegrupp. Motionerandet har varit frivilligt men lockat de flesta av
skolans elever och lärare att
delta. En morot i kampanjen
har varit att deltagande elever varje vecka fått möjlighet
att vinna utlottningspriser.
Från starten i Vörå har vi
tillsammans tagit oss från
Vörå till Oslo, Oslo till Barcelona, Barcelona till Aten,
Aten till Georgien, Georgien
till Moskva och slutligen hem
till Finland igen.
Kilometrar har samlats
från traditionella motionsformer som promenad, länk,
cykelturer och skidåkning,
men även från olika motionsinriktade hobbyn. Kilometrarna som eleverna samlat
in har kunnat variera från
någon enstaka kilometer till
hela 167 km på en vecka. Under de sex veckor som motionskampanjen pågått har
skolan tillsammans motionerat otroliga 17 982 km.
Nummenmaa (2020) skriver att ungdomar har motio-

Tor Sundberg, Sara Holm, Ida Kastus och Hannes Ingman är
några av eleverna som deltagit i projektet.

””

Roligt med något att göra på fritiden nu då
normala träningar inhiberats”
Tänk att vi tillsammans har motionerat nästan
8 000 km på sex veckor”

sagt av elever

nerat betydligt mindre under
coronapandemin – en skillnad på tio procent kan ses
jämfört med de föregående
två åren.
Ansvariga lärare Nina
Cederberg och Britt-Marie
Storlund hoppas att motionskampanjen kunnat bidra till att Tegengrenskolans
ungdomar kunnat motiveras
till mera vardagsmotion trots
denna pågående pandemi.

tiverande att röra på sig när
man har haft ett mål att ta sig
vidare ut i världen. Sara berättar att hon har cyklat och
promenerat lite mera än vad
hon normalt skulle göra den
här årstiden. Sara är också
elevkårsrepresentant i sin
klass och har haft som uppgift att samla in kilometrarna
från sina klasskamrater.
Klasskompisarna har använt
olika appar på sina telefoner

så det har gått smidigt att
samla in kilometrarna.
Ida Kastus, åk 8, tycker
inte att motionskampanjen
har påverkat hennes motionerande så mycket. Detta
eftersom hon annars är aktiv. Men hon tycker att det
har varit kul när skolan har
ordnat något man kan göra
på fritiden. Detta eftersom
coronapandemin har gjort att
andra fritidssysselsättningar
har fallit bort. Ida har skidat,
sprungit och promenerat med
både kompisar och familjens
hund. Hon har följt med uppsamlingen av kilometrar med
hjälp av sin aktivitetsklocka.
Tor Sundberg, åk, 8, har
varit en av skolans storsamlare. Han har samlat in 816
km under sex veckor. Sista
veckan blev det hela 167 kilometer. Tor berättar att han
har rört på sig mer än vanligt under kampanjen. Det
är mest cykling, länkar och
promenader, ibland med en
kompis. Efter att kampanjen
har slutat funderar Tor att
han ska börja skida. På sommaren spelar Tor fotboll och
motion hör till hans vardag.
Hannes Ingman, åk 7,
tycker att kampanjen var bra
med tanke på att fokus var att
röra på sig. Jag har samlat in
cykelkilometrar, i medeltal
42 km/vecka. Hannes hoppas att alla börjar röra på sig
mera även efter att kampanjen är slut.
Britt-Marie Storlund
Nina Cederberg

Så här har några av Tegengrenskolans elever upplevt
motionskampanjen:
Sara Holm, åk 7, tycker det
har varit roligt med motionskampanj. Det har känts mo-

OFFENTLIGGÖRANDE
AV 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.

