Vinterbad. Ann-Sofie Kock från Maxmo vinterbadar gärna.

Hon uppmuntrar flera att testa. sidan 9
Överraskning. Oravais Fiskargille firar 75 år i år. Det kom

som en överaskning, säger styrelsemedlemmen Peter Stolpe. sidan 8
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Driver tre företag tillsammans

zzFar och son Kent Vester (mitten) och Johnny Karlsson (vänster) driver tre företag tillsammans. Lillhagens
Pälsfarm, Lillhagens Gräv och K.J Åkeri. Tom Mannfolk (höger), som kör för åkeriet, uppskattar sin arbetsgivare. – Det här är den bästa firman jag jobbat på någonsin. Sidan 3

Ishockey. Det är rekordmånga barn från
Vörå som spelar ishockey i Nykarlebylaget
Muik i år. Sidan 10

Wellmedic. Ny företagshälsovårdsproducent öppnar i Vörå. Marta Backlund väntar
ivrigt på att hjälpa kunder. Sidan 4

Mehiläinen. Mehiläinen har flyttat till
Norrvalla. Madeleine Hill och hennes kolleger erbjuder fortfarande samma vård. Sidan 6

2

torsdag 25 mars 2021

Vörå • Vöyri

Situationen
under våren
zzKommunens förvaltningsmässiga verksamhet under våren präglas av bokslutsarbete samt inom bildningen planeringen och
rekryteringen inför kommande hösttermin
och läsåret.
Bokslutet för 2020 visar efter några
minusår ett relativt stort plus. Orsaken till
det positiva resultatet är flera. Kommunens
verksamhet har sanerats relativt kraftigt en
del år under den pågående mandattiden,
inklusive det gångna året, vilket märks och
kommer att märkas i minskade driftsutgifter.
Dock har inbesparingar i ledande tjänstemän föranlett vissa omorganiseringar som
till en del äter upp inbesparingarna.
År 2020 präglades av Covid19, vilket
resulterade i både ekonomiskt positiva effekter som negativa. Staten var frikostig med
stöden till kommunerna och det är en av de
största orsakerna till det positiva resultatet.
Men även en del kostnader blev mindre än
budgeterat, som bl.a. skolskjutsar, personalens utbildningskostnader, reseersättningar
för utbildningar och möten m.m. Mycket
skedde på distans eller stannade av en tid
tills man hittade nya arbetssätt. Ökade kostnader medförde bland annat det förebyggande arbetet kring pandemin. På många sätt
bör man se 2020 som ett avvikande år och
som kommer att avvika i årliga jämförelser.
Budgeten för 2021 är mycket stram, vilket
gör att de av fullmäktige nyligen beviljade
tilläggen till driften kommer att bli en utmaning att balansera. Regeringen har infört att
den förlängda läroplikten omfattar från hösten även andra stadiets utbildning, vilket för
de kommuner som har utbildning på andra
stadiet ska erbjuda utbildningen kostnadsfritt åt de studerande. Till hösten sänks även
avgifterna för dagvården. En uppskattad
del av dessa åtgärder är beaktade i 2021 års
budget men var vi landar nettomässigt gällande kostnader och intäkter är ännu svårt
att förutspå eftersom utfallet av verkliga
ersättningar från staten är ännu osäkert.
Det vi vet är att vi har ett framgångsrikt
gymnasium i Vörå kommun och gymnasiets
placering i Norrvallabackens fina utrymmen
är nu inne på sitt tionde år.
Att kommunalvalet blev flyttat från mars
till juni var till en del väntat om vi ser till
pandemiläget i hela landet. Det ger kanske
en möjlighet för kandidaterna i valet att
profilera sig bättre och tydligare presentera

”

Nu när solen lyser, fåglarna
sjunger och våren är på gång,
tillsammans med att vaccineringarna framskrider, ger på
något sätt en positiv känsla
inför kommande tider.

Kevään
tilanne

zzKunnan hallintoa leimaa keväällä tilinpäätöstyö sekä sivistyspuolella tulevan syyslukukauden ja koko lukuvuoden suunnittelu ja henkilökunnan rekrytointi.
Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa muutaman miinusvuoden jälkeen suhteellisen
suurta plussaa. Positiiviseen tulokseen on
useita syitä. Kunnan toimintaa on saneerattu suhteellisen voimakkaasti nykyisen
valtuustokauden aikana, myös kuluneena
vuonna, mikä näkyy supistuneina käyttömevad de vill arbeta för under de närmaste
noina nyt ja myös tulevaisuudessa. Johtavien
fyra åren. Till en del syns det även att det är
kommunalvalstider eftersom mera motioner viranhaltijoiden virkojen lakkauttamisesta
on kertynyt säästöä mutta lakkautukset ovat
och initiativ lämnas in för tillfället
toisaalta vaatineet tehtävien uudelleenän under andra tider på året.
järjestelyä, joka on osin syönyt nämä
Motionerna och initiativen visäästöt.
sar på att det finns en önskan
Koronaviruspandemia leimasi vuotta
om att utveckla kommunens
2020, mikä vaikutti talouteen niin myinfrastruktur och service.
önteisesti kuin kielteisestikin. Valtio
Det är även något som kommyönsi avokätisesti tukea kunnille,
munförvaltningen önskar
ja se on suurimpia syitä myönteiseen
göra, men för det behöver
tulokseen. Mutta osa kuluista jäi
kommunen en stabilare
myös budjetoitua pienemekonomi än vad vi
mäksi, mm. koulukulhar i dagens läge.
jetukset, henkilöstön
Lovande är att
koulutusmenot, kouvindkraften till
lutusten ja kokousten
delar kan ge det
matkakorvaukset
kapitaltillskott
ym. Paljon toteuvartefter projektettiin etänä tai
ten förverkligas,
seisahtui hetkeksi,
helt i linje med
kunnes löydettiin
nationella
uusia työtapoja.
och europePandemiaan liitiska linjer för
tyvä ennaltaehövergången till
käisevä työ oli yksi
förnybar energi.
lisäkustannuksista
Nu när solen
aiheuttaneista melyser, fåglarna
noeristä. Vuosi 2020
sjunger och
tulee nähdä monin
våren är på
tavoin poikkeagång, tillsamvana vuotena, joka
mans med att
erottuu vertailussa
vaccineringmuista vuosista.
arna framVuoden 2021
skrider, ger på
talousarvio on erittäin
något sätt en
tiukka, minkä vuoksi
positiv känsla
valtuuston hiljattain
inför kommande
myöntämiä käyttömetider. Känslan är att
nojen lisäyksiä on haastava
2021 på många sätt
tasapainottaa. Hallitus on
kan bli bättre än det
tom holtti
pidentänyt oppivelvollisuCovid19-återhållsamkommundirektör, kunnanjohtaja
utta koskemaan myös toisen
ma 2020.

”

Nyt kun aurinko paistaa, linnut
laulavat ja kevät on tuloillaan –
samalla kun koronarokotukset
edistyvät – tuleviin aikoihin voi
suhtautua jokseenkin myönteisesti.

asteen koulutusta tulevasta syksystä lähtien.
Kuntien, joissa on toisen asteen koulutusta,
tulee tarjota koulutus opiskelijoille maksutta. Syksyllä alennetaan myös päivähoitomaksuja. Nämä toimenpiteet on huomioitu
arvioidulta osin vuoden 2021 talousarviossa,
mutta vielä on vaikea ennakoida, mikä
kulujen ja menojen nettomäärä on, koska
valtion tosiasiassa maksamien korvausten
toteutuma on vielä epävarma.
Sen tiedämme, että Vöyrin kunnassa on
menestyvä lukio, joka toimii nyt kymmenettä vuottaan Norrvallan hienoissa tiloissa.
Kuntavaalien siirto maaliskuulta
kesäkuulle oli osin odotettavissa tarkasteltaessa koko Suomen pandemiatilannetta.
Tämä tarjoaa ehdokkaille ehkäpä mahdollisuuden profiloitua paremmin ja esitellä
entistä selkeämmin, mitä he haluavat toiminnallaan edistää seuraavan neljän vuoden
aikana. Kuntavaaliaika näkyy osin myös
siinä, että nyt keväällä on jätetty enemmän
aloitteita kuin muina vuodenaikoina. Aloitteet osoittavat, että kunnan infrastruktuuria
ja palveluja halutaan kehittää. Sitä toki kunnallishallintokin haluaa tehdä, mutta siihen
kunta tarvitsee vankemman ja vakaamman
talouden kuin mitä se nykytilanteessa on.
On lupaavaa, että tuulivoima voi tuoda lisää
pääomaa sitä mukaa kun hankkeita toteutetaan täysin kansallisten ja eurooppalaisten
uusiutuvan energian linjausten mukaisesti.
Nyt kun aurinko paistaa, linnut laulavat ja
kevät on tuloillaan – samalla kun koronarokotukset edistyvät – tuleviin aikoihin voi
suhtautua jokseenkin myönteisesti. Tuntuisi
siltä, että vuodesta 2021 voi muodostua
monin tavoin parempi kuin korona kurittamasta vuodesta 2020.

Nyhet på Norrvalla – Warm up!

Rektor Anna Pensar-Kuivamäki presenterar nya möjligheter
på Norrvalla folkhögskola.
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zzDen utvidgade läroplikten
som trädde i kraft 1.1.2021
omfattar alla som går ut nionde klass i vår. Den utvidgade läroplikten innebär att
läroplikten höjs till 18 års
ålder eller tills dess att den
unga avlagt en examen på
andra stadiet. Den utvidgade
läroplikten innefattar också
en avgiftsfrihet som medför
att studerande avgiftsfritt ska
kunna fullfölja sin läroplikt. I
praktiken betyder detta bl.a.
det att den studerande inte
själv behöver stå för kostnader för läromedel och studieutrustning.
Alternativen efter nian är
yrkesutbildning, gymnasium
eller nyheten som folkhögskolorna erbjuder; folkhög-

skoleår för läropliktiga. Norrvalla folkhögskola kommer
att från och med hösten 2021
erbjuda en ny lång linje i form
av ett folkhögskoleår för läropliktiga. Linjen som vi valt
att kalla ”Warm up” är ettårig
och heltidsstudier i regel fem
dagar i veckan, måndag till
fredag. Utbildningen följer
folkhögskolans läsår och lovtider.
Warm up riktar sig till dej
som går ut nian i vår och är
osäker på vad du vill bli då du
blir stor. Finns det områden
som du ännu behöver träna
på, t.ex. stärka dina språkkunskaper eller ditt välmående är detta ett alternativ för
dig. Warm up är också för dig
som vill lära känna dig själv

Ansvarig redaktör: Kaj Ritala.
Redaktör: Jonny Huggare Smeds,
telefon 044-322 2403.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon 7848 266,

och dina styrkor. Under ett
års studier får du fokusera på
dig själv och att hitta din väg
vidare i livet. Den som vill har
möjlighet att bo på internat.
Studiestart 16.8.2021.
Utbildningen följer de av
Utbildningsstyrelsen fastslagna grunderna för läroplanen
för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 2021 (OPH-58-2021).
Utbildningen består av följande studiehelheter:
- vardagsfärdigheter och
livskompetens
- studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom
- interaktions- och kommunikationsfärdigheter

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

- grundläggande matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga
- aktivt medborgarskap
- studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter
- valbara inriktade studier
där du kan välja att inrikta
dig på t.ex. språk eller idrott
Målsättningen med folkhögskoleåret för läropliktiga
är att den unga efter avklarat
studieår är redo att ta steget
vidare till antingen gymnasieeller yrkesutbildning.
Varmt välkommen till
Norrvalla! Har du frågor eller
funderingar är det fritt fram
att vara i kontakt med undertecknad!
Anna Pensar-Kuivamäki,
rektor, Norrvalla folkhögskola

Nästa nummer utkommer
22.04.2021
Sista inlämningsdag för texter och bilder
07.04.2021
Sista inlämningsdag för köpta annonser
16.04.2021
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Från Lillhagen styrs tre företag
Far och son Kent Vester
och Johnny Karlsson
driver tre företag tillsammans. Det ligger mycket
arbete bakom. De säger
att företagande är en
livsstil.
Det som började med en
pälsfarm ute i Oxkangar är i
dag tre företag, som tillsammans har över tjugo anställda. Företagen drivs av far och
son Kent Vester och Johnny
Karlsson.
– Det började då jag startade en pälsfarm, i slutet av
1970-talet, där vi också tillverkade foder. Det höll vi på
med fram till att Johnny växte
upp och blev intresserad av
maskiner.
Familjen köpte sin första
grävmaskin i början av 2000
och företaget Lillhagens
Gräv såg dagens ljus för första gången.
– Namnet Lillhagen kommer från min hemgård vars
fastighetsnamn är Lillhagen,
säger Vester.
Karlsson bor i dag på gården.
Det krävdes hårt arbete
för att komma i gång med
verksamheten. I dag har Lillhagens Gräv 20–25 anställda
från Korsnäs i söder till Vörå
i norr. Det exakta antalet varierar beroende på säsong.
I företagets depå finns tio
dumprar och åtta grävmaskiner.
Efter påsk blir det fullt arbete när gruvarbetet i norra
Sverige kommer i gång.
– Vi arbetar vid Aitikgruvan nära Gällivare. Det blir
väl fjärde säsongen vid jobbar där i år. Vi har ungefär
sju maskiner på plats och 14
anställda som avlöser varandra. Vi hyr ett hus där vi bor
medan vi arbetar. Vi har en
gammal taxibil som vi transporterar våra anställda med
till och från Österbotten, säger Karlsson.
I och med att grävmaskiner ska transporteras till och
från arbetsplatserna grundade Karlsson och Vester ytterligare ett företag: KJ Åkeri.
Namnet kommer från deras
förnamn, Kent och Johnny.
Åkeriet har fyra lastbilar. En
av åkeriets anställda är Tom
Mannfolk, han håller inte
igen med orden. Han trivs på
sin arbetsplats.
– Det här är den bästa firman jag jobbat på någonsin,
säger han.
Men hur är det med far
och son hur mycket hinner

Far och son Kent Vester (höger) och Johnny Karlsson driver tre företag tillsammans. Foto: Jonny Huggare Smeds


Hemligheten bakom att driva tre företag är hårt arbete säger Kent Vester
(höger) och Jonny Karlsson. Foto: Jonny Huggare Smeds

ni köra själva eller blir det
mycket pappersarbete?
– Jag försöker köra en grusbil och vår lavett så ofta jag
kan. Men det är inte så enkelt
att hinna köra och koordinera arbetet samtidigt. Det är
mycket pappersarbete nuförtiden, säger Karlsson.

