Biogas. Vörå får en egen tankstation för biobränsle. Det kan

bli möjligt att tanka gas redan i vår. sidan 4
Höstlov. Vad kan man göra under höstlovet? Vi presenterar

hela programmet. sidan 15
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Så ska en yxa svingas!

zzIntresset för scouting har ökat i Vörå. När andra verksamheter tvingades stänga ned på grund av coronaviruset kunde scouterna fortsätta vara utomhus vissa perioder. Kommunbladet besökte Vörå Stupväktare
i skogen en måndagkväll. Här visar Alicia Ehrström från Maxmo hur man ska klyva ved. Sidan 10

ställer upp. Pernilla Vikström jobbar som
cancerskötare och palliativ skötare och finns till
för cancerpatienter och deras anhöriga. Sidan 9

Ny tjänst. Antero Högander i Maxmo har
skapat en ny portal för föreningar, företag och
byar. Han vill förbättra samarbetet. Sidan 3

Mår bra. Pamela Lundberg i Maxmo har
kämpat med psykisk ohälsa. I dag mår hon
bra och bloggar om sina erfarenheter. Sidan 12
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Utveckling enligt Kehitystä
förutsättningar edellytysten ehdoilla
zzNyligen hade kommunen ett informativt
besök av EU-parlamentariker Nils Torvalds.
Han kom till kommunen för att främst
träffa entreprenörerna för Vörå biogas Ab.
Målsättningen med träffen var att diskutera
kring förutsättningarna för att inom EU få
biogas som godtagbar förnybar energiform.
Hälsningen från Torvalds var att satsningen på biogas är bra och höll med om att
det är ett skolexempel på cirkulär ekonomi,
med bland annat klart minskade utsläpp
som effekt. Men han kunde inte lova att
biogas som drivmedel får miljöstämpel i
EU. Däremot arbetar Torvalds nu aktivt på
att både på EU-nivå och på nationell nivå
informera om och lyfta upp proportionalitetsprincipen, som finns inskriven i artikel 5
i EU-fördraget, och att den även bör gälla i
klimatarbetet.
Vad innebär då proportionalitetsprincipen? Det är en av grundprinciperna för EUverksamheten. Proportionalitetsprincipen
styr hur EU utövar sina befogenheter. Enligt
proportionalitetsprincipen får EU bara
vidta de åtgärder som krävs för att uppnå
sina mål, och inte mer. Principen slås fast i
artikel 5 i EU-fördraget: ”Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till
innehåll och form inte gå utöver vad som
är nödvändigt för att nå målen i fördragen”.
Denna inställning till ansvarstagande och
beslutsfattande genomsyrar också sammanhållningspolitiken. Till exempel bestäms
reglerna för stödberättigande huvudsakligen
på nationell nivå snarare än på EU-nivå.
Med andra ord, om satsningar på biogas
på landsbygden, tillsammans med övriga
klimatåtgärder, uppnår de mål som man på
EU-nivå har fastställt så borde det vara helt i
sin ordning att våra nationella myndigheter
i Finland kan besluta om att biogas är en
godtagbar miljöform. Dessutom bör man
i Finland även kunna besluta om det är en
stödberättigad energiform. Detta kräver
dock att finska myndigheter tar beslut som
eventuellt en aning kan avvika från EU:s
linjedragningar. Men en avvikelse från EU:s
linjedragningar borde vara helt i sin ordning
om det kan anses som proportionerligt med
beaktande av finländska förutsättningar.
Vi får nu önska Nils Torvalds lycka till i
sitt arbete med att upplysa myndigheter och
politiker i denna omfattande fråga både på
EU-nivå och framför allt på nationell nivå.
Proportionalitetsprincipen tillsammans med
sammanhållningspolitiken ger nationella
myndigheter ett visst tolkningsutrymme att
anpassa regelverk till nationella förutsättningar, bara de på EU-nivå fastställda målen
uppnås. Kräver dock ett visst mod av våra
riksdagsmän och ministeriers tjänstemän att
tänka i alternativa banor gällande hur vi i
vårt land ska uppfylla EU-målsättningarna.
Förutsättningarna kan variera stort
mellan länder, liksom mellan tätbebyggda
stadsområden och glesbebyggda landsbygdsområden. Nationella regelverk bör
ge möjligheter för både stad och landsbygd
att bidra till förbättrande klimatåtgärder.
På så sätt uppnår vi snabbare och bättre de
övergripande målen när alla kan bidra på ett
hållbart sätt.
Ett exempel på klimatkrav som inte direkt
beaktar skillnaden mellan tätort och landsbygd är kravet på att städer och kommuner
ska ha en viss andel av sin bilpark i form
av el- eller elhybridbilar. Målet i sig är bra,
men verkställigheten för hur vi ska nå målet
är inte direkt proportionerligt. Nuvarande
krav för Vörå kommuns del betyder att ca
38 procent av bilparken ska år 2025 vara
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Personligen är jag för elbilar,
men tyvärr är de mera anpassade för användning i tätort.
Landsbygdens behov ställer
högre krav på elbilar än vad
som för tillfället kan erbjudas
till en rimlig kostnad. Vi får
hoppas att EU-parlamentariker
Torvalds lyckas upplysa våra
riksdagsmän och partier till att
tillsammans se över och verka
för att landets klimatarbete
sker på villkor som passar allas
förutsättningar.