KOMMUNALVALET 2021
Vid kommunalvalet som förrättas den 18.4.2021
väljs 27 ledamöter till fullmäktige i Vörå kommun.
Partier eller valmansföreningar ska ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) och anmälan om
valförbund och gemensamma listor till kommunens centralvalnämnd senast den 9 mars 2021
före klockan 16.
Handlingarna tas emot av centralvalnämndens
sekreterare Carina Nyqvist på kommungården i
Vörå, Vöråvägen 18, tfn 045 116 6646.
Centralvalnämnden

www.vora.fi

KUNNALLISVAALIT 2021
Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan 27 valtuutettua Vöyrin kunnanvaltuustoon.
Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa
ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) ja ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista kunnan
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen kello 16.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Carina Nyqvist
ottaa vastaan asiakirjat Vöyrin kunnantalolla, Vöyrintie 18, puh. 045 116 6646.
Keskusvaalilautakunta

www.voyri.fi

Väntetiden i medeltal för perioden 1.7–31.12.2020

Service
Hemservice
Matservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård
Vörå den 28 januari 2021
Omsorgsnämnden

Väntetid
1d
1d
7d
1 mån.
1 mån.
www.vora.fi

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 1.7–31.12.2020

Palvelu
Kotipalvelu
Ruokapalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palvelusasunnoissa tai laitoshoidossa
Vöyri 28. tammikuuta 2021
Peruspalvelulautakunta

Odotusaika
1 pv
1 pv
7 pv
1 kk
1 kk
www.voyri.fi

FÖRENINGSBIDRAG 2021

FRITIDSNÄMNDEN
Regler, anvisningar, blanketter och elektroniska
ansökningsblanketter på www.vora.fi/foreningsbidrag
samt kommunens bibliotek.
– Lediganslår följande bidrag för kultur-, idrotts- och
ungdomsverksamhet:
– Verksamhets- och driftsbidrag samt bidrag för skötsel
av skidspår kan sökas av föreningar registrerade i Vörå
kommun
– Projektbidrag kan sökas av föreningar/grupper
verksamma i Vörå kommun
– Ansökningar på fastställda blanketter.
Ansökan riktas till Fritidsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ansökningstiden utgår den 31.3.2021 kl.12.00.
Försenade ansökningar förkastas.
OMSORGSNÄMNDEN
– Registrerade föreningar och organisationer som
verkar inom socialsektorn i Vörå kommun kan söka om
understöd för sin verksamhet.
– Ansökningar endast med blankett som finns på
www.vora.fi/social-och-halsovard/blanketter eller fås
från kommunens bibliotek.
Ansökan riktas till Omsorgsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31,66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2021 kl.12.00. Bristfälliga
eller försenade ansökningar förkastas.
Fritidsnämnden/Omsorgsnämnden

www.vora.fi

YHDISTYSAVUSTUKSET 2021

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Säännöt, ohjeet, lomakkeet ja sähköiset
hakulomakkeet ovat saatavilla kunnan verkkosivuilta
www.vora.fi/vapaa-aika-avustukset tai paperiversioina
kunnan kirjastoista.
– Haettavana ovat seuraavat avustukset kulttuuri-,
urheilu- ja nuorisotoimintaan:
– Toiminta- ja käyttöavustusta sekä hiihtolatujen
kunnossapitoavustusta voivat hakea yhdistykset
joiden kotipaikkana on Vöyrin kunta.
– Hankeavustusta voivat hakea yhdistykset/ryhmät,
jotka toimivat Vöyrin kunnassa.
– Hakemukset on tehtävä niihin tarkoitetuilla lomakkeilla.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 12.00. Myöhästyneet
hakemukset hylätään.
PERUSPALVELULAUTAKUNTA
– Vöyrin kunnassa sosiaalitoimialalla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt voivat hakea tukea toimintaansa.
– Hakemus tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella,
joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta https://www.
vora.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/lomakkeet/ tai kunnan
kirjastoista.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan peruspalvelulautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 12.00. Puutteelliset tai
myöhästyneet hakemukset hylätään.
Vapaa-aikalautakunta/
Peruspalvelulautakunta

www.voyri.fi
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sidan _____

VINNARE
t

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, Seger
Marketing, Långviksgatan 35 B 2, 65100 Vasa. Märk
kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast
den 13 mars. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

nb
mu lade
m

Var finns bilden?

Lä

Läsartävling

Ko

t

18

sidan _____

Sam Jansson vann läsartävlingen i Kommunbladet.

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 6, 10 och 13.