Ibland händer det att någon maskin krånglar. Företaget försöker fixa så mycket
som möjligt själva. Den gamla hallen för pälsfoder har blivit en skruvhall.
– Det mesta av servicearbetet
klarar vi av själva, men blir det
alltför stora problem med våra

Lillhagens gräv jobbar bland annat i Aitikgruvan i Sverige. På bild en grävmaskin som står parkerad på gården i Oxkangar. Foto: Jonny Huggare Smeds

maskiner så skickar vi dem på
märkesservice, säger Karlsson.
Hur gör man för att driva
tre framgångsrika företag
samtidigt? Hemligheten låter enkelt, men det är svårare
än vad man tror:
– Mycket arbete ligger
bakom, men vi tycker om att

arbeta, säger Vester.
– Det finns väldigt lite ledig
tid. Att vara företagare är en
livsstil. Man får fixa det som
dyker upp oavsett tid. För
att saker och ting ska lyckas
måste man göra allt ordentligt från början. Det får inte
vara något slarvas. Vi har

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

också jätteduktig personal,
säger Karlsson.
Kommer det att bli fler företag?
– Nja, vi får se. Vi har iallafall nyligen köpt en skördare,
alltså en skogsmaskin, så
vem vet, säger Karlsson.

Jonny Huggare Smeds

ÖPPET:
vard. 9–18

från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

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

050-554 9171
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Marta Backlund, är ivrig och ser framemot att välkomna Vöråborna till Wellmedic. Det känns väldigt bra att få komma i gång, säger hon. 

Foto: Jonny Huggare Smeds

Wellmedic öppnar dörrarna i
Wellmedic har öppnat i Vörå kommun. Vd Marta Backlund är ivrig och ser framemot att välkomna kunder till
företagshälsovården.
Nittionio procent av Wellmedicis etablering i Vörå
centrum är klar. Kvar, då vi
träffas i början av mars, är
skyltarna, och läkaren Risto
Sutinens läkarrock.
– Den här är lite kort i ärmarna, säger han och skrattar när han visar sin läkarrock.
Wellmedic har tagit över
företagshälsovården för Vörå

kommuns anställda och flyttat in vid hälsostationen i
Vörå och hvc i Oravais. Företagets vd, Marta Backlund,
är ivrig och ser framemot att
välkomna Vöråborna.
– Det känns väldigt bra att
få komma i gång, säger Backlund.
Wellmedic är ett nytt företag. De öppnade sina dörrar
till sin första hälsovårdssta-

tion i Smedsby i fjol. Trots
att coronapandemin svepte
in över världen och Finland
införde undantagstillstånd
såg grundarna ändå tidpunkten som lämplig för att starta
företaget. Och det visade sig
vara ett bra val. Företaget
har kommit väl i gång, säger
Backlund.
Under de senaste åren har

skett förändringar inom
företagshälsovården i Österbotten. En större aktör
köpte upp en mindre lokal
aktör. Det var startskottet för Wellmedic, som vill
säkerställa att det finns en
lokal mindre organisation
som erbjuder företagshälsovårdstjänster av god kvalitet
i Österbotten.
– Vi tycker det behövs en
lokal konkurrerande aktör
inom vårdsektorn i Österbotten, säger Backlund.
Wellmedics
eftersträvar
att vara högtillgänliga, som
Backlund uttrycker det. Fö-

retaget har en läkare på plats
som rör sig mellan Vörå och
Oravais. Är man i behov av
vård är det bara att ringa eller
boka tid på nätet.
– Vi fixar en tid snabbt. Vi
finns tillgänliga och svarar
gärna på frågor, säger Backlund.
Trots att företaget är ungt
har Wellmedic kommit väl i
gång. I dag erbjuder företaget bland annat psykologer,
fysioterapi, kardiologi, inre
medicin, urologer med mera.
Företaget har också ett eget
laboratorium.
–Vi har även tagit i bruk

en telefontjänst som man
kan ringa och få svar på sina
vårdfrågor. Ringer man svarar utbildad personal som
kan göra en första vårdbedömning, vilket gör att man
inte behöver åka någonstans
direkt om man är osäker, säger Backlund.
Företaget kommer inom
kort lansera flera digitala
tjänster som förenklar kontakten med kunden ytterligare. Just kundkontakt och
att se kunden ur ett helhetsperspektiv är något som genomsyrar hela Wellmedics
verksamhet.
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Risto Sutinen uppmanar alla att gå på hälsogranskningar regelbundet.

Ann-Marie ”Mimmi” Markén, företagshälsovårdare och läkare Risto Sutinen är bekanta ansikten i Vörå.

Wellmedic avaa ovensa

Vörå kommun
– Jag hoppas vi kommer
kunna etablera långsiktiga
och fina relationer med Vörå
kommuns invånare, säger
Backlund.
Två av dem som jobbar hos
Wellmedic är Ann-Marie
”Mimmi” Markén, företagshälsovårdare och Risto Sutinen. Båda trivs bra med sin
nya arbetsgivare och utrymmet vid Vörå HVC.
– Jag har jobbat här i huset
sedan 2006, så egentligen byter jag bara arbetsgivare, säger Markén.
– Jag har jobbat i Sverige

inom företagshälsovården
i många år innan jag kom
tillbaka till Finland 2018 och
började jobba inom Vöråområdet, säger Sutinen.
Båda två är alltså bekanta
för många som varit i kontakt med företagshälsovården i Vörå tidigare. Backlund
säger att hela Wellmedics
personalen är handplockade.
– Det betyder att alla som
jobbar hos Wellmedic är speciella, efterlängtade och önskade. Jag tror våra kunder
kommer kunna känna av det,
säger hon.
Om ett företag har pro-

blem, med utbrändhet, ryggont, olyckor, ja vad som
helst. Då rekommendera
Sutinen att man omedelbart
tar kontakt med företagshälsovården.
– Vi uppmanar alla att gå
på hälsogranskningar regelbundet. Ofta upptäcks problem, som högt kolesterol
eller högt blodtryck, alltså
problem som vi kan åtgärda
innan det blir allvarliga sjukdomar. Vi försöker alltid
hitta den bästa lösningen på
problemen i tid, säger han.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

zWellmedic
z
on avannut
ovensa Vöyrin kunnassa. Toimitusjohtaja Marta Backlund
odottaa innokkaasti asiakkaiden tuloa työterveyshuoltoon.
Wellmedicin
asettuminen Vöyrin keskustaan on
99-prosenttisesti
valmista.
Kun tapaamme maaliskuun
alussa, jäljellä on vielä kylttien hankinta ja Risto Sutisen
lääkärintakki.
– Tämän hihat ovat vähän
lyhyet, hän naurahtaa näyttäessään takkiaan.
Vöyrin kunnan työntekijöiden työterveyshuolto on
siirtynyt Wellmedicille, joka
on muuttanut Vöyrin terveysasemalle ja Oravaisten terveyskeskukseen. Wellmedicin toimitusjohtaja Marta Backlund
odottaa innolla vöyriläisiä työterveyshuoltoon.
– Tuntuu tosi hyvältä päästä
käyntiin, Backlund sanoo.
Wellmedic on uusi yritys. Se
avasi ensimmäisen terveysasemansa Sepänkylään viime
vuonna. Vaikka koronapandemia myllersi maailmaa ja
Suomeen julistettiin poikkeustila, yrityksen perustajat pitivät
silti ajankohtaa sopivana. Ja se
osoittautui hyväksi valinnaksi.
Yritys on päässyt hyvin vauhtiin, Backlund sanoo.
Työterveyshuollossa on tapahtunut viime vuosina muutoksia Pohjanmaalla. Suurempi toimija osti pienemmän
paikallisen toimijan. Se toimi
lähtölaukauksena
Wellmedicille. Yhtiö haluaa turvata,
että alueella on paikallinen
organisaatio, joka tarjoaa laadukkaita työterveyspalveluja

Pohjanmaalla.
– Meidän
mielestämme
Pohjanmaalla tarvitaan hoivasektorilla paikallinen kilpaileva toimija, Backlund sanoo.
Wellmedic pyrkii tuomaan
palvelunsa äärimmäisen hyvin saataville, kuten Backlund
asian ilmaisee. Yrityksellä on
lääkäri, joka kulkee Vöyrin ja
Oravaisten väliä. Jos tarvitsee
hoitoa, voi soittaa tai varata
ajan verkossa.
– Me järjestämme vastaanottoajan nopeasti. Olemme
saatavilla
ja
vastaamme
mielellämme
kysymyksiin,
Backlund sanoo.
Vaikka Wellmedic on nuori yritys, se on päässyt hyvin
käyntiin. Yrityksen tarjonta
sisältää tällä hetkellä mm. psykologien, fysioterapian, kardiologin, sisätautien, urologien
ym. palvelut. Yrityksellä on
myös oma laboratorio.
– Olemme lisäksi ottaneet
käyttöön
puhelinpalvelun,
johon voi soittaa ja kysyä hoitoon liittyviä asioita. Soittoon
vastaa koulutettu henkilöstö,
joka voi tehdä ensimmäisen
hoitotarpeen arvioinnin. Näin
ollen ei tarvitse heti lähteä
minnekään, jos on epävarma
olostaan, Backlund sanoo.
Yritys
ottaa
piakkoin
käyttöön lisää digipalveluja,
jotka helpottavat yhteydenpitoa entisestään. Juuri asiakaskontakti ja asiakkaan näkeminen kokonaisperspektiivistä
on Wellmedicin koko toiminnan ytimenä.
– Toivottavasti pystymme
rakentamaan pitkäjänteiset ja
hyvät suhteet Vöyrin kunnan

asukkaisiin, Backlund sanoo.
Wellmedicissä työskentelevät työterveyshoitaja Ann-Marie ”Mimmi” Markén ja työterveyslääkäri Risto Sutinen. Molemmat viihtyvät hyvin uuden
työnantajansa palveluksessa ja
Vöyrin terveysaseman tiloissa.
– Olen työskennellyt tässä
talossa vuodesta 2006, joten oikeastaan minulla vaihtuu vain
työnantaja, Markén sanoo.
– Minä työskentelin työterveyshuollossa
Ruotsissa
monta vuotta ennen kuin palasin Suomeen v. 2018 ja aloin
työskennellä Vöyrin alueella,
Sutinen sanoo.
Molemmat ovat siis tuttuja monille, jotka ovat olleet
aiemmin yhteydessä Vöyrin
työterveyshuoltoon. Backlund
kertoo, että Wellmedicin koko
henkilöstö on valittu huolella.
– Kaikki Wellmedicin työntekijät ovat erityisiä, toivottuja
ja haluttuja. Uskon asiakkaidemmekin huomaavan sen,
hän toteaa.
Jos yrityksen työntekijöillä
on ongelmia – uupumusta,
selkäkipua, tapaturmia, niin,
vaikka mitä – Sutinen suosittelee ottamaan heti yhteyttä
työterveyshuoltoon.
– Kehotamme kaikkia käymään terveystarkastuksissa
säännöllisesti. Niissä havaitaan usein erilaisia ongelmia,
esim. korkeita kolesteroliarvoja tai korkea verenpaine,
joihin voimme sitten puuttua
ajoissa ennen kuin ne ehtivät
aiheuttaa vakavia sairauksia.
Pyrimme aina löytämään ongelmiin ajoissa parhaan mahdollisen ratkaisun, hän toteaa.
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Tuomas Nyrhilä, Majgret Ehrs och Madeleine Hill jobbar på Mehiläinen.

Nytt utrymme men samma
Mehiläinen i Vörå har nya utrymmen, men fortsätter
erbjuda samma vårdutbud som tidigare.
Mehiläinen i Vörå har flyttat ut från Vörå och Oravais
HVC. Numera hittar Vöråborna Mehiläinens tjänster
på Vöråvägen, eller rättare
sagt vid Norrvalla.
När Kommunbladet kommer på besök har personalen
börjat landa i de nya utrymmena. Flytten skedde i början av mars.
Personalen gillar det nya

stället och hoppas att kunderna ska göra likadant.
– Det är trevliga utrymmen
och utsikten här är ju jättefin,
säger företagsläkare Tuomas
Nyrhilä, när han tittar ut genom mottagningens fönsterruta.
– Och våra kunder har bra
med parkering. Allt av vårt
vårdutbud som fanns tidigare finns fortfarande, säger

Madeleine Hill, företagshälsovårdare.
Orsaken till flytten är att
Vörå kommun valde en annan serviceproducent av
företagshälsovårdstjänster i
samband med kommunens
offentliga upphandling. Det
innebär att de företag som
anlitat Mehiläinen som företagshälsovårdsproducent

får besöka Norrvalla istället
för Vörå eller Oravais HVC.
Men några förändringar
i varken bemötande eller
vårdkvalitet sker inte.
– Vi fortsätter precis
som vanligt med våra företagskunder
som
har
kontrakt med oss. Vi vill
fortsätta finnas lokalt och
erbjuda våra kunder den
bästa möjliga servicen, säger Nyrhilä.
–Alla är välkomna att
komma hit. Det är bara att
ringa, boka tid på nätet, ja till
och med knacka på ifall man
är i behov av vård. Det gäller

zzAtt tänka på när man jobbar hemma
••1) Ha kontakt med dina
arbetstagare/arbetsgivare
••2) Vid problem samarbeta
med företagshälsovården

••3) Satsa på det lilla extra i
vardagen
••4) Se över ergonomin
••5) Ta pausgymnastik

också privata kunder, säger
Hill.
Mehiläinen är en av Finlands största aktörer inom
företagshälsovården.
Det,
säger Nyrhilä, är företagets
styrka.
– Vi kan utföra hela vårdkedjan i och med att vi till
och med har möjligheter att

utföra operationer. Det gör
oss unika i hela Vasaregionen, säger han.
Mehiläinens personal i
Vörå är ärliga och säger att de
ser framemot livet efter coronapandemin, när allt återgår
till det normala. För tillfället
är det ganska tomt på Norrvalla, vilket beror på att gym-
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Vi kan utföra hela vårdkedjan i och med att vi till och med har möjligheter att utföra operationer. Det gör oss unika i hela Vasaregionen, säger företagsläkare Tuomas Nyrhilä.

Majgret Ehrs, fysioterapeut, påminner alla som jobbar hemifrån att ta pausgympa.

Uudet tilat – saman
laatuista hoitoa

nivå på vården

”

Vi kan utföra hela vårdkedjan i och med att vi
till och med har möjligheter att utföra operationer. Det gör oss unika i hela Vasaregionen.”

nasiet har distansstudier på
grund av coronapandemin.
Tyvärr är det många som mår
dåligt av att arbeta hemifrån.
Mehiläinens personal har
några tips på vad företagsledare kan påminna sin personal, som jobbar hemifrån,
om för att de ska må så bra
som möjligt under dessa annorlunda tider.