zzEuroparlamentaarikko Nils Torvalds kävi
hiljattain kunnassa kiinnostavalla vierailulla, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli
tavata Vörå Biogas Ab:n yrittäjät. Vierailun
aikana keskusteltiin edellytyksistä saada
EU:ssa biokaasulle hyväksyntä uusiutuvana
energiamuotona.
Torvalds kannusti biokaasupanostuksiin
ja oli samaa mieltä siitä, että kyseessä on
malliesimerkki kiertotaloudesta mm. selkeästi supistuvien päästöjen ansiosta. Hän ei
kuitenkaan voinut luvata, että biokaasupolttoaine saa EU:lta ympäristöleiman. Torvalds
työskentelee sitä vastoin paraikaa aktiivisesti EU:ssa ja kansallisella tasolla, jotta
suhteellisuusperiaatteesta tiedotettaisiin ja
sitä tuotaisiin esiin. Suhteellisuusperiaatehan on kirjattu Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen artiklaan 5. Torvaldsin mukaan
sitä on sovellettava myös ilmastotyöhön.
Mikä suhteellisuusperiaate on? Se on
EU:n toiminnan perusperiaatteita ja ohjaa
sitä, miten Euroopan unioni käyttää valtaansa. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa, että
utbytt till någon form av elbil. För städer är
EU ryhtyy tavoitteidensa saavuttamiseksi
procentsatsen större.
vain niihin toimiin, jotka ovat tarpeen, ei
Tanken är god ur rent utsläppsperspekenempään. Periaate on kirjattu Euroopan
tiv, men det kommer att medföra betydligt
unionista tehdyn sopimuksen artiklaan
ökade kostnader för kommunen. Vi måste i
5: ”Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
praktiken börja köpa nya el- eller elhybridunionin toiminnan sisältö ja muoto eivät
bilar i stället för motsvarande ”bättre begagsaa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopinade”, eftersom bilbatteriernas garantitid
musten tavoitteiden saavuttamiseksi”. Tätä
är begränsad och när garantitiden gått ut är
lähestymistapaa vastuullisuuteen ja päätökbilens andrahandsvärde mycket litet. En ny
sentekoon sovelletaan myös koheesiopolitiielbil är betydligt dyrare i anskaffning än en
kassa. Esimerkiksi tukikelpoisuussäännöt
”bättre begagnad” bensinbil, som dessutom
päätetään enimmäkseen kansallisesti, ei
kan konverteras med en relativt liten peng
EU-tasolla.
till att gå på biogas. Men tyvärr kan inte
Toisin sanoen, jos maaseudun biokaaännu en biogasbil räknas som miljövänlig
supanostukset ja muut ilmastotoimet
enligt våra nationella krav. Distansen man
saavuttavat EU-tasolla asetetut tavoitteet,
kan köra en elbil på en laddning är begränSuomen kansallisilla viranomaisilla tulisi
sad, vilket inte alla gånger är prakolla täydet valtuudet päättää biokaasun
tiskt i en geografiskt vidsträckt
hyväksymisestä uusiutuvaksi energikommun som Vörå, för att
amuodoksi. Lisäksi Suomessa tulisi
inte tala om norra Finlands
voida päättää, onko kyseessä tukikelkommuner. Därtill kompoinen energiamuoto. Tämä kuitenmer den mycket begränsade
kin vaatii suomalaisviranomaisilta
förmågan att dra släp.
päätöksiä, jotka saattavat hieman
Personligen är jag för
poiketa EU:n linjauksista. Mutta EU:n
elbilar, men tyvärr är de
linjauksista poikkeamisen tulisi
mera anpassade för
olla täysin oikeutettua, jos
användning i tätort.
sen katsotaan olevan
Landsbygdens besuhteellinen Suomen
hov ställer högre
edellytykset huomiokrav på elbilar
iden.
än vad som för
Toivotamme Nils
tillfället kan
Torvaldsille onnea
erbjudas till en
työhönsä viranomarimlig kostnad.
isten ja poliitikkojen
Vi får hoppas
valistamiseksi tässä
att EU-parlakattavassa kysymentariker
myksessä EU:ssa
Torvalds lyckas
ja ennen kaikupplysa våra
kea kansallisella
riksdagsmän
tasolla. Suhteeloch partier till
lisuusperiaate ja
att tillsammans
koheesiopolitiikka
se över och
antavat kansallisille
verka för att
viranomaisille jonkin
landets klimaverran tulkinnanvatarbete sker
raa säädösten sopeutpå villkor som
tamisessa kansallisiin
passar allas
edellytyksiin, kunhan
förutsättningar.
EU-tasolla asetetut
Det vinner lantavoitteet toteutuvat.
dets klimatarbete
Kansanedustajilta ja
på och Finland
ministeriöiden virkamiekan snabbare och
hiltä vaaditaan kuitenkin
effektivare uppnå
tiettyä rohkeutta pohtia
EU-målsättningarna
tom holtti
muita vaihtoehtoisia reittejä
när alla kan bidra i
kommundirektör, kunnanjohtaja
siinä, miten maamme voi
positiv anda.