Foto: Privat

Sam, 5 år, gillar sporter med fart
zzI förra numret av Kom
munbladet var det femåriga,
snar sexåriga, Sam Jansson
som vann läsartävlingen. Tu
ren verkar vara på Sam och
hans syskons sida, det är den
andra i familjen att vinna lä
sartävlingen. Dessutom har
Sams kusin också vunnit.
Orsaker är att deras ”Gun

nimommo” har turats om
med att skicka in blanketten i
barnbarns namn.
– Det var en överrasknings,
säger Jansson om vinster.
På vintern tycker Jansson
om diverse vintersporter.
Såväl slalom och skidåkning
går hem som att skrinna el
ler sitta på en snöskoter. På

sommaren byts snöskotern
ut till en fyrhjuling och skrid
skorna till fotbollsskor.
– Jag tycker om fotboll, att
cykla och att simma, säger
Jansson.
För att orka med all denna
aktivitet så har Sam en pass
lig favoriträtt, nämligen gröt i
alla dess former. Han hämtar

också energi genom att leka
med storasyster My och lilla
syster Tuva.
– Vi håller koll på varan
dra, säger Jansson.
För vinsten hoppas Sam på
att kunna köpa något roligt.
– Jag vill ha en leksak, sä
ger Jansson.

Felix Rantschukoff

zzFödda

:

Charlotta Rosenlund och
Johnny Ekman i Vörå fick
den 19.08.2020 en flicka
som vägde 3 995 gram och
var 53 centimeter lång. Flickan fick namnet Junie Maria
Ekman. Storasyster Linnéa
Ekman, fyller 2 år i mars.

Erika Rönn och Simon
Sandås i Lotlax fick den
23.10.2020 en pojke som var
50,5 centimeter lågn och
vägde 3 570 gram. Babyns
namn är Jack Liam Leeroy
Sandås. Storasyster heter
Meya och är 3 år.

Johanna Lemberg och Ossian Wester fick den 1.10.2020
en pojke som vägde 3 745
gram och var 52 centimeter
lång. Pojken fick namnet
Liam Karl Axel Wester.

Irina Grannas och Jonny
Gammelgård i fick en pojke
den 19.12.2020. Han var 50
centimeter lång och vägde
3 650 gram. Pojken fick namnet Matteo Gammelgård.

Veli-Matti och Lotta Pentilä fick den 24.10.2020 en dotter. Viivis systrar heter Molly och Hilma och de är 6 och 3 år gamla.
Familjen bor i Vörå.

Elinor och Christian Cederberg i Maxmo fick den 21.6.2020
en flicka som vägde 3 645 gram och var 51 centimeter lång.
Flickan fick namnet Lovisa Alina Viola Cederberg. Syskonen
heter Jasmin 10 år, Casper 8 år och Emelia 6 år.

Malin Långskog och Andreas Kalander i Maxmo fick den
19.7.2020 en flicka som var 51 centimeter lång och vägde
3 765 gram. Flickan fick namnet Ines Maria Viola Kalander. På
bilden även storasyster Alma Kalander, 5 år.

Aron Nordman med anknytning till Komossa föddes den
3.7.2020. Föräldrarna heter
Linnea och André.

Pernilla och Christian Jåfs
i Oravais fick den 14.9.2020
en flicka som vägde 4 300
gram och var 51,5 centimeter
lång. Hon fick namnet Mila
Anna Lydia. Syskonen heter
Matheo 8 år och Mollie 6 år.
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Bevara det goda i det onda
zzKära läsare av Kommunbladet,
hoppas ni haft en riktigt bra start
på det nya året. I det här numret
får ni läsa om allt från konfekter till
vildmarksbastun. Ända sedan första dagen som redaktör på den här
tidningen har jag förundrats över
hur mycket som kan hända i en
kommun. Vöråborna slutar aldrig
att överraska.
Det är mycket som förändrats
det senaste året, vi lever i en helt
ny verklighet som vi blivit tvungna
att anpassa oss till. För ett år sedan
skulle jag ha trott att jag utsatts för
ett busstreck om jag såg en hel butik fylld med ansiktsmaskbärande