– Risken finns att man jobbar alldeles för mycket och
att ergonomin är fruktansvärt dålig, då man jobbar hemifrån säger Nyrhilä.
– Alla som jobbar hemifrån
bör tänka på att ta pausgympa med jämna mellanrum
säger Majgret Ehrs, fysioterapeut.
Är man företagare i Fin-

land och har anställda är
företagshälsovården lagstadgad. Men det finns två olika
typer av företagshälsovård,
förebyggande hälsovård och
sjukvård. Förebyggande hälsovård är obligatoriskt för
alla företag med anställda,
medan sjukvård är en frivillig
tjänst som företagen kan ge
sina anställda.
– Men värt att komma ihåg
är att desto bättre ens anställda mår desto effektivare
kan de också prestera, säger
Nyrhilä

TExt & foto:
Jonny Huggare Smeds

zzMehiläisellä on Vöyrillä
uudet tilat mutta edelleen
sama
terveyspalvelujen
tarjonta. Yhtiö on muuttanut
Vöyrin terveysasemalta ja
Oravaisten terveyskeskuksesta Vöyrintielle, tarkemmin
sanottuna Norrvallaan.
Kommunbladetin tullessa
vierailulle henkilökunta on
alkanut jo tottua uusiin tiloihin. Muutto tapahtui maaliskuun alussa. Henkilöstö
pitää uudesta paikasta ja
toivoo myös asiakkaiden pitävän siitä.
– Nämä ovat mukavat tilat
ja näköala on upea, sanoo
työterveyslääkäri
Tuomas
Nyrhilä katsoessaan ulos
vastaanoton ikkunasta.
– Ja asiakkailla on hyvin
pysäköintipaikkoja. Kaikki
aiemman paikan terveyspalvelut toimivat täälläkin,
sanoo työterveyshoitaja Madeleine Hill.
Muuton syynä on se, että
Vöyrin kunta valitsi kunnan
julkisen hankinnan yhteydessä toisen palveluntuottajan työterveyspalveluille.
Näin ollen ne yritykset, joiden työterveyspalvelut tuottaa Mehiläinen, käyvät nyt
jatkossa Norrvallassa eivätkä Vöyrin terveysasemalla
tai Oravaisten terveyske-

skuksessa. Mutta asiakkaiden kohtaaminen tai hoidon
laatu säilyvät entisellään.
– Jatkamme täysin entiseen tapaan niiden yritysasiakkaiden kanssa, joilla
on sopimukset kanssamme.
Haluamme toimia paikallisesti ja tarjota asiakkaillemme
parhaat mahdolliset palvelut,
Nyrhilä sanoo.
– Kaikki ovat tervetulleita
meille. Meille voi soittaa,
varata ajan verkossa tai jopa
vain koputtaa oveen, kun
tarvitsee hoitoa. Tämä koskee myös yksityisasiakkaita,
Hill sanoo.
Mehiläinen on Suomen
suurimpia työterveyshuollon
toimijoita. Se on yrityksen
vahvuus, Nyrhilä toteaa.
– Voimme toteuttaa koko
hoitoketjun, sillä me pystymme suorittamaan jopa
leikkauksia. Siinä olemme
ainoa laatuamme Vaasanseudulla, hän sanoo.
Mehiläisen henkilökunta
toteaa Vöyrillä rehellisesti
odottavansa innolla koronapandemian jälkeistä elämää, kun kaikki palaa jälleen
normaaliksi.
Norrvallassa
on tällä hetkellä aika tyhjää,
sillä lukiolaiset ovat etäopetuksessa koronapandemian
vuoksi. Valitettavasti monien

hyvinvointi on heikentynyt
etätyöskentelyssä. Mehiläisen
henkilöstöllä on pari vinkkiä,
mitä yritysjohtajat voivat kertoa etätyötä tekevälle henkilöstölleen, jotta nämä voisivat
mahdollisimman hyvin näinä
erikoisina aikoina.
– Vaarana on, että tekee aivan liian paljon työtä ja että
ergonomia on hirvittävän
heikolla tolalla kotoa käsin
työskennellessä,
Nyrhilä
sanoo.
– Kaikkien etätyötä tekevien tulisi muistaa tehdä taukojumppaa säännöllisin väliajoin, fysioterapeutti Majgret
Ehrs painottaa.
Yrittäjillä on Suomessa lakisääteinen velvoite järjestää
työterveyshuolto työtekijöilleen. Mutta työterveyshuoltoa on kahta eri lajia: ennalta
ehkäisevää terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
on pakollinen kaikille yrityksille, joilla on työntekijöitä.
Sairaanhoito sitä vastoin
on vapaaehtoinen palvelu,
jonka yritykset voivat tarjota
työntekijöilleen.
– Mutta kannattaa muistaa, että mitä paremmin työntekijät voivat, sitä tehokkaammin he voivat myös
työskennellä, Nyrhilä toteaa.
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Peter Stolpe har varit med i Oravais Fiskargilles styrelse i 25 år.

Foto: Alexandra Furu

Överraskning för Fiskargillet
– visade sig fira jubileumsår
Ett dokument där det
framkommer Oravais
Fiskargilles grundande
har uppdagats. Det visar
sig att föreningen firar
75-årsjubileum. Peter
Stolpe, styrelsemedlem i
föreningen, säger att det
kom som en överraskning.
– Vi har inte haft riktigt på
klart när föreningen blivit
bildad. Men nu har vi det
svart på vitt där det står att
Oravais fiskargille är grundat den 6 mars år 1946, säger
Stolpe.
Det var för några år sedan
som föreningen kom över
gamla dokument som handlade om föreningen. Man
kontaktade dåvarande ordförande Bror Björklund som
hade dokumenten hemma.
Men de sattes åt sidan och
har inte hunnits gå igenom i
någon större utsträckning.
Det var nuvarande ordförande Lars-Erik von Wendt
som bläddrade igenom dokumentet i samband med efterforskning för en bok. Han
kunde konstatera att 2021
är ett jubileumsår för föreningen.
– Dessutom är det 25-årsjubileum för fisketävlingen

Föreningens ålder uppdagades i dessa dokument som man kom över för några år sedan. Och föreningens fisketävling gäddkastet blev årets Oravaisbo 2020.

Gäddkastet som vi ordnar.
Så det blev mycket jubileum
mitt i allt, säger Stolpe.
Förutom åldern har man
även fått en inblick i föreningens verksamhet förr i tiden. Föreningen har sålt båtspik till en viss utsträckning –
det fanns många båtbyggare
i trakten på den tiden – men
även en del fiskeutrustning
som föreningen själva tillverkade.
Men verksamheten har
även liknat mycket hur Oravais Fiskargille ser ut idag.
Man har tagit hand om fiskebestånden, man har köpt in

en del gäddor, planterat fisk
runtom regionen och dikat
upp fiskleder.
– Man hade även köpt
”bäckforell” eller bäcköring
som det heter i dag. Vi har
inte sett att de skulle köpt sik
som vi gör, det var gädda och
”bäckforell” som gällde då.
Fortfarande är 1970-talet
en relativt okänd period för
föreningen. Dokumentation
om de andra årtiondena har
hittats om föreningen tidigare.
Det som finns till hands är
mest bokföring och vad föreningens kassa använts till.
Inget medlemsantal finns

uppskrivet från den perioden, bara att det kommit in
medlemsavgifter.
– Därför vill vi efterlysa dokument som gamla styrelsemedlemmar kan ha där hemma och personer som minns
hur det var på den tiden för
föreningen. Det måste finnas
dokument någonstans, kanske de finns på någons vind?
Vi skulle vilja arkivera de här
dokumenten ordentligt.
I dagens läge skriver föreningens sekreterare upp vad
föreningen gör så att inte
framtida styrelsemedlemmar
ska ha lika stora utmaningar

att läsa om föreningens historia. Man för anteckningar
om varje möte om vad som
har diskuterats.
Det kanske största diskussionsämnet just nu är huruvida man kommer att kunna
fira de båda jubileerna och
ordna en nationell tävling.
– Nog måste vi försöka att
uppmärksamma detta. Men
det är lite onödigt att planera
nu eftersom vi inte vet hur
sommaren påverkas av pandemin. Dessutom är det beslutat att vi ska anordna finländska fiskemästerskapen,
det var tanken att vi skulle
gjort det ifjol. Men vi får se

om det går i år att ordna, säger Stolpe.
Som många andra föreningar finns det ett visst orosmoln som hänger ovanför
Oravais Fiskargille. Nämligen hur man ska locka nya
styrelsemedlemmar. Det är
många som är intresserade
och engagerade i föreningens
evenemang och verksamhet.
– Men om man frågar om
de vill vara med så svalnar
intresset. Men vi söker konstant efter nya styrelsemedlemmar. Det är bara att ta
kontakt så ser vi vad vi kan
hitta på, säger Stolpe.

Felix Rantschukoff
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Ann-Sofie Kock brukar meddela Whatsappgruppen när hon
öppnat vaken.

Alla som är intresserade av vakbad borde testa minst två gånger
innan man vet om det är något för en eller inte menar Kock.

Ann-Sofie Kock brukar inte ha bråttom att klä på sig igen efter ett dopp i vaken. Ofta har hon med sig en kompis och de kan
tillsammans stå och prata en stund.

Hinderbanelöpningen fick
Ann-Sofie börja vinterbada
För Ann-Sofie Kock, från
Maxmo, är vinterbad
en gång i veckan och
regelbunden träning en
självklarhet i vardagen
som hon njuter av. Men
det har inte alltid varit så.
Träningen som hobby hittade Ann-Sofie Kock av en
slump för sex år sedan när
hon låg i soffan och scrollade
på sin nya telefon.
– Jag var en välodlad soffpotatis tidigare. Av en slump
kom jag över en hälsoapp på
min nya telefon och fyllde i att
jag var nybörjare på träning
och ville springa fem kilometer. Två dagar senare plingade
det till i telefonen och appen
uppmanade mig att springa
200 meter. Jag tänkte att jaha,
då gör jag det! Och det visade
sig vara kul, säger hon.
I samband med att hon
började löpträna hittade
hon också hinderbanelöp-

ning. Hinderbanelöpningen
är varierad och tränar såväl
uthållighet som styrka. 2019
anmälde sig Kock till ett
hinderbanelöp i Ylläs tillsammans med sin svåger. I
tävlingen ingick det att man
skulle ner i en isvak. För att
klara av tävlingsmomentet
var de tvungna att pröva på
hur det känns att fara ner i en
isvak innan tävlingen.
– Vi for iväg en kväll, jag
och min svåger, med yxa och
pannlampa till simstranden.
Vi testade en gång, och sedan
en gång till och en gång till.
Svågern hoppade av, men jag
har fortsatt vinterbada sen
dess, säger Kock.
600 meter från Kocks hus
ligger en simstrand där hon
har en isvak som hon upprätthåller. Två gånger i veckan går hon ner till simstranden med yxa för att ta upp
vaken så att den inte ska
frysa igen. Någon bastu har

hon däremot inte tillgång till
men det är inte heller något
hon saknar.
– Nästan alla frågar har
du ingen bastu? Jag går i en
gång. Skulle jag göra två dopp
efter varandra skulle jag nog
behöva bastu, säger Kock.
Tack vare att hon har delat
med sig av sin hobby på sociala medier har många vänner velat pröva på att vinterbada själva. Kock själv badar
nästan året runt. Ibland med
en kortare paus under våren,
beroende på vädret.
–Jag går på känsla. Det
finns inget bättre än att ta ett
dopp en tidig sommarmorgon efter en löprunda, säger
Kock.
Kock vinterbadar främst
för den härliga känslan som
uppstår i kroppen efter det
kalla doppet i isvaken. Hon
beskriver känslan efter doppet som varm.
– Jag har inte bråttom att

klä på mig efteråt. Ofta har
jag en kompis med. Vi kan
bara stå med handdukar runt
oss och prata. Det är faktiskt
häftigt att det inte alls känns
kallt när man kommit upp ur
vattnet, säger Kock.
Den optimala lufttemperaturen för ett vinterbad ligger
kring –5 grader, enligt Kock.
Om det är plusgrader i luften
känns vattnet mycket kal�lare. Vid kraftig vind avstår
hon däremot vinterbad. I isvaken stannar hon kring 45
sekunder. Under den tiden
hinner Kock, hyperventilera
men också ta kontroll över
andningen och få en känsla
av tusen nålar i huden.
Kock har skapat en Whatsappgrupp för de som gillar
vinterbad. Hon ser gärna att
Whatsappgruppen
växer.
Enligt henne bör man testa
på att vinterbada minst två
gånger före man bestämmer
sig för om det är något för en

eller inte. Hon tycker också
att det är viktigt att man är
medveten om att de flesta
upplever panik i början. Därför kan det vara bra att inte
bada ensam de första gångerna.
– Kom gärna och testa på
tillsammans med mig. Jag
skriver alltid i Whatsappgruppen när jag öppnat vaken så att andra kan passa
på, säger Kock.
Elin Borgmästars

Folkhälsan i Oravais r.f.
håller

VÅRMÖTE

13.4.2021 kl. 18.30
vid Einars café i Kimo.
Mötet hålls inomhus eller
utomhus beroende på
coronaläget just då.
Stadgeenliga ärenden.
Välkommen!

Maxmo skärgårdsförening
arrangerar/järjestää

Workshopar

om skärgårdens utveckling

kl 18.30-21.00
08.4 Natur och fritid/luonto ja
vapaa-aikaa
27.4 Sociala mötesplatser/
yhteiset tapaamispaikat
17.5 Service och företagsamhet/palvelut ja yrittäjyys
Platser
Kvimo byastuga
Djupsund byagård
Österö UF-lokal
Brudsund bykyrka
Även digitalt

Begränsat antal deltagare på de fysiska platserna

Anmälan/ilmoittaudu
rnorrgar@gmail.com
050 368 0056
Info:
maxmoskargard../aktuellt/
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Elias Kulla, Liam Präst, Melker Eng, Walter Häggblom, Elliot Kant.

Full fart på isen när hock
Ivriga barn skrinnar med full fart på isen och bromsar så snön sprutar
åt alla håll. Det är vad som möter en då man kommer till ishockeyrinken
vid Centrumskolan i Oravais.
Barnen har samlats för att
spela ishockey tillsammans.
På de flesta av spelarnas kläder står det Muik, Nykarlebylaget som spelarna tränar
med.

Melker Eng, Elias Kulla,
Elliot Kant, Walter Häggblom och Liam Präst berättar
gärna om hur roligt det är att
spela ishockey. De trivs ute
på isen.

– Det är roligt att skrinna
och så får man nya kompisar,
säger Eng.
– Jag har fått en ny bästa
kompis, säger Häggblom.
De har hunnit spela några

ishockeymatcher i år. På den
obligatoriska frågan ”spelar
ni matcher för att vinna eller
för att de kul” utbrister alla i
kör: för att det är roligt.
Men hur är det med farten

ute på isen, är man inte rädd
för att halka omkull? Det var
en dum fråga. Att falla omkull är en del av sporten.
– Jag tycker det är roligt
att falla omkull, säger Elias
Kulla.
– Jag är stabil på isen. Jag
brukar inte falla, säger Eng.
En av föräldrarna som följer med barnens spel är Sofie
Holmkvist, från Vörå centrum.