KOMMUNBLADET

utdelas till alla hushåll i Vörå, Oravais och Maxmo.
Adress: PB 52, 65101 Vasa, telefon 7848 200. Utgivare:
HSS Media, fo-nummer 1460613-4. ISSN 1796-6868.

Ansvarig redaktör: Kaj Lindlöf.
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.
E-post: maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: sales@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.
Delas ut till alla hushåll i Vörå kommun.

”

Kannatan henkilökohtaisesti
sähköautoja, mutta valitettavasti
ne sopivat paremmin kaupunkikäyttöön. Maaseudun tarpeet
asettavat sähköautoilulle korkeammat vaatimukset kuin mitä
tällä hetkellä voidaan kohtuulliseen hintaan tarjota. Täytyy
toivoa, että europarlamentaarikko Torvalds onnistuu kannustamaan kansanedustajiamme ja
puolueitamme tarkastelemaan
asiaa ja varmistamaan, että
Suomen ilmastotyötä toteutetaan kaikkien kansalaisten edellytyksiin sopivilla ehdoilla.

saavuttaa EU-tavoitteet.
Edellytykset voivat vaihdella maiden
välillä suuresti, samoin kuin tiheään asuttujen kaupunkialueiden ja harvaanasuttujen
maaseutualueiden välillä. Kansallisen sääntelyn olisi annettava sekä kaupungeille että
maaseudulle mahdollisuus edistää ilmastotoimia. Kun kaikki pääsevät osallistumaan
kestävällä tavalla, saavutamme tavoitteet
nopeammin ja paremmin.
Yksi esimerkki ilmastovaatimuksesta,
jossa ei juuri huomioida kaupunkien ja
maaseudun eroja, on kaupungeille ja kunnille asetettu vaatimus muuttaa tietty osa
autokannastaan täyssähkö- tai hybridiautoiksi. Tavoite itsessään on hyvä, mutta sen
saavuttamiseksi vaadittava toimeenpano
ei ole kovin oikeasuhtainen. Nykyinen
vaatimus merkitsee Vöyrille, että noin 38 %
kunnan autoista tulisi vuoteen 2025 mennessä vaihtaa sähköautoiksi. Prosenttiosuus
on kaupungeille suurempi.
Ajatus on päästönäkökulmasta hyvä,
mutta se aiheuttaa kunnalle huomattavat
lisäkustannukset. Meidän täytyy käytännössä alkaa ostaa uusia täyssähkö- tai
hybridiautoja vastaavien ”parempien
käytettyjen” autojen sijasta, koska akkujen
takuuaika on rajallinen ja takuun päätyttyä
autojen vaihtoarvo on erittäin pieni. Uuden
sähköauton hankintahinta on merkittävästi
kalliimpi kuin ”paremman käytetyn” bensiiniauton, jonka voi kaiken lisäksi muuntaa
suhteellisen edullisesti kulkemaan biokaasulla. Mutta valitettavasti biokaasuautoa ei
kuitenkaan voida vielä omien kansallisten
vaatimustemme mukaan lukea ympäristöystävälliseksi. Täyssähköautolla voi ajaa
yhdellä latauksella rajallisen matkan, mikä
ei aina ole käytännöllistä Vöyrin kaltaisessa maantieteellisesti laajassa kunnassa,
puhumattakaan Pohjois-Suomen kunnista.
Lisäksi sähköautolla ei juurikaan voi vetää
perävaunua.
Kannatan henkilökohtaisesti sähköautoja, mutta valitettavasti ne sopivat paremmin kaupunkikäyttöön. Maaseudun tarpeet
asettavat sähköautoilulle korkeammat
vaatimukset kuin mitä tällä hetkellä voidaan
kohtuulliseen hintaan tarjota. Täytyy toivoa,
että europarlamentaarikko Torvalds onnistuu kannustamaan kansanedustajiamme
ja puolueitamme tarkastelemaan asiaa ja
varmistamaan, että Suomen ilmastotyötä
toteutetaan kaikkien kansalaisten edellytyksiin sopivilla ehdoilla. Tämä hyödyttäisi
Suomen ilmastotyötä, ja meidän olisi mahdollista saavuttaa EU-tavoitteet nopeammin
ja tehokkaammin kaikkien yhteishengessä
tekemien panostusten turvin.