människor. Nu blir jag förvånad då
jag ibland ser människor utan.
Covid-19 har fört med sig mycket
elände i vårt samhälle. Jag har i alla
fall tröttnat på att bombarderas av
ny information om denna osynliga
fiende. Men jag tror att vissa vanor vi har tagit till oss kommer att
bestå. Vi kommer säkert alla att
bli bättre på att tvätta våra händer.
Nästa gång någon av oss är sjuka,
tror jag att tröskeln att ändå gå till
jobbet kommer vara markant högre.
Men det är ändå bara små saker
som vi vant oss vid, som är något gott vi kan ta med oss från det
onda.

Det här är sista numret där jag får
signera med redaktörstiteln. Jag ger
nu över ansvaret till kollegan Jonny
Huggare Smeds, vars namn ni säkert sett under flera artiklar under
åren. Så länge det finns aktiva Vöråbor så finns det ett Kommunbladet.
Sluta aldrig att
överraska, det
finns alltid en artikel till att skriva
om Vörå.

Felix Rantschukoff

zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut l Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto
zzSnön ligger som ett tjockt
fint täcke ännu på marken
och vissa dagar känns våren
fortfarande långt borta men
nu är tulpansäsongen i full
gång och snart börjar också
andra vårblommor dyka upp.
Då vill du säkert pryda hemmet med vackra blommor
och buketter, men kan du
binda en bukett i spiralteknik?
Om inte, tycker vi du ska
komma på kursen ”Bukett i
spiral” som vi ordnar tillsammans med Jennie McCrea på
Edenflowers i början på mars.
Om skönhetsvård låter intressant erbjuder vi i mars en
distanskurs med Sara Hellström i manikyr och pedikyr.
På denna kurs lär du dig hur
du ska ta hand om dina händer och fötter, om vanliga fotproblem och hur du ska lacka
dina naglar. Skäm bort dina
händer och fötter lite extra
under våren.
Kom med på en utflykt till
Digitalien den 2 mars. Det virtuella tillfället i zoom är riktat
till dig som vill inspirera och
stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och
verktyg. Du kan vara en anhörig, en vän, jobba inom frivilligverksamhet eller vara ett
barnbarn.
Tillfället ordnas i samarbete
med Folkhälsans treåriga projekt Resan till Digitalien som
strävar efter att göra seniorer
i Svenskfinland mer digitalt
delaktiga. Vi diskuterar hur
man kan skapa möjligheter
för seniorer att upptäcka och
pröva på vad det digitala har

Det blir en intressant föreläsning om konsulinnan Tulla Moe.

att erbjuda, på ett tryggt och
roligt sätt. Tillfället är kostnadsfritt och du behöver en
dator, smarttelefon eller pekplatta och internetuppkoppling för att delta. Du kan också
delta för att själv bli inspirerad
till att stiga in i den Digitala
världen!
Under våren erbjuder vi
fina kurser inom mat och
dryck Kursen ”Matlagning
med såsen i fokus” är först ut.
Under kurskvällen tillreder vi,
med hjälp av kursledaren Andreas Sandén, en tre-rätters
måltid med olika såser i fokus.
Vi bekantar oss med de
olika grundsåserna, tillagningstekniker för såser samt
diskuterar såsens betydelse
för olika råvaror. Vill du även
lära dig något nytt om drycker
rekommenderar vi kursen
”Portvin” med Glenn Sund-

stedt. Vi bekantar oss med det
mycket uppskattade portvinet. Vilka typer finns det, hur
tillverkas portvin, vad är en
portvinstång, vad är dekantering och vad passar med portvin? Bilder och en kortfilm
om portvinet visas. Vi provar
och jämför 4 sorter: vit port,
LBV, tawny och ett äkta vintage portvin.
Har du en smarttelefon till
exempel av märket Samsung,
Lenovo, Huawei eller OnePlus? Då har du troligen en
smarttelefon med operativsystemet Android. Ta med dig
telefonen och kom med och
lär dig dess användning och
viktigaste funktioner på kursen ”Anroid smattelefon för
nybörjare”, med Arja Isotalo.
Du behöver inte kunna något
om din smarttelefon från förut, men denna kurs är endast