– Jag och barnen tycker det
är jätteroligt att få komma
hit, säger Holmkvist.
Med sig har hon barnen Jesse
och Leanna Holmkvist. Leanna har deltagit i Hockeyskolan i Muik.
Hennes bror Jesse är sju
år spelar och tränar med
laget.
– Det är roligt att skrinna,
säger hon.
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Övre raden från vänster. Walter Häggblom, Matheo Jåfs, Elias Kulla, Melker Eng, Liam Präst.
Nedre raden från vänster: Elliot Kant, Ville Andersson, Noah Nyman, Willy Häggblom, Jesse
Holmkvist, Emil Joupers

Tobias Andersson Joakim Eng, Glenn Präst, och Sami Kant tillhör talkogänget.

Leanna Holmkvist tycker det
är roligt att skrinna.

”

Jag tror det
aldrig varit så här
många barn från
Vörå som spelat i
Nykarleby. Vi har
väl tolv barn från
Vörå kommun
som spelar
i Nykarleby i år.”

Melker Eng spelar gärna ishockey.

keyjuniorerna sätter fart
Rinken i Oravais är i aktiv användning. Den sköts
till stor del av talkokraft och
bidrag från idrottsföreningen OIF. Hem och skola,
som ordnar skridskoskola i
Oravais, har fixat rekvisitan
som behövs för att barnen
ska kunna spela. Men utan
talkokraft skulle barnen inte
kunna ha kul på isen. Fyra av
dem som hjälper till är Joakim Eng, Glenn Präst, Tobias

Andersson och Sami Kant.
– Vi är tretton personer på
talkolistan. Vi turas om att
sköta om rinken så att den
är i gott skick varje dag, säger
Andersson.
– Vi försöker hålla i gång
banan så länge det är minusgrader, säger Eng.
Talkogänget vattnar och
skottar snö för att rinken ska
vara i bästa möjliga skick.

Gänget eftersträvar att alltid
vara först ute i Österbotten
med att kunna erbjuda en
ishockeyrink med naturis, så
snabbt det blir på minus.
– Speciellt Eng och Präst är
eldsjälar, som vattnar så fort
vädret tillåter, säger Kant
– Jag tror vi skrinnar först i
Österbotten varje gång första
köldknäppen kommer, säger
Andersson.
Alla fyra har barn som

spelar i ishockeylaget Muik i
Nykarleby. De är tacksamma
för hur väl Nykarlebylaget
välkomnat barnen från Vörå.
– Jag tror det aldrig varit
så här många barn från Vörå
som spelat i Nykarleby. Vi
har väl tolv barn från Vörå
kommun som spelar i Nykarleby i år, säger Kant.
Föräldrarna tror att Vöråbarnen hittat till Nykarleby
eftersom Muik är duktiga på

att ordna juniorverksamhet.
Bland annat ordnar ishockeylaget gratis skridskoskola,
vilket är en jättebra inkörsport till ishockey.
Muiks viceordförande och
junioransvarige Caj Vestlin
säger att Muik ordnat hockeyskolan i snart sju år och att
det bidragit till att flera barn
hitta ishockey. Han tycker
det är roligt att Muik lockar
spelare från Nykarlebys

grannkommuner.
– Det är jättepositivt att så
många från Vörå vill spela
med Muik. Det är faktiskt
rekord många Vöråbor som
spelar i Muik i år. Många av
barnens föräldrar har engagerat sig i föreningen eller
kommit med som tränare.
Det är jättebra, säger han.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds
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”
Nu stickas det
som aldrig förr
Vi har i alla år stickat isländska, svenska,
norska och danska mönster. Därför är det
jättekul med ett finländskt mönster, som
dessutom hela Finland stickar! ”

Det råder en stor stickboom bland finländare. Under fjolåret var det många
som hittade en ny hobby i handarbetet och särskilt i stickningen. Den stora
sticktrenden har Birgitta Björk, delägare i Vörå Handarbetsaffär, tydligt
märkt av i Österbotten.
–Vi har aldrig sett något liknande. Det roligaste tycker
jag är att det är så många
unga människor som börjat
sticka, säger Birgitta Björk.
I samband med att coronapandemin kom till Finland och människor började
tillbringa mera tid i hemmet
märkte Birgitta Björk av en
ökning i försäljningen. Folk
köpte garn till sina isolerade äldre släktingar eller så
började de själva virka eller
sticka.
Den riktigt stora stickboomen inträffade däremot först
under hösten 2020 i och med
de isländska tröjorna och då
främst Riddari-tröjan. Det isländska garnet Léttlopi som
oftast används för att sticka
Riddari-tröjan eller andra
isländska tröjor är i princip
omöjligt att få tag i. Dagligen
får Birgitta Björk mejl av personer som frågar efter garnet.
–Jag har en hel hylla som
borde vara fylld med tiotals
olika färger men nu är det
noll, säger Birgitta Björk.

Den stora sticktrenden är
Strömsötröjan just nu. Att
det är ett finländskt mönster
som dominerar gläder Birgitta Björk.
–Vi har i alla år stickat
isländska, svenska, norska
och danska mönster. Därför
är det jättekul med ett finländskt mönster, som dessutom hela Finland stickar! Det
är nästan konstigt om någon
kommer in nu och ska sticka
något annat än Strömsötröjan, säger Birgitta Björk.
Populära färger med störst
åtgång vid Vörå Handarbetsaffär är senapsgult, rostbrunt,
petroleum och olika nyanser
av grått.
Sticktrenderna
sprids
främst via sociala medier och
bloggar, men också från mun
till mun. Coronapandemin
i kombination med att folk

”

uppskattar hållbarhet, närproducerat och handgjort
har enligt Birgitta Björk bidragit till stickrenden.
– Bloggare inspirerar ju
vilket är jätteroligt. Två
bloggare som jag gärna vill
nämna är Lindas Lantliga
och Lykkeliten, de är två jätteviktiga lokala inspiratörer,
säger hon.
Vid Vörå Handarbetsaffär säljs också lokalt producerade och handsydda
barnkläder av märket Dolce
Vita Design. Enligt Birgitta
Björk hade det inte fungerat
lika bra att sälja handgjorda
kläder för tjugo år sedan.
Idag är det däremot helt rätt
i tiden.
Birgitta Björk själv har
stickat sedan sjätte klass
och finner en stor njutning i
handarbetet. Att stickning är
bra för hjärnan tvivlar hon

Det här känns inte som ett jobb, det är bara
roligt. På somrarna brukar jag sitta utanför
butiken och sticka i solen i väntan på kunder.”

Även handsydda barnkläder säljs i Vörå Handarbetsaffär.

inte på. Hon har arbetat vid
Vörå Handarbetsaffär i Vörå
sedan -92 och blev delägare i
handarbetsaffären för 16 år
sedan tillsammans med sin
bror Kaj Björk.
Ursprungligen
köptes
handarbetsaffären av deras
mamma Gretel Björk. Gretel
Björk stickar ännu regelbundet plagg som säljs i handarbetsaffären. Vörå Handarbetsaffär finns också i Vasa,
där drivs butiken av Kaj och
hans hustru Marlene.
– Det här känns inte som
ett jobb, det är bara roligt. På
somrarna brukar jag sitta utanför butiken och sticka i solen i väntan på kunder, säger
Birgitta Björk.
Att sticka är inte svårt. Det
viktigaste är att ha ett intresse och en vilja att lära sig.
Att hitta information online
är lätt och på Youtube finns
många videor på hur man
stickar både lättare och svårare saker.
Birgitta Björk rekommenderar att man börjar med

Birgitta Björk, delägare i Vörå Handarbetsaffär, tror att sticktrenden kom

tjockt garn, tjocka stickor
och tar sig an ett lätt och
snabbt stickprojekt om man
är nybörjare. En tubhalsduk

Den randiga tröjan har Birgitta Björk stickat
av restgarn.

är ett bra exempel på något
som går snabbt att sticka och
som alla med en vilja klarar
av att sticka.

I Vöråhyllan säljs prylar med koppling till
Vörå.

13

torsdag 25 mars 2021

mmer att fortsätta under våren och sommaren.

– Har man kört fast får
man gärna fråga hjälp av mig,
jag är ingen expert men har
stickat många olika mönster

och hjälper gärna till, säger
Birgitta Björk.
Till våren och sommaren tror Birgitta Björk att

det kommer vara trendigt
att sticka Strömsötröjan för
barn men också virkade toppar och plagg stickade med

I den ljusa och hemtrevliga handarbetsaffären i Vörå säljs allt från garn till vaxdukar och
broderier.

tunnare och svalare garn.
Hon tror att sticktrenden
kommer att hålla i sig till
sommaren, men att de tjocka

garnen byts ut mot svalare
garn av bomull, lin, viskos
och bambu. Många föredrar
också att virka sommarplagg

Senapsgult och rostbrunt är två populära färger i år.

istället för att sticka eftersom
virkade plagg känns lättare.

Text & foto:
Elin Borgmästars
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Baggas Bil & Traktor utvidgar och växer
Behovet av service på
lantbruksmaskiner ökar
då teknologin utvecklas.
Läget mitt ute på landsbygden i Komossa, Vörå, har
inte varit något i hinder för
utvecklingen vid Baggas Bil
& Traktor.

Informerar l Tiedottaa
Ända sedan Anders Bergman övertog familjens jordbruk 1992 och två år senare
startade serviceverkstad i
form av en bifirma, har verksamheten vuxit och med den
också utrymmena. Sedan
några månader tillbaka står
den nyaste hallen klar och
där servas nu de tyngsta fordonen – lantbruks- och grävmaskinerna.
De båda verksamhetsformerna har idag bytt plats
– jordbruket är numera en
binäring, medan serviceverkstaden sysselsätter fem personer på heltid. Spannmålsodlingen finns kvar, men
produktionsdjuren fick redan 1999 ge plats för en större
verkstad och sedan dess har
man förstorat sina utrymmen
ytterligare – nu senast 2020.
För varje gång företaget
sökt om investeringsstöd,
har kraven på ansökningshandlingarna blivit allt högre

Anders Bergman gjorde sin bisyssla till sin huvudnäring och driver sedan 1994 Baggas Bil & Traktor i Komossa. Här servas
och repareras både personbilar, paketbilar, lantbruksmaskiner och jordbyggnadsmaskiner. foto: Anna Sand

och började redan för flera år
sedan kännas övermäktiga
för honom att sköta på egen
hand.
– Vi tog hjälp av VASEK
första gången 2007 och deras
hjälp var avgörande för att
det här nybygget skulle bli av.

Behovet av ett eget och större
utrymme för servicen av lantbruksmaskiner hade funnits
en tid redan. Även om antalet jordbruk går ner i landet,
ökar behovet av maskinservice eftersom service av dagens traktorer och maskiner
ofta kräver test- och diagnos-

tikutrustning som en följd av
all den elektronik och data de
numera innehåller.
Byggbeslutet fattades vintern 2020 – innan någon visste vad som komma skulle.
– Visst hann jag tänka ett
och annat när pandemin
kom och personbilskunder-

na under ett par veckor minskade drastiskt, men sedan
återgick allt till det normala
här och vår bransch har tack
och lov inte drabbats desto
mer, konstaterar Bergman
vidare.
Planering, ansökan om
bygglov och dylikt skötte de

själva om, medan investeringsansökningshandlingarna fylldes i med hjälp av företagsrådgivare Olav Nylund
på VASEK.
– Vi kopplade in VASEK
direkt i projektet. Även om
det inte handlar om någon
raketteknik, besitter de en
värdefull kunskap – speciellt
för mig som nästan har pappersallergi, skrattar Bergman. Man vet att allt blir korrekt direkt och att ansökan
inte kommer i retur.
I januari gjordes slutgranskningen av den 240 m²
stora hallen, där även en del
ny utrustning finns installerad, och nu ska redovisning
och
utbetalningsansökan
göras för investeringsstödet
som man beviljades.
– Även då kommer vi att
ta hjälp av Nylund, tillägger
Bergman.
Tack vare nybyggnaden
har man nu kunnat nyanställa en person och det finns
utrymme för fler.
– Det är glädjande när företag trots pandemiläget kan
investera och skapa nya arbetsplatser, konstaterar företagsrådgivare Olav Nylund.
– Dylika företag är värdefulla för landsbygden tjänsterna produceras där
de behövs och man skapar
sysselsättning i det egna närområdet. Också kunnandet
bevaras och utvecklas när
verksamheten växer, tillägger han.
Anna Sand

Baggas Bil & Traktor laajentaa ja kasvaa
Maatalouskoneiden huollon tarve kasvaa teknologian kehittyessä

VASEKin yritysneuvoja Olav
Nylundin avustuksella.
– Otimme VASEKin suoraan mukaan hankkeeseen.
Vaikka kyse ei ole mistään
rakettitieteestä, heillä on
arvokasta
osaamista
—
varsinkin minulle, jolla on
melkein paperiallergia, Bergman nauraa. Tietää varmasti,
että kaikki on heti oikein ja
eikä hakemus tule paluupostissa takaisin.

Sijainti maaseudulla Vöyrin
Komossassa ei ole ollut esteenä Baggas Bil & Traktorin
kehitykselle.