Prenumerera på KBL: En
prenumeration på Kommunbladet
kostar 55 euro inom Finland. Till
Sverige kostar det 66 euro (inga
övriga länder). Kontakta kundservice@hssmedia.fi

Nästa nummer utkommer
11.11.2021
Sista inlämningsdag för texter och bilder
27.10.2021
Sista inlämningsdag för köpta annonser
05.11.2021
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Ny tjänst hjälper byar och företag
Byahjälp.com är en ny
tjänst där all information
om byar, tjänster och
service ska samlas på ett
ställe.

badstränder.
Företag kan skapa en
egen profil på webbtjänsten.
Högander säger att det är
perfekt för småföretag som
inte har tid eller resurser att
koda ihop en egen webbplats.
– Man kan se profilen som
en mini-webbplats där man
kan kommunicera med dem
som besöker tjänsten.

Antero Högander i Maxmo
brinner för att hjälpa andra.
I samband med att han blev
utbränd för några år sedan
förändrades hans värderingar totalt. Han gick från
en karriär i it-branschen till
att grunda ett företag.
Han grundade företaget
Byahjälpen 2015. Det mesta
som man kan tänkas behöva kan man få hjälp med,
allt från gräsklippning till
skogsröjning till stuprörsrensning.
Men på sistone har Högander gått en kamp mot
tiden. Samtidigt som det går
mycket tid åt att hjälpa andra har han byggt en webbportal. Visionerna är stora.
Via plattformen ska han förhoppningsvis kunna hjälpa
ännu fler.
Byahjalp.com är en portal
för byar, service och företag.
Tanken är att den ska drivas
på gräsrotsnivå.
– Jag tycker att informationen om vilka tjänster och
lediga jobb som finns i byarna borde förbättras. Därför
skapade jag portalen. Jag vill
att tjänsten ska ge ett helhetsperspektiv över vad som
händer i lokalsamhället.
Högander upplever att det
kan vara svårt för företag och
föreningar att nå ut. Företag

För tillfället är byahjalp.com en prototyp. En app är också på väg. Antero Högander säger att de som vill hjälpa till är varmt
välkomna med i stödgruppen. Foto: Jonny huggare smeds

kan vara aktiva på sociala
medier, men det är inte säkert att företaget får fram sitt
budskap ändå.
– På sociala medier försvinner informationen med
tiden och det är svårt att få en
helhetsbild. Och till exempel
Facebooks algoritmer bestämmer vem som ser innehållet.

Vi tar ett exempel där
byahjalp.com skulle vara
användbart: Låt oss säga att
du bor i en by i kommunen
och behöver hjälp av en rörmokare. Du söker på Google
och hittar ett större företag
flera kilometer bort. Via byahjälp.com kan du förhoppningsvis hitta ett mindre företag i grannbyn.

Du har kanske aldrig hört
om dem tidigare men de kan
hjälpa dig.
Ett annat exempel: Du är
på besök i en by och undrar
vad det finns för evenemang
och aktivitet där. På tjänsten
är allt samlat.
På webbplatsen kan företag och föreningar publicera
inlägg om de till exempel sö-

ker nya arbetstagare.
Vanliga bybor kan också
uppdatera om vad som är på
gång i byn, dela med sig av
lokalhistoria och lyfta fram
pärlor.
– I varje by finns det fina
saker som folk uppskattar.
Vi kan gott och väl bli bättre
på att dela med oss av vackra platser i naturen eller fina