för Android-telefoner.
För dig som gillar dans och
latinsk musik erbjuder vi två
helgkurser inom Salsa, en för
pardans och en för solodans.
Kom med på dessa roliga och
energiska timmar, där ni under en tvådagars workshop
introduceras i de två populäraste latinska dansstilarna:
Salsa och Bachata. Kursen är
riktad till absolut nybörjare,
eftersom vi på lördagen börjar
med basstegen och på söndagen avancerar vi till några
dansfigurer inom pardansen
och lär oss en kort koreografi
till bra musik inom solodansen. En härlig svängig danshelg!
Som ett sista tips denna
gång vill vi berätta om Karin
Sandqvist föreläsning om
”Konsulinnan Tulla Moe”.
Konsulinnan Tulla Moe betydde mycket för konsten och
kulturen i den växande staden
Wasa i början av förra seklet.
Tulla Moe var en konstnärssjäl och medelpunkten i stadens societetsliv 1900–1931.
Det går historier om att
Tulla Moe aldrig har lämnat
sitt hem på Rådhusgatan 28,
Loftet i Vasa. En mycket intressant föreläsning du inte
ska missa.
Under vårens gång erbjuder
vi ännu flera kortkurser inom
Vörå Medborgarinstitut. Utöver de nämnda här erbjuder vi
bl.a flera kurser inom mat och
dryck, friluftsliv, Pokémon go,
hantverk och gymnastik. Kika
in på vår hemsida www.vora.
fi/kursanmalan där du hittar hela vårt utbud av kurser

och info om anmälan. Under
fliken kortkurser navigeras du
direkt till såväl dessa kurser vi
inspirerat till idag, som kommande kurser. Varmt välkommen med!
zzVöyrin Kansalaisopistossa
on kevään kuluessa tarjolla
useita lyhytkursseja. Tanssista
ja latinalaisesta musiikista pitäville tarjoamme esim. kaksi
salsan
viikonloppukurssia,
yhden paritanssille ja toisen
yksintanssille. Tule mukaan
hauskoille ja energisille tunneille, joissa pääset kahden
päivän ajan tutustumaan kahteen suosituimpaan latinalaistanssiin: Salsaan ja Bachataan. Kurssi on tarkoitettu aivan
vasta-alkajille, sillä aloitamme
lauantaina perusaskelilla ja
etenemme sunnuntaina muutamaan paritanssikuvioon ja
opettelemme yksintanssissa
lyhyen koreografian hyvän
musiikin säestyksellä. Ihanan
svengaavaa tanssiviikonloppua!
Meillä on tarjolla myös
mm. ruokaan ja juomaan sekä
ulkoiluun liittyviä kursseja,
Pokémon Go -kurssi, käsityöja liikuntakursseja. Käy kotisivuillamme http://www.vora.
fi/ilmoittautuminen, sieltä löydät koko kurssitarjontamme
ja tietoa ilmoittautumisesta.
Pääset
Kurssit-välilehdeltä
(Kortkurser) ilmoittautumaan suoraan näille ja myös tuleville kursseille. Muutamilla
koko lukuvuoden kestävillä
kursseilla on vielä vapaita
paikkoja. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

zz112814 BUKETT I SPIRAL
MI-Verkstan
Må 8.3.2021 kl. 19–21
Jennie McCrea, 41 euro
zz810414 MANIKYR OCH
PEDIKYR PÅ DISTANS
Hemma hos dig
On 3–10.3.2021 kl. 18–19.30
Sara Hellström, 14 euro
zz999925 UTFLYKT TILL DIGITALIEN
Hemma hos dig
Ti 2.3.2021 kl. 14–16
Ida Berg, Folkhälsan
zz810204
MATLAGNING
MED SÅSEN I FOKUS
Tegengrenskolan
On 10.3.2021 kl. 17–21
Andreas Sandén, 17euro
Ingredienskostnader tillkommer på högst 30 euro.
zz810114 PORTVIN
Oravais förvaltningshus
Må 15.3.2021 kl. 19–21
Glenn Sundstedt, 30 euro
zz340110 ANDROID
SMARTTELEFON FÖR
NYBÖRJARE
Vörå huvudbibliotek
Fr 12–26.3.2021 kl. 13.30–16
Arja Isotalo, 19 euro
zz113112 SALSA WEEKEND
- SOLO
Rökiö skola
Lö 13–14.3.2021 kl. 13.45–16
Bassel Dalloul, 34 euro
zz113110 SALSA WEEKEND
– FOR COUPLES
Rökiö skola
Lö 13–14.3.2021 kl. 10–13.15
Bassel Dalloul, 45 euro
zz999954 KONSULINNAN
TULLA MOE
Campus Norrvalla
Ti 16.3.2021 kl. 18–19.30
Karin Sandqvist