Informerar l Tiedottaa
Siitä lähtien, kun Anders
Bergman otti perheen maatalouden haltuunsa vuonna
1992 ja kaksi vuotta myöhemmin perusti huoltokorjaamon
sivutoiminimenä,
liiketoiminta on kasvanut
ja sen mukana myös tilat.
Muutama kuukausi sitten
valmistui uusin halli, jossa
huolletaan nyt raskaimmat
ajoneuvot eli maatalous- ja
kaivinkoneet.
Nämä kaksi toimintaa
ovat siis sittemmin vaihtaneet paikkoja — maatalous
on nyt sivutoimena, kun
taas korjaamo työllistää viisi
kokopäiväistä henkilöä. Viljanviljelyä harjoitetaan edelleen, mutta tuotantoeläimet
saivat tehdä tilaa suuremmalle verstaalle jo vuonna
1999 ja sen jälkeen tiloja on
laajennettu entisestään — viimeksi vuonna 2020.
Joka kerta, kun yritys on hakenut investointitukea, ovat

Anders Bergmanin sivutoimesta tuli päätoimista ja hän on pyörittänyt vuodesta 1994 lähtien Baggas Bil & Traktoria Komossassa. Yritys huoltaa ja korjaa sekä henkilöautoja, pakettiautoja, maatilan koneita että maanrakennuskoneita. Kuva: Anna Sand

hakemusasiakirjojen
vaatimukset nousseet yhä korkeammiksi ja jo useita vuosia
sitten alkoi tuntua ylitsepääsemättömältä hoitaa hakuprosessi ilman apua.
– Turvauduimme VASEKin apuun ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja heidän
apunsa oli ratkaisevan tärkeää, jotta tämä uusi rakennus

saatiin aikaan.
Tarve suuremmalle ja
omalle tilalle maatalouskoneiden huoltamista varten
oli ollut ilmeistä jo jonkin
aikaa. Vaikka maatilojen
määrä on maassa laskussa,
konehuollon tarve kasvaa,
koska nykypäivän traktoreiden ja muiden koneiden
huoltaminen vaatii usein

testaus- ja diagnostiikkalaitteita kaiken niiden nykyään
sisältämän elektroniikan ja
datan seurauksena.
Rakentamispäätös tehtiin
talvella 2020 — ennen kuin
kukaan tiesi, mitä on tulossa.
– Toki ehdin ajatella yhtä
ja toista, kun pandemia tuli
ja henkilöautoasiakkaat pa-

rin viikon aikana vähenivät
rajusti, mutta sitten kaikki
täällä palautui normaaliksi
eikä meidän alamme onneksi
ei ole kärsinyt sitä enempää,
Bergman toteaa.
Rakennusinvestoinnin
suunnittelun, rakennusluvan
hakemisen ja muut yritys hoiti
itse, kun taas investointitukihakemusasiakirjat täytettiin

Tammikuussa oli vuorossa
loppukatselmus 240 m² suuruisessa hallissa, jonne on
myös asennettu jonkin verran uutta kalustoa. Seuraavaksi myönnetystä investointituesta on tarkoitus tehdä
maksatushakemus.
– Silloinkin
pyydämme
Nylundilta apua, Bergman
lisää.
Uudisrakennuksen ansiosta yritykseen on nyt voitu
palkata uusi työntekijä, ja
tilaa olisi useammallekin.
– On ilahduttavaa, kun
pandemiatilasta huolimatta
yritykset voivat investoida
ja luoda uusia työpaikkoja,
yritysneuvoja Olav Nylund
toteaa.
– Tällaiset yritykset ovat
arvokkaita maaseudulle –
palveluita tuotetaan siellä,
missä niitä tarvitaan ja työpaikkoja syntyy omalle alueelle. Myös osaaminen säilyy
ja kehittyy liiketoiminnan
kasvaessa, hän lisää.
Anna Sand
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Dags för niorna att söka in till hösten
Takdroppstiden är här
och det betyder att högstadiernas niondeklassare måste ta beslut om
vart de ska söka in till
hösten.
Den utvidgade läroplikten
innebär att det från och med
i vår är obligatoriskt för den
som går ut nian att söka vidare till en utbildning på andra
stadiet. Utbildningsutbudet i
regionen är stort och därför
är det roligt att Vörå kommun kan erbjuda gymnasieutbildning av hög kvalitet till
sina unga invånare.
I Vörå samgymnasiumidrottsgymnasium studerar
för närvarande drygt 160
studerande, som i dagsläget
representerar 31 olika kommuner. Skolan är både ett
vanligt gymnasium och ett av
Finlands två svenskspråkiga
idrottsgymnasier. De studerande på allmänna linjen
följer gymnasiets läroplan
medan de studerande på
idrottslinjen följer läroplanen för idrottsgymnasier. För
de studerande på idrottslinjen innebär detta att de får
ersätta en del obligatoriska
gymnasiekurser med idrottskurser och träningar.
Utrymmena på Campus
Norrvalla, dit gymnasiet
flyttade 2015, är fräscha och
ändamålsenliga. Att flera utbildningar finns under samma tak ger också ett mervärde. Skollunchen, som tillreds
och serveras i Elsas kök, får
av många studerande högsta
betyg.
Den familjära stämningen
i gymnasiet går inte att ta
miste på. Studerande på allmänna linjen och idrottslinjen blandas i undervisningsgrupperna och nya vänskaper uppstår lätt. Möjligheten
att bo på internatet gör också
att många av de studerande
på idrottslinjen umgås även
på fritiden.
Skolans lärare och tränare är engagerade och vana
att handleda de studerande
på båda linjerna. Det goda
samarbetet mellan lärare
och tränare möjliggör även
att studerande på idrottslinjen kan uppnå goda resultat
både inom idrotten och i studierna.
En gymnasiereform pågår
som bäst i vårt land och i höst

tas den nya läroplanen i bruk.
I och med det slutar vi använda begreppet kurser utan
talar istället om moduler, studieavsnitt och studiepoäng.
Ett studieavsnitt kan innehålla flera moduler och ger
mellan 1 och 4 studiepoäng.
För att få gymnasiebetyg
krävs att man avlagt 150 studiepoäng. Modulerna i den
nya läroplanen påminner till
stor del om kurserna i den

gamla läroplanen. Målet med
den nya läroplanen är dock
att sträva till mera ämnesövergripande
undervisning
och ett större samarbete med
tredje stadiets utbildningar.
Därtill ska vi i gymnasiet fokusera på mångsidig kompetens.
Den studerande ska under sin gymnasietid utveckla
samhällelig
kompetens,
kommunikativ kompetens,

Fler hinderbanelopp
utlovas under 2021
zzFjärde upplagan av hinderbaneloppen Valhalla Relay och Valhalla Junior går
av stapeln lördagen den 22
maj. Loppen var inplanerade
i april men pga. pandemin
flyttas de framåt en månad.
– Vi har redan tvingats
skjuta upp Valhalla Relay
och Junior 3 ggr pga. av pandemin, så nu hoppas vi på
att genomföra evenemangen
med nödvändiga specialarrangemang, berättar idrottsproducent Joakim Träskelin
som ansvarar för arrang-

emangen
loppen.

kring

Valhalla-

Folkhälsan satsar på att utvidga hinderbana-konceptet
Valhalla. Norrvalla-området
passar perfekt för hinderbana. Under 2020 har man
uppdaterat den stationära
hinderbanan.
– Nu då Toughest inte ordnas i Finland mera, så är vi
övertygade om att det finns
ett behov av den här nya satsningen, säger Träskelin.
Hinderbanan har fått 10 st.

nya stationära hinder samt 2
hinder som blivit ombyggda.
Med de nya hindren finns
nya möjligheter och de kommer att ta evenemangen till
en ny nivå.
Valhalla Challenge och
Family är nya storsatsningar
som ordnas den 22 och 23 augusti.
– Vårt tidigare samarbete
med Toughest kommer att
synas i de här loppen. Det
kommer att bli riktigt häftigt
för deltagarna, säger Träskelin.

tvärvetenskaplig och kreativ
kompetens, etisk kompetens
och miljökompetens, global och kulturell kompetens
samt kompetens för välbefinnande. Dessa kompetenser
finns som gemensamma mål
i alla läroämnen i den nya läroplanen.
Den som gått ut gymnasiet
får i regel två betyg: ett gymnasiebetyg och ett studentbetyg. Studentbetyget får man

genom att delta i studentprov
i olika ämnen. Studentbetygets betydelse har de senaste
åren ökat och öppnar därmed många dörrar till tredje
stadiets utbildningar.
Ansökan om studieplats
vid Vörå samgymnasiumidrottsgymnasium görs via
gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
(även kallad GEA). Sista
ansökningsdag är 7.4.2021 kl.

15.00. Den som söker studieplats på idrottsgymnasiet ska
därutöver fylla i en separat
ansökan på gymnasiets hemsida www.vorasamgymnasium.fi.
Vi ser framemot en intressant och givande höst med
många nya studerande och
en hel del nyheter inom gymnasieutbildningen!

Maria Holmgård,
vikarierande rektor vid VSG
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zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto

zzNu kan vi verkligen säga
våren är här, även om vi har
mycket snö kvar på marken
efter denna vinter. Men fåglarna kvittrar och solen värmer fint på kinden, visst är
det ändå skönt att veta att
vi går mot bättre tider, på
många sätt. På medborgarinstitutet har vi flera kurser
som startar ännu under vårens gång. På grund av alla
restriktioner har vinterhalvåret varit lite magert med kurser men många har vi flyttat
fram och vi hoppas nu då att
restriktionerna även tillåter
kursverksamhet. När denna
artikel skrivs, har vi ännu
inte fått information om hur
läget ser ut i april och framöver, men vi lever i hoppet och
håller reservation för förändringar. Men som sagt, vi har
ett brett utbud av kurser som
vi hoppas kunna starta ännu
under vårens gång.
Att kunna vara ute och njuta av vårens framfart är alltid
trevligt. Att se hur små blomknoppar börjar sticka fram
eller höra när fåglarna återvänt från sydligare breddgrader. Har du koll på dina
småfåglar förresten? Vi har
nämligen en ypperlig kurs
för dig om du vill lära känna
igen dem bättre, ”Fåglar i vår
näromgivning” tillsammans
med Tomas Klemets.
För dig som hellre ser på
blommor än fåglar vill vi tipsa om kursen ”Bukett i spiral” med Jenny McCrea som
driver företaget Edenflowers
i Vasa. På kursen får du lära
dig hur man binder en bukett
i spiralteknik. Materialkostnader ingår i kurspriset och
du får givetvis ta med dig buketten hem.
Är du nyfiken på hur spelet
Pokémon GO funkar eller är
du redan en rutinerad trainer? För barn i åldern 7-10
har vi en rolig kurs vi gärna
vill ha flera deltagare på. ”Vi
spelar Pokemón GO!” Alla
är välkomna med och spela
spelet tillsammans! Vi samlas
utanför Vörå kommungård
och går runt i byn i samlad
trupp och fångar Pokémons,
strider mot varandra och
tar ner raider. Du behöver
egen telefon eller surfplatta.
Vi använder reflexväst under träffarna! Kursdragarna
är Isabella Bjon och Isak
Forss.
Har du någon gång provat
på att smida? Om du inte har
det och du tycker det skulle
vara intressant ska du komma med på kursen ”Grunderna i smide” som vi har
vid Kimo Bruk under ledning
av smeden Niklas Svevar. Du
lär dig hur man sätter igång
ässjan, vilka verktyg som används och grundteknikerna i
smide. Du får även tillverka
något mindre smidesföremål
(krok, ljusstake).
Är du istället intresserad
av mindre metallföremål

och smycken kanske kursen
”Emaljera” med Charlotta
Hietanen skulle vara något för dig. Emaljering är en
traditionell metod, där man
genom att smälta glaspulver
dekorerar ett metallföremål.
På kursen kan du bekanta
dig med grunderna i emaljering och pröva tekniken på
koppar. Du behöver inga
tidigare erfarenheter. Undervisningsspråket är finska,
handledning fås på svenska.
För dig som hellre arbetar
med glas eller porslin tipsar vi om kursen ”Glas och
porslinsmålning” med Ingvor Jåfs. Här kan du lära dig
flera olika tekniker och måla
personliga glas- och porslinsföremål till hemmet eller som
gåva. T.ex. ett dekorationsföremål, en kaffeservis, en vas
eller en tavla.
Inför våren och sommaren
vill man kanske också se över
sin garderob. Behöver man
fixa eller sy om något klädesplagg, kanske man vill sy en
helt ny sommarklänning eller om du hellre vill köpa dig
något nytt. Vi har tre olika
kurser och föreläsningar som
tangerar detta ämne. Först
ut en ”Sy och stickhelg”
med Carola Renlund, där
du är välkommen med att
sticka, sy och umgås i handarbetandets tecken! Här har
du chansen att färdigställa
halvfärdiga projekt, förnya
garderoben eller den textila
inredningen i hemmet. Alla
syr, stickar och virkar enligt
egen förmåga på sina egna
handarbetsprojekt. Vill du
koncentrera dig helt på att
sy en ny sommarklänning
till exempel kan du istället
komma med på kursen ”Sy
unika och användbara sommarkläder” som också leds
av Carola Renlund. På denna
kurs får du lägga egen prägel på din basgarderob inför
sommaren genom att sy mjuka, sköna kläder som t.ex. tskjorta, leggings, tunika eller
sommarklänningar. Du får
nyttiga sömnadstekniska tips
och mönsterinspiration för
alla figurtyper. Har du istället lite spretig garderob och
du jämt tycker du inte har
någonting att bära borde du
delta i föreläsningen ”Bygg
en bra basgarderob med
VOGA styling” med Sandra
Holmäng. Hon vägleder dig i
hur du bygger upp en hållbar
basgarderob och stil. Vad hör
till basgarderoben, hur stylar
man den och hur gör man
den så hållbar som möjligt?
Föreläsningen kan också följas med på distans.
Har du nyligen skaffat dig
en Apple iPhone smarttelefon eller en Apple iPad pekplatta, då är detta kursen för
dig: ”iPhone och iPad för
nybörjare” med Tom Lillas.
Under kursen går vi igenom
de viktigaste funktionerna
och inställningarna i iOS,

Måndagen den 19 april finns möjlighet att lära sig om mousserande viner i Oravais förvaltningshus.

surfplattans användning, kameran samt webbläsaren och
Internet. Du behöver inte
kunna någonting på förhand.
Är du historieintresserad
tipsar vi än en gån 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.
Ett sista kurstips för denna
gång är kursen ”mousserande viner” med Glenn Sundstedt. Ta med dig gina vänner
och kom och dig mer om
champagne och mousserande viner. Vi provar och jämför olika sorter och lär oss
hur man framställer mousserande viner. Vad betyder sabrering, vad är ett coupeglas,
små eller stora bubblor osv.
Vi lär oss även sabrering och
någon av deltagarna får testa
på att sabrera en champagneflaska med kniv/sabel. Skulle inte detta vara en ypperlig
chans att skåla in våren eller
bättre och ljusare tider?
Vi hoppas givetvis kunna
starta upp de läsårskurser
som pausat nu under våren,
såsom körerna, bollsport och
motionskurser samt många
fler. Ifall du är intresserad av
någon av dessa hittar du all
information på vår hemsida
www.vora.fi/kursanmalan.
Hoppas ni är lika ivriga som
vi att komma med på kurs
ännu i vår.
Vi vill också tacka för all
den fina respons vi fått från
våra två Allsångsprogram
vi sänt via WörTv. På första
krysset fick vi in närmare 50
svar. Av dessa drog vi tre vinnare som blev: Sig-Britt Kullman som vann presentkortet
till Oravais Rökeri, Britta