Meningen är att tjänsten
ska kunna användas i hela
Finland, ja, varför inte internationellt?
Tanken är att den ska rul�la av sig själv med tiden och
att det är användarna som
skapar innehållet.
– Jag skulle vilja se en
folkrörelse.
För att det ska lyckas behövs frivilliga medarbetare
och företag eller kommuner
som vill komma in och hjälpa. Ensam är inte stark.
– Hela byahjalp.com bygger på samarbete.
För tillfället är webbplatsen en prototyp och arbetet
framskrider som planerat.
En app ska det också bli.
Högander har märkt att
tjänsten tar mer och mer av
hans vakna tid och därför
behöver han hjälp.
– Ta kontakt om du är intresserad av att komma med
i stödgruppen. Vi behöver
hjälp med marknadsföring,
texter, översättningar och
foto. Ta kontakt med mig
om du vill hjälpa till.
Jonny Huggare Smeds

Uusi palvelu kylien ja yritysten avuksi
taan. Samalla, kun Högander
on käyttänyt suuren osan ajastaan toisten auttamiseen, on
hän luonut myös verkkosivuston. Höganderilla on suuret
visiot. Verkkosivuston avulla
hän toivoo voivansa auttaa entistä useampia ihmisiä.
Byahjalp.com on portaali
kylille, palveluille ja yrityksille.
Tarkoituksena on harjoittaa
toimintaa ruohonjuuritasolla.
– Minusta kylissä olevista
palveluista ja vapaista työpaikoista pitäisi tiedottaa paremmin. Siksi loin tämän portaalin. Tahdon portaalin antavan
kokonaiskäsityksen kaikesta
siitä, mitä paikallisyhteisössä
tapahtuu.
Höganderin mielestä asiakkaiden tavoittaminen voi
olla yrityksille ja yhdistyksille
hankalaa. Yritykset voivat olla

• Service och reparation på alla bilmärken
(även garantibilar)
• Service och reparation på el- och
hybridbilar (intyg över utförd skolning)
• Modern diagnostik testutrustning
för alla bilmärken
• Vindrutebyten, stenskotts och krockskade
reparationer, samarbete med alla
försäkringbolag
• Eberspächer och webasto service
(testutrustning)
• Däck och Fälg försäljning
• Båtservice på alla märken
• Service och garantiservice på Minkomatic

Tel. 050 5360 100 matias.verkstad@gmail.com
Lövsund 427, Maxmo www.matiasverkstad.fi

aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta varmaa ei ole, että
yritys saa sanomansa perille
sitä kautta.
– Sosiaalisessa mediassa tieto
katoaa ajan myötä ja kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa. Ja esimerkiksi Facebookin
algoritmit määrittävät kunkin
näkemän sisällön.
Byahjalp.comia voisi käyttää
esimerkiksi seuraavassa tilanteessa: Esimerkkihenkilö asuu
jonkin kunnan jossain kylässä
ja tarvitsee putkimiestä. Hän
tekee Google-haun ja löytää
suuria firmoja monen kilometrin päästä. Byahjalp.comista
hän toivon mukaan löytää
pienempiä firmoja naapurikylästä. Naapurikylän firma
saattaa olla ennestään tuntematon, mutta sieltä saattaa
löytyä tarvittava apu.

Toinen esimerkki: Esimerkkihenkilö on käymässä jossain
kylässä ja miettii, mitä tapahtumia ja toimintaa siellä on.
Kaikki tämä löytyy byahjalp.
comista.
Byahjalp.com-verkkopalvelun ylläpitäminen on aikaa
vievää hommaa. Mutta se on
mukavaa ja antoisaa. Verkkosivustolla yritykset ja yhdistykset voivat esimerkiksi kertoa
hakevansa uusia työntekijöitä.
Kyläläiset voivat myös päivittää sinne, mitä kylässä tapahtuu, kertoa paikallishistoriasta tai tuoda esille kylän
aarteita.
-Jokaisessa kylässä on hienoja asioita, joita ihmiset
arvostavat. Voimme aivan
hyvin kehittyä siinä, että kerromme muillekin kauniista
luontokohteista tai hienoista

uimarannoista.
Yritykset voivat luoda verkkosivustolle oman profiilinsa.
Högander sanoo tämän olevan oiva mahdollisuus pienyrityksille, joilla ei ole aikaa tai
resursseja luoda omaa verkkosivua.
– Profiili näkyy mini-verkkosivustona, jonka välityksellä
voi kommunikoida palvelun
käyttäjien kanssa.
Tavoitteena on, että verkkopalvelu otettaisiin käyttöön
kaikkialla Suomessa tai miksei vaikka kansainvälisestikin.
Tarkoituksena on, että palvelu
kehittyy ajan myötä käyttäjien
luodessa sinne sisältöä.
– Tahtoisin nähdä kansanliikkeen.
Sen saavuttamiseksi tarvitaan vapaaehtoisia työntekijöitä
ja yrityksiä tai kuntia, jotka