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI

BEGRAVNINGSBYRÅ

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

Satu Rajala,

Oravais-Vörå-Maxmo

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

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

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

040-502 6022

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

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

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

rrensKonku iga
kraft
!
priser

NU BEHÖVS BRA DÄCK
Byt till NYA
ackumulatorer

vinterdäck,
så hålls Du på vägen!

• Service och reparationer av bilar, traktorer, lantbruksredskap m.m.
• Däckservice för tunga fordon • Kontroll och inställningar av hjulvinklar
• NYHET! Utvidgat urval hydraulkomponenter och -slangar

BAGGAS

• service och installation

BIL & TRAKTOR

www.baggasbil.fi
Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

UNDERSTÖD FRÅN VÖRÅ
SPARBANKS AKTIASTIFTELSE
Understöd kan sökas för kulturarbete, forskning, studier,
barn- och ungdomsverksamhet, idrott samt annan samhällsnyttig verksamhet i gamla Vörå kommun och Maxmo
skärgårdsdel. Till ansökan bör bifogas verksamhetsberättelse eller utredning, där det framgår styrelsemedlemmar eller
ansvarspersoner.
Elektronisk ansökan kan göras på adressen:
vora.aktiastiftelserna.fi
Ansökningsblanketter finns också i Aktias vindfång.
Ansökningsblanketterna sänds till Göran Holms,
Bergbyvägen 103, 66600 Vörå. Tilläggsinfo tfn
050-372 8172. Ansökan bör inlämnas senast 15.3.2021.

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

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

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

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

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

Norrvalla har öppet måndag–söndag kl. 8–21
• Info/reception, Gym, Elsas café
Elsas kök har lunchöppet må–sö kl. 11–13.30
NYHET! Nu kan du boka vår varma
terapibassäng för familjen för endast 50 €/
timme (enligt rådande direktiv max. 10 personer).
Priset inkluderar ett omklädningsrum och bastu.

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKIN AKTIASÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS
Avustusta voi hakea kulttuuriin, tutkimukseen, opiskeluun,
lapsiin, nuorisoon ja urheiluun liittyvään toimintaan, sekä
myös muuten yleishyödylliseen toimintaan vanhassa Vöyrin
kunnassa ja Maksamaan saaristossa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus tai selitys missä näkyy hallituksen
jäsenet tai vastuuhenkilöt.
Sähköinen hakemus osoitteesta:
vora.aktiasaatiot.fi.
Hakemuslomake saadaan myöskin Aktian tuulikaapista.
Lomakkeet lähetetään osoitteella Göran Holms, Bergbyntie
103, 66600 Vöyri. Lisätietoja puh. 050-372 8172.
Hakemus jätetään viimeistään 15.3.2021.

Kom och spela badminton i idrottshallen på
Norrvalla. Nät, racketar och fjäderbollar finns
på plats. Pris 6 €/person.
Mera information www.folkhalsan.fi/norrvalla
Bokningar: tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

SANDNINGSKROSS, 20 KG

TIDUR
för utomhusbruk

5

90

LECA HALKKROSS, 25 L

4
690

50

FÅGELMAT

– frön, nötter, talgbollar m.m.

/ sk

/ sk

1950

SOLROSFRÖ 20 kg

J Ä R N – R AU TA

KULLA
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