Maria Grind vann presentkortet till Vörå Handarbetsaffär samt Barbro Rabb som
vann ett presentkort till en
kurs vid Vörå Medborgarinstitut. Grattis till vinnarna.
Vinnarna till det andra krysset publiceras i följande nummer av Kommunbladet.
zzNyt voimme todella sanoa
kevään saapuneen, vaikka
maassa onkin vielä paljon
lunta talven jäljiltä. Mutta
linnun livertävät ja aurinko
lämmittää poskia, on niin
ihanaa tietää, että olemme
menossa parempia aikoja
kohti, monella tapaa. Meillä
kansalaisopistossa
monet
kurssit käynnistynyt nyt vielä
kevään aikana. Talvikaudella kursseja on ollut kaikkien rajoitusten takia hiukan
niukasti, mutta monia kursseja on siirretty eteenpäin,
ja toivommekin nyt, että rajoitukset sallivat myös kurssitoiminnan. Tätä artikkelia
kirjoitettaessa emme ole vielä saaneet tietoa huhtikuun
tilanteesta, mutta elämme
toivossa ja varaudumme
muutoksiin. Mutta kuten sanottua, meillä on laaja kurssitarjonta, jonka toivomme
voivamme käynnistää vielä
nyt keväällä.
Jos olet kiinnostunut pienistä metalliesineistä ja
koruista, ehkä ”Emalointi”kurssi Charlotta Hietasen
johdolla voisi sopia sinulle.
Emalointi on perinteinen
menetelmä, jossa metalliesine koristellaan sulattamalla
siihen lasijauhetta. Tutustut
kurssilla emaloinnin perusteisiin ja pääset kokeilemaan
tekniikkaa kuparille. Et tarvitse aiempaa osaamista tai
kokemusta. Opetuskielenä
on suomi, ohjausta saa myös
ruotsiksi.
Kevään ja kesän alla haluaa ehkä myös käydä läpi
vaatekaappiaan. Ehkä jokin
vaatekappale kaipaa korjaamista tai muokkaamista,
ehkä haluat ommella aivan
uuden kesäleningin tai ken-

ties haluat mieluiten ostaa
jotain uutta. Meillä on pari
tätä aihetta sivuavaa kurssia
ja luentoa. Ensimmäisenä
”Viikonloppu ompelemisen
ja kutomisen parissa” Carola Renlundin johdolla. Voit
kurssilla neuloa, ommella ja
seurustella käsityön merkeissä! Tässä oiva mahdollisuus
saattaa loppuun puolivalmiita hankkeita, uudistaa vaatevarastoa tai kodin tekstiilisisustusta. Kaikki ompelevat,
neulovat ja virkkaavat omia
käsityöhankkeitaan oman
taitonsa mukaan. Jos haluat
keskittyä esimerkiksi uuden
kesäleningin ompelemiseen,
voit sen sijaan tulla kurssille
”Ompele
kesävaatteita”,
jota myös johtaa Carola
Renlund. Tällä kurssilla voit
luoda oman leimasi kesän
perusvaatevarastoon ompelemalla pehmeitä, ihania
vaatteita, esim. t-paidan,
leggingsit, tunikan tai kesäleningin. Saat hyödyllisiä
ompeluteknisiä vinkkejä ja
inspiraatiota eri kaavoihin
kaikille vartalotyypeille.
Tietenkin toivomme myös,
että voimme käynnistää nyt
keväällä keskeytyksissä olleet koko lukuvuoden kurssit, kuten kuorot, pallourheilun ja liikuntakurssit sekä
monet muut. Jos jokin näistä
kiinnostaa, löydät kaikki
tiedot
verkkosivuiltamme
http://www.vora.fi/kursanmalan Toivottavasti olette
yhtä innokkaasti tulossa
kursseille nyt vielä keväällä
kuin mekin!
z719822
z
FÅGLAR I VÅR
NÄROMGIVNING
Tegengrenskolan
Ti 18.00–21.00, 6.4.–18.5.2021
28 euro, Tomas Klemets
z112814
z
BUKETT I SPIRAL
MI-Verkstan
Må 19.00–21.00, 19.4.2021
41 euro, Jennie McCrea
z340112
z
VI SPELAR POKÉMON GO!
Vörå kommungård

Må 18.00–19.30, 5.–19.4.2021
12 euro, Isabella Bjon, Isak
Forss
z112816
z
GRUNDKURS I
SMIDE
Kimo bruk
Lö 9.00–16.00, 10.4.–8.5.2021
44 euro, Niklas Svevar
z112506,
z
EMALOINTI/
EMALJERA
MI-Verkstan
Lö 11.00–16.00, 17.4.2021
11 euro, Charlotta Hietanen
z112302
z
GLAS- OCH PORSLINSMÅLNING
Kovik samlingssal
Må 18.30–20.45, 12.–26.4.2021
35 euro, Ingvor Jåfs
z111714
z
SY- OCH STICKHELG
Särkimo skola
Fr 18.00–20.30, Lör 10.00–
16.00, 9.–10.4.2021
18 euro, Carola Renlund
z111716
z
SY UNIKA OCH
ANVÄNDBARA SOMMARKLÄDER
Koskeby skola
Må
18.00–21.00,
12.4.–
10.5.2021
32 euro, Carola Renlund
z999923
z
BYGG EN BRA
BASGARDEROB
MED
VOGA STYLING
Campus Norrvalla
On 19.00–20.30, 14.4.2021
20 euro, Sandra Holmäng
z340104
z
iPHONE OCH
iPAD FÖR NYBÖRJARE
Vörå huvudbibliotek
Ti 13.00–15.30, 13.–27.4.2021
19 euro, Tom Lillas
z999954
z
KONSULINNAN
TULLA MOE
Campus Norrvalla
Ti 18.00–19.30, 27.4.2021
avgiftsfritt, Karin Sandqvist
z810116
z
MOUSSERANDE
VINER
Oravais förvaltningshus
Må 19.00–21.00, 19.4.2021
30 euro, Glenn Sundstedt

Finlandia Cleaning Services
Vi erbjuder:
Städning av egnahemshus, kontor samt
och slutstädningar.
Vi erbjuder även mindre trädgårdsarbeten
som gräsklippning, lövblåsning m.m

Stop Cancer-insamlingen
drar igång igen i Vörå

Allmänt om Stop Cancer -insamlingen:
På grund av pandemi-

Vi erbjuder även mindre trädgårdsarbeten
RING:
som gräsklippning, lövblåsning
m.m

Christina 050-5875306
RING: Christian 050-9186224
Christina 050-587 5306
Christian 050-918 6224

RING:
Christina 050-5875306
Christian 050-9186224

Ändring av generalplan för havsstränder och bosättningsområden, Särkimo

Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb startar Stop Cancer-insamlingen igen. BIlden från
vårmötet 19.2.2020.

restriktionerna
tvingades
Österbottens Cancerförening
avbryta sin Stop Syöpä – Stop
Cancer-insamling genast då
man kommit igång i februari.
Nu tänker föreningen
starta upp insamlingen igen,
eftersom coronaläget har ökat
cancerpatienternas
utmaningar, och hotar de avgiftsfria tjänster som erbjuds.
Ett gott liv trots cancer är
Cancerföreningens målsättning, även under coronatiden.
Människor insjuknar i samma
grad som förut, och situationen för den insjuknade och
de närstående är precis lika
allvarlig som tidigare. Utmaningarna är nu dock flera.
– Man kan rentav säga att
coronan har lyft den insjuknades utmaningar till en ny nivå.
Det är svårare att träffa anhöriga, man vågar kanske inte
åka på undersökningar och
behandlingar som förr, och
den ekonomiska biten är tuff,

säger Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare
Markku Suoranta.
Också Österbottens Cancerförening står inför ekonomiska realiteter. Läget är
utmanande eftersom föreningens verksamhet och
avgiftsfria tjänster för cancerpatienter och deras närstående har alltid grundat sig
på en stark egen finansiering
och medelsanskaffning, ”talkoanda”, och en vilja att göra
något gott för dem i en svår
livssituation.
Insamlingen som körde
igång i februari torkade dessvärre in på grund av coronarestriktionerna.
Dessutom
hotar STEA, som delar ut
understöd från Veikkaus
vinstmedel till tredje sektorns
aktörer, att minska sin finansiering.
– Ifall inkomsterna minskar
tvingas vi eventuellt att skära
ner i tjänsteutbudet, permit-

zzMed lite tur kan du nu låna
en bok på huvudbiblioteket
som det annars är lång kö
till. Böcker som finns på vår
”snabblånshylla” kan man
inte reservera på förhand.
Lånetiden är max 14 dagar.
Just nu finns lokala böcker
som snabblån: Heiman av
Ann-Luise Bertell, Klein av
Axel Åhman och I rättvisans
blod av Nilla Kjellsdotter.
Kom in och se om du har turen att fynda en populär bok!

Vörå 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.

Städning av egnahemshus,
kontor samt flytt- och
Vi erbjuder:
Städning avViegnahemshus,
kontorträdgårdssamt
slutstädningar.
erbjuder även mindre
och slutstädningar.
arbeten som gräsklippning,
lövblåsning m.m.

<-- VASA -->

tera vår yrkespersonal eller till
och med ta till uppsägningar.
Därför startar vi upp Stop
Cancer-insamlingen igen. Vi
vänder oss till människor, företag och samfund, så att de
än en gång räcker ut en hjälpande hand för att stöda Österbottens
Cancerförenings
verksamhet, vädjar Suoranta.
Insamlingsmålen för Österbottens Cancerförenings
Stop Syöpä – Stop Cancer
-insamling är enligt Suoranta
de samma som under våren:
Cancerpatienternas
psykosociala och ekonomiska
stöd, den palliativa hemsjukvården i regionerna, samt
krisarbetet för cancerpatienter och deras anhöriga.
Ytterligare information:
Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151
Ordförande för Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb Siv
Säll, tel. 050 404 8904

Ta snabblån på bibban – Pikalaina kirjastosta

Vi testar på utlåning av brädspel på biblioteket. Lånetiden för brädspel är två veckor och man kan låna max ett
spel åt gången.
På vår hemsida fredrika.
finna.fi hittar du vårt utbud
genom att söka på ”brädspel”.
Som övrigt material kan du
också reservera brädspelen
och välja på vilket bibliotek
(bokbuss) i kommunen du
vill hämta ditt material.

Finlandia Cleaning Services

FB: Finlandia-Cleaning-Services
IG: @ Finlandiacleaningservices

zUnder
z
tiden
1.2.202030.6.2021 pågår Österbottens
Cancerförenings
insamling
Stop Cancer 2021. Insamlingen
sker inom föreningens verksamhetsområde och de insamlade medlen kommer helt och
hållet att användas för cancerarbete i Österbotten.
Nu startar den också på
nytt i Vörå. Första försöket
var i mars 2020 men det slutade i och med corona.
– I Vörå, Oravais och Maxmo-området fungerar också
en underavdelning för Österbottens Cancerförening,
Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb. Klubben erbjuder
både kamratstöd och rekreation för de som är drabbade och deras närmaste.
Klubben bidrar också med
ekonomiskt stöd åt de som
insjuknat i cancer, berättar
klubben ordförande Siv Säll.
Moderföreningen Österbottens Cancerförening hjälper drabbade med att ordna
rehabilitering, kamratstöd,
gruppverksamhet och krishjälp för de som är drabbade.
Och palliativ stödperson
verskamhet finns på området
och föreningens kristerapeut
besöker patienter och anhöriga i området.
Vöråbor kan delta i insamlingen med bankgiro som delas ut till varje hem i slutet av
mars (veckorna 12-13) eller
via internet www.stopcancer.fi/donera , man kan också donera via MobilePay till
lokala insamlingsnummer i
Vörå är 64183.
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Just nu finns 14 lokala bocker tillgängliga som snabblån.

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.
zzJos onni suosii, voit nyt
lainata pääkirjastosta kirjan,
johon muuten on pitkä jono.
”Pikalainahyllyssämme” oleviin kirjoihin ei voi tehdä ennakkovarausta. Laina-aika
on enintään 14 päivää. Meillä
on juuri nyt paikallisväritteisiä kirjoja pikalainattavana:
Ann-Luise Bertellin Heiman,
Axel Åhmanin Klein ja Nilla
Kjellsdotterin I rättvisans
blod. Tule tarkastamaan,

sattuisitko löytämään hyllystä jonkin suositun kirjan!
Kokeilemme kirjastossa
lautapelin lainaamista kotiin. Lautapelien laina-aika on
kaksi viikkoa ja kerrallaan
voi lainata yhden pelin. Kotisivuillamme fredrika.finna.
fi löydät tarjontamme hakemalla ”lautapelit”. Voit myös
varata lautapelejä muuna aineistona ja valita, mistä kunnan kirjastosta (kirjastoautosta) haluat noutaa pelisi.
Vöyrin kunnankirjasto järjestää novellikilpailun kaikille 13–20-vuotiaille, joilla
on kirjastokortti Vöyrin kirjastoihin. Säännöt ovat aika
yksinkertaiset. Kirjoita enintään 500 sanan novelli. Aihe,
tyyli ja muoto ovat vapaita.
Voittajanovelli ja mahdollisesti joukko muita novelleja
julkaistaan Kommunbladetissa. Kirjaston henkilökunta
valitsee voittajan. Tuomaristo lukee novellit tietämättä
kirjoittajaa. Lähetä novellisi
ja koko nimesi osoitteeseen:
vora.noveller@gmail.com
viimeistään 5.4.2021.
Vöyrin Säästöpankin Aktia-säätiön avustuksen ansiosta kolme parasta novellia
saavat palkinnoksi 100, 75 ja
50 euroa.

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 21.12.2020
godkänt ändring av generalplan för havsstränder och
bosättningsområden, Särkimo.
Beslutet har vunnit laga kraft och planen träder i kraft
<-VASA
-->
fr.o.m.
25.3.2021.
Vörå 25.3.2021
Utvecklings- och planläggningswww.vora.fi
sektionen

Särkimon ranta- ja kyläalueiden yleiskaavan muutos
Valtuusto on kokouksessaan 21.12.2020 hyväksynyt
Särkimon ranta- ja kyläalueiden yleiskaavan muutoksen.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava tulee voimaan
25.3.2021.
Vöyrillä 25.3.2021
www.voyri.fi
Kehitys- ja kaavoitusjaosto

Ändring av Oravais delgeneralplan för
havsnära byar, Oxkangar
Fullmäktige har vid sitt sammanträde 21.12.2020
godkänt ändring av Oravais delgeneralplan för havsnära
byar, Oxkangar
Beslutet har vunnit laga kraft och planen träder i kraft
fr.o.m. 25.3.2021.
Vörå 25.3.2021
Utvecklings- och planläggningswww.vora.fi
sektionen

Oravaisten merenläheisten kylien
osayleiskaavan muutos
Valtuusto on kokouksessaan 21.12.2020 hyväksynyt Oravaisten merenläheisten kylien osayleiskaavan muutoksen.
Päätös on saanut lainvoiman ja kaava tulee voimaan
25.3.2021.
Vöyrillä 25.3.2021
www.voyri.fi
Kehitys- ja kaavoitusjaosto

Ändring av generalplan för havsstränder och bosättningsområden, Villför
Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under
tiden 25.3–26.4.2021 på kommunens webb-plats:
www.vora.fi/villfor
Eventuella anmärkningar riktas till Utvecklings- och
planläggningssektionen, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och
lämnas in senast 26.4.2021
Vörå 25.3.2021
Utvecklings- och planläggningssektionen
www.vora.fi

Ranta- ja kyläalueiden yleiskaavan
muutos, Villför
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 25.3.–26.4.2021
Vöyrin kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/villfor
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kehitysja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on
jätettävä 26.4.2021 mennessä
Vöyrillä 25.3.2021
Kehitys- ja kaavoitusjaosto
www.voyri.fi
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sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 14, 17, 8 och 4.