MALMBYN I ORAVAIS

haluavat osallistua toimintaan.
Joukossa on voimaa.
– Koko byahjalp.com perustuu yhteistyöhön.
Antero Högander jätti uran
IT-alalla ja perusti oman yrityksen, jonka tarkoitus on auttaa toisia.
Tällä hetkellä verkkosivusto
on prototyyppivaiheessa ja sen
työstäminen jatkuu suunnitellusti. Tulossa on myös sovellus. Högander on huomannut
palvelun vievän yhä enemmän
hänen aikaansa ja tarvitsee
siksi apua.
-Ottakaa yhteyttä, jos haluatte osallistua toimintaan.
Tarvitsemme apua markkinoinnissa, tekstien kirjoittamisessa, käännöksissä ja
valokuvauksessa. Minuun voi
ottaa yhteyttä, jos haluatte auttaa.

ÖPPET:
vard. 9–18

Parhus och radhus
på ypperligt ställe!

PongMoji / Shutterstock.com

zzTällä hetkellä byahjalp.
com on prototyyppivaiheessa. Tulossa on myös sovellus.
Antero Högander toivottaa
apuaan tarjoavat lämpimästi
tervetulleiksi tukiryhmään.
Byahjalp.com on palvelu,
jossa kaikki tieto kylistä ja
palveluista on kerätty yhteen
paikkaan.
Maksamaalaisella
Antero
Höganderilla on syvä halu auttaa toisia. Joitain vuosia sitten
tapahtunut uupuminen muutti
hänen arvonsa täysin. Högander jätti uransa IT-alalla ja perusti yrityksen nimeltään Byahjälpen 2015. Yrityksen kautta
tarjotaan apua kaikenlaisiin
tehtäviin: nurmikonleikkuuseen, metsänraivaukseen ja
rännien puhdistukseen.
Viime aikoina Högander on
kuitenkin taistellut aikaa vas-

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

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

050-554 9171
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Vörå Energiandelslag satsar på
biogas – tankstation i centrum
Finlands regering har
beslutat att Finland ska
vara klimatneutralt före
2035. För att uppnå målet
behövs olika lösningar.
Vörå Biogas vill dra sitt strå
till stacken genom att erbjuda
kommuninvånarna och genomresande en biogasstation.
Per Johan Grannas säger att
om allt går vägen ska första
bilen kunna tanka gas redan i
vår.
– Tankstationen är beställd
så nu väntar vi, säger han.
Biogas framställs genom att
man tar till vara organiska restprodukter och transporterar
dem till en syrefri rötkammare.
I kammaren bryts materialet
ner och biogas frigörs. Processen pågår i flera veckor. Biogasen transporteras vidare till en
tankstation och slammet ger
gödning. Medan slammet är
godis för naturen är gasen lördagsgodis för bilen, plånboken
och klimatet. Och summan av
kardemumman: allt sker lokalt
med råvaror som alltid funnits
i Vörå men förr inte utnyttjats.
– Vi har massor med resurser som är vi inte utnyttjar, säger Mats Krooks.
Bernt Svens, styrelsemedlem i Vörå Biogas:
– Det sunda förnuftet säger
att vi ska ta till vara all energi
vi bara kan.
Krooks Farm, Londbo Gård
och även svinfarmarna Stefan
Kastus och Jonas Östman har
bildat bolaget Vörå Biogas till-

Kenneth Dalkarl, Per-Johan Grannas, Kjell Granfors, Bernt Svens och Mats Krooks ser till att Vörå får en tankstation för biogas.

sammans med Vörå Energiandelslag. Tanken är att restprodukter från deras farmer ska gå
till produktion av biogas. När
gasen är utvunnen får farmarna tillbaka rötresterna och kan
göda åkrarna med dem. Men
vi ska inte gå händelserna i

förväg. En egen rötanläggning
ligger långt in i framtiden.
– Vi börjar med tankstationen. Vi kommer köpa gas från
någon av de lokala biogasproducenterna. Om vi lyckas få
en hållbar ekonomi på investeringen bygger vi en egen röt-

ningsanläggning, säger Grannas.
Från EU kommer signaler
om att elbilen är det enda fordonet som räknas som grön i
framtiden. Grannas säger att
det är fel att stänga ute andra
miljövänliga energikällor.