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Eläinlääkäri
Veterinär

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

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

BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU

VINNARE
t

Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, Seger
Marketing, Långviksgatan 35 B 2, 65100 Vasa. Märk
kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast
den 7 april. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

nb
mu lade
m

Var finns bilden?

Lä

Läsartävling

Gun-Viol Furunäs överraskades av sin vinst.

Foto: Privat

Gun-Viol Furunäs jagar och röntgar
zzI förra numret av Kom
munbladet var det Gun-Viol
Furunäs som gissade rätt på
bildfrågesporten. Eller egent
ligen så var det hennes Mor
Alice Furunäs som hade läm
nat in blanketten.
Det är ofta som en mor- el
ler farförälder brukar skicka

in blanketten i en annans
namn. Men den här gången
var det en vuxen som stod på
lappen när Kommunbladet
drog vinnaren.
– Det kom som en över
raskning. Dom som brukar
vinna är ju oftast tio år gamla
eller yngre, säger Furunäs.

Gun-Viol arbetar som
röntgenskötare på Vasa cen
tralsjukhus. Hon är uppvux
en i Vörå men är bosatt i Vasa
i dagens läge. Just nu går den
största delen av fritiden för
Gun-Viol till att uppfostra en
jämthundsvalp. Den ska hon
använda inom jakten, som är

ett av hennes stora intressen.
– Det är storvilt som gäller,
säger Furunäs.
För presentkortet som hon
vunnit blir det troligtvis nå
got färgglatt.
– Det blir väl nog några
blommor.

Felix Rantschukoff

Småbarnspedagogiken sätter guldkant
på verksamheten via olika projekt
zzVid årsskiftet avslutades
projektet Främjande av inno
vativa lärmiljöer, ett av pro
jekten som pågår inom små
barnspedagogiken i Vörå.
Projektet hade tre huvud
mål. Det första var att uppda
tera utomhusmiljöerna så att
de främjar barnens intresse
för rörelse och motorik. Det
andra målet var att skapa
inomhuslärmiljöer som ger
möjlighet till flexibel och
mångsidig verksamhet på
daghemmen.
Det tredje målet var att ut
veckla användningen av IKT
inom småbarnspedagogiken.
Genom projektet kunde en
del lekutrustning till dag
hemmens utomhusmiljöer
införskaffas. Bl.a. fick Karv
sor daghem och daghemmet
Liljekonvaljen balansbom
mar som används flitigt. Klät
terställningar skaffades till
Karvsor daghem, Tottebo och
Liljekonvaljen.
– Balansgången på Lilje
konvaljen används både i
den fria leken och som en del
av motorikbanorna som man
gör upp på daghemmet, säger
Mikaela Majabacka som är
föreståndare på daghemmen
i Vöråområdet.
Alla enheter inom små
barnspedagogiken fick för
nya innehållet i sina förråd

med mindre motorikredskap,
som t.ex. sparkcyklar, hopp
rep, bollar, balansredskap
och skottkärror.
Även lärmiljöerna inom
hus kunde förbättras genom
anskaffning av skärmar som
förutom att användas som
rumsavdelare och därmed
skapa utrymme för små
gruppsundervisning.
Det tredje målet i projektet
förverkligade genom att en
IKT-arbetsgrupp har tillsatts
med representanter från varje
daghem. Dessa har fungerat
som stödpersoner och hand
ledare för övrig personal på
daghemmen i användningen
av IKT i verksamheten.
De har också deltagit i att
ta fram bildningssektorns
IKT-strategi. Projektet Lär
miljö inom småbarnspedago
giken finansierades till 80 %
av statsunderstöd från utbild
ningsstyrelsen. Statsunder
stödet för det här projektet
uppgick till 29 600 euro.
Övriga projekt som små
barnspedagogiken
arbetar
med för tillfället är Åtgärder
som utjämnar konsekvenser
na av Coronapandemin och
Jämlikhet inom småbarnspe
dagogiken och utveckling av
kvaliteten som används till
att bl.a. anställa assistenter.
Sofia Mickelsén
Anna Käcko-Englund

Milton Nygård, Iris Nordmyr, Ida RIntamäki, Julia Hautanen,
Elsa Lundström och Albin Julin poserar i daghemmet Liljekonvaljens nya klätterställning.
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Nu går vi mot ljusare tider
zzDet är en härlig känsla, som
aldrig blir gammal, när man hör
ljudet av smältvatten som droppar i stuprören och solen stannar
längre och längre på besök för
varje dag.
Våren är alltid en välkommen
gäst. Vi har haft en otrolig vinter!
En sån vinter som jag minns från
min barndom. Snö till knäna och
bitande minusgrader. Jag har ski-

dat flera gånger i veckan vilket
har varit en tacksam avkoppling
från den annars gråtrista coronavardagen.
Vilka fantastiska talkoarbetare
vi har i Österbotten som upprätthåller alla skidspår. Ett stort tack
till er.
Nu går vi mot ljusare tid och coronavardagen får förhoppningsvis
mera färg. Solen tittar fram och

allt fler får vaccin mot covid-19.
Vi går sannerligen mot
bättre tider.
Äntligen.

jonny huggare smeds

zzFödda

Marja Meriluoto och Suad
Bjelic i Bertby fick den 27 november 2020 en pojke som
var 53,5 centimeter lång och
vägde 4 170 gram. Pojken
fick namnet Benjamin Isak
Bjelic-Meriluoto.

Ida Wörgren och Johnny
Sandås i Kaitsor fick en pojke
den 23 augusti 2020. Milan
Peter Johannes Sandås var
vid födseln 50 cm lång och
vägde 3 370 gram. Storasyster Ronja är 5 år.

Teresa och Mikael Rosenberg i Vörå fick den
18.09.2020 en pojke som
var 51,5 centimeter lång och
vägde 4 098 gram. Gossen
fick namnet Ivar Toive Jarl
Johannes Rosenberg.

Pia-Maria Hanhimäki och
Romain Favelier i Kimo fick
den 16.11.2020 en flicka som
vägde 3 265 gram och var 49
centimeter lång. Flickan fick
namnet Chloé Favelier. Storasyster Elisabeth är tre år.

Sara Clärk och Stefan Nordman i Rökiö fick den 30 januari
2021 en flicka som var 49 centimeter lång och vägde 3 010
gram. Flickan fick namnet Minou Eva Louise Nordman.

Sportlovsjakten lockade
zzUnder sportlovet ordnade
fritidskansliet i samarbete
med Vörånejdens 4h den digitala frågesporten sportlovsjakten.
Bland alla deltagarna ut-

lottades presentkort till lokala affärer: Sara Sandelin, Oskar Ekblom, Pontus Östman,
Sofia Rosenberg, Mathias
Österåker, Oliver Kempe och
Maria Smeds.

Hiihtoloman aarteenmetsästys innosti
Jenna Ståhlberg och Stani
Skorokhod i Vörå fick en
pojke den 6.11.2020. Pojken
var 52,7 centimeter lång och
vägde 4 000 gram. Han fick
namnet Walter Alexander
Ståhlberg.

Heidi Autio och Jani
Hanhimäki i Kimo fick den
18.1.2021 en flicka som
var 45 centimeter lång och
vägde 2 305 gram. Flickan
fick namnet Evelina Hanhimäki.

Bettina Ståhlberg och Alexander Åkers i Kimo fick en
pojke den 16.12.2020. Han
vägde 4 070 gram och var
53 centimeter lång. Pojken
fick namnet Noah Carl Lukas
Åkers. Syster Saga är 1,5 år.

Ing-Marie Ohls och Johan
Rönnlund i Maxmo fick en
flicka den 15 april 2020. Hon
vägde 3 695 gram och var
52 centimeter lång. Flickan
fick namnet Lykke Linnéa
Monica Rönnlund.

zzHiihtolomalla vapaa-aikatoimisto järjesti Vöyrin seudun 4H:n kanssa digitaalisen
tietovisan ”Hiihtoloman aarteenmetsästys”.
Kaikkien
osallistujien
kesken arvottiin lahjakort-

teja paikallisiin liikkeisiin:
Sara Sandelin, Oskar Ekblom, Pontus Östman, Sofia
Rosenberg, Mathias Österåker, Oliver Kempe och Maria
Smeds.

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

Satu Rajala,

BEGRAVNINGSBYRÅ

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR

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

Oravais-Vörå-Maxmo

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

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

040-502 6022

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
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Vill du börja spara?
Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

MEHILÄINEN
PALVELEE
VÖYRILLÄ
MEHILÄINEN
BETJÄNAR I
VÖRÅ

Mehiläinen palvelee Vöyrin yrittäjiä
ja yrityksiä Norrvallan toimitiloissa,
Vöyrintie 305–307
ma-to klo 8-15.30

ELNAS DAM- OCH
HERRFRISERING
044 972 1229 | Oravais

Tervetuloa!

Välkommen!

Mehiläinen betjänar Vörås företagare och företag i Norrvallas
utrymmen, Vöråvägen 305–307
må-to kl. 8-15.30
Välkomna!

Nybyggen och
renoveringar

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Mobil återvinningsstation
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 (max. antal
enligt rådande direktiv). Priset inkluderar ett
omklädningsrum och bastu.
Kom och spela badminton i idrottshallen på
Norrvalla. Nät, racketar och fjäderbollar finns
på plats. Pris 6 €/person.
NYHET! Privatpersoner kan hyra spinningsalen
för 6 €/tim per person. Här kan du t.ex. träna med
gummiband, kettlebells, medicinboll, dansa,
stretcha, yoga eller cykla.
OBS! Valhalla Relay och Junior flyttas fram till
lö 22.5. Du avgör om du vill leka dig genom banan
eller ge allt och tävla om mästerskapskvalifikation.
Ditt lopp dina villkor – vi ses på startstrecket!
Påskstängt to 1.4 fr.o.m kl. 15.00 – må 5.4.
Mera information www.folkhalsan.fi/norrvalla
Bokningar: tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Den mobila återvinningsstationen stannar
på följande platser varje torsdag:

Erbjudande!
BC-6

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

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)

Den mobila stationen tar emot samma
sorters avfall som den vanliga återvinningsstationen förutom ris och trädgårdsavfall.
Kom med högst en kubikmeter per gång.
Mikromossen besöker Sale Maxmo en gång
i månaden följande lördagar:
27.3 och 24.4 kl. 12-14.
Mikromossen tar emot trä (högst en meters
bitar), brännbart avfall, kartong-, plast-, och
glasförpackningar, papp, metall, textilier,
keramik och kakel, farligt avfall (bl.a. lysrör,
energisparlampor, batterier, ackumulatorer,
aerosoler), små elapparater och elektronikskrot. Kom med den mängd avfall du klarar
av att bära på en gång.
Kom ihåg att ta med ditt kundkort!
Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 Kvevlax

info@stormossen.fi
010 320 7600
www.stormossen.fi

stormossen
stormossen

breik.fi
www.byggakuten.fi

breik.fi
Representant Nicklas Ingman
044-3221 818
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IMPREGNERAT VIRKE
INKOMMIT!
Star Floor click 55
VINYLGOLV
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Oravais, tfn 357 5800

Katrin classic 200
WC-PAPPER 56 rl

1100
1400

/ pkt
Katrin plus HUSHÅLLSPAPPER
20 rl
/ pkt

Tjyrkblaadi
Våren / Kevät 2021

En hälsning från Vörå församling • Vöyrin seurakunnan tervehdys

KyrKohErdE hans BoijEs
hälsning i Corona-tidEr
Vi har ett annorlunda år bakom oss. För
församlingen som framför allt skall vara en
gemenskap kring Guds ord, bön och lovsång
är att inte kunna samlas märkvärdigt. Vi står
inför den andra påsken, kristenhetens viktigaste helg, utan att få fira den tillsammans.
Den bristande gemenskapen är för många
både tung och kanske förlamande. Många
far illa, ensamheten är tärande. Barnens och
ungdomarnas viktiga utveckling via intressen och sociala sammanhang är kringskurna.
Vi har under långa perioder fått ställa in det
mesta. Vi har långt fått hålla tillgodo med
digitala lösningar. Vi har i och för sig fått
mycket positiv feedback på det vi gjort och
skall fortsätta med det, men vi saknar gemenskapen. När och hur skall vi hitta tillbaka till
den ?
Jag vill ändå påminna att det finns mycket
god litteratur och för alla del digitalt material, som kan hjälpa oss att upprätthålla och
fördjupa vår gudsrelation. Vi kan i alla fall
ringa till varandra och visa vår omsorg. Församlingens medarbetare ställer också gärna
upp för samtal. Både enskild nattvard och
nattvard för mindre grupper ordnar vi gärna
– hör gärna av er om ni inte kan delta i någon av de nattvardsgångar i mindre grupper
vi sen februari ordnar i någon av kyrkorna
varje vecka.
Bönens väg är alltid öppen och Gud håller
allting i sin hand. Vi får enligt uppmaningen
i Fil 4 : 6–7 lämna våra bekymmer och låta
Gud veta alla våra önskningar. Då får vi frid
inte bara i hjärtat utan också i tankarna och
behöver inte ens i dessa osäkra tider känna
någon oro – vi förtröstar på Herren.
KirKKohErra hans BoijEn
tErVEhdys Korona-aiKana
Olemme nyt eläneet kokonaisen vuoden
Koronarajoituksilla. Kokoontuminen Jumalan
sanaan ääreen, ruokoukseen ja ylistykseen, eli
seurakunnan normaali elämä, on ollut rajoitettu tai kokonaan estetty ja nyt vietämme jo
toisen Pääsiäisen, suurin kristillisen juhlan,
poikkeus oloissa.
Tämä vuosi on monelle ollut rasittava
ja varsinkin yksinäisyys moni on kokenut
vaikeana. Olemme väkisin digitalisoituneet
missä tietenkin on hyviäkin puolia, mutta
yhteisöllisuus puuttuu. Tällaisensa aikana
henkilökohtainen uskonelämä korostuu. Esimerkiksi hyviä kirjoja voivat tässä olla hyvänä
apuna. Rukouksen tie on myöskin aina auki
ja voimme toisiamme auttaa pitämällä yhteyttä puhelimitse. Olemme viime kuukausina järjestäneet muutamia ehtoollistilaisuuksia
pienissä ryhmissä ja tarvittaessa voitte ottaa
yhteyttä myös henkilökohtaisen ehtoollisen
järjestämiseen – teemme sen mielellämme.
Tärkeintä on muistaa että Herramme
on aina vierellämme ja on hyvä muistaa
Fil 4 : 6–8 : Älkää murehtiko mistään, vaan
kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle. Pyytäkää
häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Kaiken
ymmärryksen ylittävä Jumalan rauha vartioi
sydäntänne ja ajatuksianne ja saa ne pysymään Kristuksen Jeesuksen yhteydessä.

händElsEKalEndEr fÖr stilla VECKan oCh pÅsKEn
• tapahtumakalenteri
CoronarEstriKtionEr
Under mars månad gäller restriktionerna att högst sex personer kan samlas. Vi vet ännu inte vilka
restriktioner som kommer att gälla april och maj. Vi uppdaterar informationen på församlingens
hemsida www.voraforsamling.fi kontinuerligt.
gUdstjänstliVEt
gudstjänster strömmas varje söndag från Vörå kyrka kl. 10. de sänds på Vörå församlings youtubekanal och även på ÅrvastV och WörtV kl. 10.
jordfästningar, dop oCh Vigslar
förrättningarna sker med beaktande av myndigheternas beslut. ta kontakt med förrättningsprästen
och diskutera vad som är möjligt. Vid förrättningar får de närmaste anhöriga närvara även om antalet är över persongränsen.

det program som presenteras nedan sänds endast digitalt undantaget nattvardsfirande som ordnas i
små grupper. om restriktionerna lättar kan gudstjänsterna öppnas i enlighet med förändringar i reglerna – se vad som gäller på församlingens hemsida www.voraforsamling.fi under fliken Evenemang.
de digitala sändningarna kan ses på Vörå församlings youtube kanal och söndagsgudstjänsterna och
vissa andra sändningar även i WörtV och ÅrvastV – se i deras tablåer vad de sänder.
sö 28.3 • palmsöndagen

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; S Erikson, H Boije, I Klemets, M Klemets, K Streng.
Denna gudstjänst kommer också att sändas som radiogudstjänst i Yle Vega kl. 13.03.
Må 29.3

18.00 Aktläsning från Vörå kyrka ; S Erikson, M Klemets, K Streng, aktläsare : Susann Friman
ti 30.3

18.00 Aktläsning från Oravais kyrka ; I Klemets, K Streng, M Klemets,
aktläsare : Mary Nystrand-Pärus
on 31.3

18.00 Aktläsning från Maxmo kyrka ; H Boije, E Nygård, aktläsare : Ann-Sofi Bäck
Ke 31.3

18.00 Ehtoollinen Murron rukoushuoneella ; H Boije, M Klemets

sUoMEKsi

to 1.4

18.00 Aktläsning från Vörå kyrka ; S Erikson, M Klemets, K Streng, aktläsare : Gunvor Nygård
19.00 Nattvardsgång i alla tre kyrkor
• Anmälan för Oravais (kl. 19.00, 19.30 och 20.30) till Ingemar Klemets, tfn 050 325 2025
• Anmälan för Vörå till Gun-Britt Nyman, tfn 050 350 7227
• Anmälan för Maxmo till Hans Boije, tfn 050 350 5970
20.00 Ehtoolinen Oravaisten kirkossa ; I Klemets, H Klemets, Y Svarvar
Ilmoittautuminen I Klemetsille, puh 050 325 2025 sUoMEKsi
fr 2.4

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; S Erikson, kantorerna
sö 4.4

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; S Erikson, I Klemets, M Klemets, barnkör
Ma 5.4

10.00 Digitaalinen jumalanpalvelus Vöyrin kirkossa ;
I Klemets, H Boije, M Klemets, K Streng sUoMEKsi
to 8.4

18.00 Bönesamling i Vörå församlingshem
Bön för vårt folk, vår bygd, vår värld, för coronaläget mm. Vid behov samling i mindre
grupper enligt gällande restriktioner. Mera info ger Gun-Britt Nyman, tfn 050 350 7227.
Bönesamlingar hålls också torsdag 15.4, 22.4 och 29.4.
fraM till soMMarEn
En digital gudstjänst kommer att sändas varje söndag kl. 10 på youtube och i de lokala tvkanalerna. då restriktionerna lättar välkomnas församlingen till såväl Vörå kyrka som till alla andra gudstjänster och evenemang som då kan ordnas. information kommer att finns på församlingens
hemsidor under fliken evenemang.

sändningarna pÅ yoUtUBE oCh i loKal-tV
Någon kanske undrar hur det i praktiken går till
då vi sänder gudstjänsterna från Vörå digitalt.
Det krävs ganska mycket utrustning om man vill
ha en någorlunda kvalitet och det kräver också
en del personal, helst fyra och minst tre personer
krävs för en normal sändning.
Vi har som ni kanske observerat tre kameror, varav en står på läktaren och är vad vi
kallar statisk, dvs vi varken byter vinklar eller zoomar den som vi gör med de två andra.
Vi kom bra igång för ett år sen med hjälp
av WörTV och ÅrvasTV som ställde upp
med både kameror, sändningsutrustning och
personal. Efterhand har vi skaffat egna kameror
och sändningsutrustning för YouTube och tränat
upp en del i personalen att hantera utrustningen.
På bilden uppe till höger gör Thomas Holm
från ÅrvasTV och Ole Lindholm från WörTV förberedelsearbetet inför en sändning. Bland
annat kontrollerar de via datorn att lokaltv-studiorna, som sänder vidare YouTube
signalen från kyrkan fungerar som de skall.
Förutom bilden är ljudet kanske ännu viktigare och vi har efter en del nyanskaffningar nu
bra förutsättningar. Vi har satsat på musiken och

förutom våra kantorer deltar olika mindre sånggrupper. Det ställer hårda krav på ljudutrustningen och en del olika mikrofoner. Vi behöver ca tio
mikrofoner litet beroende på musikinslaget. Att
styra detta är inte helt enkelt. Nedan ses Ulrica
Rasmus in action.
Någon kanske undrar varför vi alltid sänder
från Vörå kyrka. Det finns tre orsaker till det. För
det första är ljudutrustningen i de andra kyrkorna
betydligt sämre än den i Vörå och att hantera det
är inte alldeles enkelt. För det andra är det mycket arbetskrävande att flytta bildutrustningen
och dra nödvändigt kablage till kamerorna. För
det tredje är Vörå kyrka rikligare utsmyckad än
de övriga kyrkorna vilket ger större möjligheter
till meditativa bildinslag under t. ex. böner och
psalmer.
Ge gärna synpunkter på hur du tycker att vi
skall sända.
Vi gör också en del bandade sändningar,
t. ex. aktläsningar nu under stilla veckan. Då har
vi också större möjligheter till inslag från alla
kyrkor.
hans BoijE, kyrkoherde

fÖrsaMlingEns diaKoni
Vi diakonissor och diakoner som arbetar inom
hela församlingens område finns till för dig som
vill samtala. I dessa tider kan det finnas mycket
som oroar och bekymrar. Vi tar emot vid våra
arbetspunkter och kommer gärna på besök. När
vi möts har vi omsorg om varandra, använder
munskydd och håller avstånd. Ta gärna kontakt
med oss :
Gun-Britt Nyman, Vörå, tfn 050 350 7227
Annika Nuuja, Vörå tfn, 044 901 6693
Ann-Sofi Bäck, Maxmo, tfn 050 356 5025
Heidi Klemets, Oravais, tfn 044 350 5960
Våra kontaktuppgifter hittas också på församlingens hemsida www.voraforsamling.fi.
sorgBEarBEtning

Bär du på sorg för att du råkat ut för en eller flera
förluster ? Sorg är alla de ofta motstridiga tankar
och känslor som våra förluster väcker inom oss.
En separation, arbetslöshet, dödsfall eller någon
annan förlust orsakar sorg.

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram
för känslomässig läkning och kan vara till
hjälp för just dej. Man kan delta i grupp eller
enskilt. Sorgbearbetningen är kostnadsfri. Mera
info om sorgbearbetning får du av Gun-Britt
Nyman, certifierad handledare i sorgbearbetning. Ring 050 350 7227 så får du veta mera.
gEMEnsaMt ansVar

I år stöder Gemensamt Ansvar-insamlingen
äldre människor, som av olika orsaker drabbats av ekonomiska svårigheter, både i Finland
och utomlands.
Bidra gärna till insamlingen genom att betala
valfri summa till FI 82 4055 0010 4148 41 – använd
referensnummer 305815 så går 20 % av intäkterna
till din egen hemförsamling. De äldre i Finland
och ute i världen behöver din hjälp. Tack !
#gemensamtansvar2021
Kyrktjänsts insamlingstillstånd ra/2020/639,
på Åland : Ålr2020/4355.
MathjälpEns torrVarUinsaMling

Vid S-market och K-market i Vörå, K-market
i Oravais och Sale i Maxmo finns diakonins
torrvaruinsamlingslådor utplacerade. Du kan
donera matvaror t.ex. havre- och risgryn, socker,
pasta och konserver, men också hygienartiklar så
som tandborstar, tandkräm och schampo samt
städartiklar t.ex. diskmedel och tvättpulver
Diakoniarbetarna delar ut varorna till
behövande. Stort tack för ditt bidrag !

nya dopdräKtEr
Församlingen har i februari som gåva fått två
vackra dopdräkter av skräddaren Fareed AlMagasees , vars syateljé Al-Fareed finns bl.a. i
Vörå. Dessa dopdräkter, samt de äldre dopdräkter
som församlingen har, lånar vi gärna ut vid dop.
Dräkterna är i olika storlekar. Vill man låna en
dopdräkt kan man ta kontakt med någon anställd
eller fråga prästen då dopet planeras.

pÅsKBEtraKtElsE
Ännu en märklig påsk närmar sig. En påsk utan
både det ena och det andra. Precis som i fjol.
Trots att Coronaviruset kastat sin skugga
över vår tillvaro i över ett år är det svårt
att vänja sig, eller kanske rentav omöjligt ?
Vi människor är skapade för gemenskap.
Ensamheten tär på oss, även om vi förstås
behöver få samla våra tankar i just ensamheten ibland.
Under året som gått har vi alla upplevt ensamhet i olika mån. Någon kanske varit omgiven av en stor och stökig familj, emedan någon
annan inte sett en levande själ på flera månader.
Då Jesus hängde på korset upplevde han den
djupaste ensamhet som någonsin upplevts på
jorden. Han var till och med övergiven av Gud,
vår Far. ”Min Gud, min Gud, varför har du
övergett mig ?” ropade Jesus på korset.
Vi har en Gud som har medlidande.
Han känner till gemenskapens glädje, men
också ensamhetens förtvivlan. Därför kan vi

komma till honom med allt som ligger på
vårt hjärta och lita på att han både lyssnar
och förstår.
Men du får också minnas, mitt i ensamhetens mörker, att du aldrig är riktigt ensam. Gud
har lovat att vara med. Han är oss närmare än vi
någonsin kan tro. I Bibeln talar han och till vår
bön lyssnar han.
Ännu en märklig påsk närmar sig. Utan både
det ena och det andra. Precis som ifjol. Men
också denna påsk får vi fira tillsammans med
Jesus. För han är inte längre i sin grav, han är
uppstånden !
”För jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller furstar, varken något som nu
är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat
ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus
Jesus, vår Herre” ( Rom 8 : 38–39 ).
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yk-

KontaKtUppgiftEr • yhteystiedot

Muut asiat – etsi henkilörekisteristä kotisivuillamme. Ellet löydä etsimääsi, soita
tiedustelupuhelimeen, auki maanataisin ja
torstaisin klo 10–13 : 044 344 5000 tai lähetä
sähköposti vora@evl.fi. Kanslia auki vain
sopimuksen mukaan.

Ämbetsbevis och släktutredningar : Kustens
och Ålands centralregister, 040 868 7189, crkr@
evl.fi
Jordfästningar och gravvårdsärenden : 050
524 1970 vardagar kl. 9–15
Dop : Ta direkt kontakt med någon av prästerna eller ring 050 524 1970 vardagar kl. 9–15
Vigsel : Ta direkt kontakt med någon av
prästerna eller ring 050 524 1970 vardaga kl. 9–15
Andra ärenden – sök direkt i personregistret
se uppgifter på hemsidan. Hittar du inte vad
du söker ring vår informationstelefon, öppen måndag och torsdag kl. 10–13 : 044 344
5000 eller skicka e-post till vora@evl.fi. Kansliet öppet enbart enligt överenskommelse.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset : Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri, 040
868 7189, crkr@evl.fi
Hautausasiat : 050 524 1970 arkisin klo 9–15
Kaste : Ota yhteyttä johonkin papeistamme tai soita 050 524 1970 arkisin klo 9–15
Vihkiminen : Ota yhteyttä johonkin papeistamme tai soita 050 524 1970 arkisin klo 9–15

sikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”
( Joh 3 : 16 ).
saMUEl EriKson, t.f. kaplan

EnsKild nattVard
Ta kontakt med någon av församlingens
präster om du vill samtala, bikta dig eller
få personlig nattvard. Eftersom vi alla är
fråntagna vår vanliga församlingsgemenskap
ordnar vi gärna med nattvardsgångar i hemmen. Om man inte vill vara ensam kan man
tala ihop sig med en vän eller granne så ordnar
vi en enkel nattvardsgång tillsammans, sjunger
en psalm, läser Bibeln och ber.
Otta yhteyttä, jos haluat juhlia ehtoollista
kotonasi, tai keskustella jonkun kanssa.
Hans Boije, kyrkoherde, Maxmo, tfn 050
350 5970 • Ingemar Klemets, kaplan, Oravais, tfn 050 325 2025 • Samuel Erikson, t.f.
kaplan, Vörå, tfn 050 555 9194
pÅsKVandring 28.3–5.4
• pääsiäisvaellus 28.3–5.4
Kom och upplev påskens händelser i den så
kallade prästgraven söder om Vörå kyrka.
Pääsiäisvaellus Vöyrin kirkon ulkopuolelta.

pÅsKstigEn fÖr faMiljEr
För familjer ordnas Påskstigen under tiden
29.3–5.4 i parken vid Vörå församlingshem.
Kom och sök ägg med bokstäver och fyll
i lösenordet som du hittar och då har du
möjlighet få en vinst. Mer instruktioner finns
på plats.
dagKlUBBsanMälningar
till hÖstEn 2021 tas EMot !
Dagklubbar för barn i åldrarna 3-5 år
ordnas i Oravais församlingscenter och
Vörå församlingshem.
Anmälningar kan sändas till dagklubbsledarna Henna Ehrström eller Marianne
Rex före 31.5.2021 på tfn 044 350 5961
eller via e-mail till henna.ehrstrom@evl.fi
eller marianne.rex@evl.fi.