– Absolut inget illa om elbilar, men alla har inte råd att
köpa en sådan. Vi ser biogasbilar som ett alternativ, för vi har
inte råd att stänga ute någon
energikälla.
Grannas säger att medelvärdet på bilarna i Finland ligger

Foto: Jonny Huggare smeds

på 3 5oo euro.
– Att köra på biogas är ett
lokalt och klimatsmart alternativ, säger Svens.
Tankstationen byggs vid industriområdet bredvid Larvvägen i Vörå centrum.

Jonny Huggare Smeds

Vörå Energiandelslag panostaa biokaasuun
Suomen hallituksen
tavoitteena on tehdä
Suomesta hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä.
Tarvitaan erilaisia ratkaisuja,
jotta tämä tavoite voidaan

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

saavuttaa. Vörå Biogas AB
tahtoo kantaa kortensa kekoon tarjoamalla kuntalaisille ja kunnassa vieraileville
ihmisille biokaasuaseman.
Per Johan Grannas sanoo,
että jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, voidaan
ensimmäistä autoa päästä
tankkaamaan jo ensi keväänä.
– Tankkausasema on tilattu, joten nyt vain odotellaan, hän sanoo.
Biokaasua tuotetaan hajottamalla talteen otettua orgaanista jätettä hapettomissa
olosuhteissa.
Hajotessaan
jäteaines alkaa vapauttaa
biokaasua. Prosessi kestää

monta viikkoa. Biokaasu Ab:n hallituksen jäsen.
kuljetetaan tankkausasemal– Meillä on roimasti rele ja liete säilötään lannoit- sursseja, joita emme vielä
teeksi. Siinä, missä liete on nykypäivänä
hyödynnä,
luonnolle kuin karkkia, on sanoo Mats Krooks.
kaasu kunnon lauantaipussi
Vörå Biogas Ab:n ovat peautolle, kukkarolle ja ympä- rustaneet yhdessä Vörå Enerristölle. Kaiken kruunaa se, giandelslagin kanssa Krooks
että tuotanto on täysin pai- Farm Ab, Londbo Gård Ab
kallista ja siinä hyödynne- sekä sikatilalliset Stefan Kastään raaka-aineita, joita on tus ja Jonas Östman.
ollut Vöyrillä aina mutta joita
ei ole aiemmin käytetty tällä Tarkoituksena on, että maatavalla.
tilojen jätteistä tuotettaisiin
– Maalaisjärki
käskee tulevaisuudessa biokaasua.
meitä hyödyntämään kaik- Kun kaasu on käytetty, viljeJÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
kea sitä energiaa, jonka vain lijät saavat takaisin lietteen,
voimme hyödyntää, sanoo jota he voivat käyttää pelBernt Svens, Vörå Biogas tojen lannoittamiseen. Ei

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Begär
offert!

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

breik.fi
www.byggakuten.fi

breik.fi

BC-6

breik.fi

Representant Nicklas Ingman
044-3221 818

kuitenkaan mennä asioiden
edelle. Oma mädätyslaitos
on vielä kaukana tulevaisuudessa.
– Aloitamme
tankkausasemalla. Ostamme kaasua paikallisilta biokaasun
tuottajilta. Jos investointi
osoittautuu
taloudellisesti
kestäväksi,
rakennamme
oman
mädätyslaitoksen,
Grannas sanoo.
EU:sta annetaan ymmärtää, että tulevaisuudessa ainut ympäristöystävällisenä
pidettävä ajoneuvo olisi sähköauto. Grannasin mielestä
on väärin sulkea ulos muut
ympäristöystävälliset energi-

anlähteet.
– Suomalaiset autot ovat
keskiarvoltaan noin 3 500 euron arvoisia. Sähköautoissa
ei ole mitään pahaa, mutta
kaikilla ei ole varaa ostaa
sellaista. Siksi pidämme biokaasuautoja vaihtoehtona,
koska meillä ei ole varaa sulkea pois yhtäkään energianlähdettä, Grannas sanoo.
– Biokaasun tankkaaminen on paikallinen ja ympäristöystävällinen
valinta,
Svens sanoo.
Tankkauspiste rakennetaan Larvintien viereiselle
teollisuusalueelle
Vöyrin
keskustaan.
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Oxkangar fixade egen bybricka
Oxkangar byaförening
säljer en egen serveringsbricka. Den har gått
åt som smör i solsken.
I Oxkangar ligger man inte
på latsidan och väntar på att
saker och ting ska lösa sig av
sig själva.
– Det är som humorgruppen KAJ sjunger ”E sker itt
na men e var mytchi jåort”,
säger Emilia Rosenberg,
medlem i Oxkangars byaråd.
När pandemin drog in
över världen försvann byaföreningens inkomstkällor.
I stället för att rulla tummarna funderade föreningen på alternativ för att få
föreningsarbetet att fungera
utan de traditionella evenemangen. Idén om en bricka
föddes.
– Den ursprungliga idén
kommer från Vallvik i Korsholm där de gjort en egen
bricka då de inte kom med
på Korsholms bricka, säger
Linda Fant, ordförande.
Fant tog kontakt med en
bekant som sitter i styrelsen
i Vallvik och frågade hur de
gjort. Då Fant presenterade
upplägget för byarådets styrelse var de genast med på
noterna.
På brickan står namnet på några bydelar i Oxkangar. Det var svårt att
dra gränsen. De kunde inte
pressa in alla namn.
– Det finns ingen plats
som är viktigare än någon
annan i en by. Men vi ville
inte göra en bricka proppfull med platser, säger Fant.
Många namn är dialektala och inofficiella. För att
vara säker på stavningen
dök styrelsen ner i byaboken Oxkangar – strändernas by från 2009. Boken är
ett värdefullt uppslagsverk
om byns historia. Även den
finns till försäljning.
Brickan har sålt bra. Av
117 brickor finns det bara 3
kvar. Flest brickor har sålts
till stugägare eller exporterats till Sverige.
– Många som flyttat till
Sverige har hört av sig och
velat köpa brickan. Hembyn har stor betydelse.
Trots att jag räknar mig som
en Oxkangarbo i dag har
jag gärna på mig en mössa
där det står Petsmo, säger
Fant.
Flera föreningar har hört
av sig till Oxkangar byaråd
för att höra hur de fått till

Från vänster: Ronja Karlsson, Vendla Karlsson, Wilma Karlsson, Roy Karlsson, Benny Karlsson, Elin Wester och Maya Karlsson. Nedre raden Emila Rosenberg
och Linda Fant.

brickan. Byarådet tycker
det är roligt.
– Alla byar behöver en
egen bricka, säger Fant.
Oxkangar lever på sommaren och vilar på vintern.
Det betyder inte att det blir
en tråkig och mörk höst.
Lekplatsen vid Bystugan är
snart klar. Barnen samlas
på lekplatsen och klättrar
i klätterställningar, gungar
och umgås. Det finns också
en uppochnervänd båt som
gjorts om till lekstuga.
– Båten tillhörde Hans
”Hanski” Olin. Han hade
båten som ett projekt men
så gick han bort. Våra duktiga äldre män i byn fixade
båten till en lekstuga i stället för att den inte skulle
förfalla, säger Fant.
Byborna kan förvänta sig
läsmöte, höstmöte, och nyårskaffe.
– Vi har många idéer. Vem
vet vad vi hittar på härnäst?
säger Fant och Rosenberg
håller med.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds
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Gårds Smak årets nyföretagare
zzNyföretagscentrum Startia
har valt vöråföretaget Gårds
Smak Ab till årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen.

Informerar l Tiedottaa
Gårds Smaks webbutik
grundades i november 2017
med syfte att sammanföra
ett flertal matprodukter från
olika producenter under ett
och samma tak.
Gårds Smak-företagarna,
bröderna Niklas och Jonas
Östman vill att kunden enkelt kan handla närproducerad mat hem och ta hänsyn till klimatvänlighet och
hållbarhet. I deras webbutik
får konsumenterna också
lätt veta var maten kommer
ifrån.
Gårds Smak valdes till
årets nyföretagare eftersom
företagarna har utveckling
som deras absolut främsta
drivkraft.
– Här ser man att en ny
generation av jordbrukare
vågar investera och göra lönsamma framsteg i den traditionella näringen genom att
samarbeta med producenterna. Det ansågs att ekologiska
aspekter och analyseringsförmåga kännetecknar dessa
innovativa företagare, säger
Startias direktör Tommi Virkama.
Enligt Virkama kan man
inte heller glömma bort den
sysselsättande effekten på
området.
Branschen var redan bekant från förr till Niklas och
Jonas för de hade börjat sin
verksamhet med att sälja och
leverera den egna gårdens
mjölk utan mellanhänder.
Efter att de hade fått idén
om något större webbutik
med flera produkter till sortimentet, har de i nuläget
cirka 500 olika matprodukter
som levereras direkt till kunderna i medeltal fyra gånger
i veckan.

Jonas och Niklas Östman tog emot priset från nyföretagscentrum Startias direktör Tommi Virkama och företagsrådgivare Olav Nylund.

Kundkretsen med 4 600
registrerade kunder finns i
Österbotten. Utöver ägarna
ingår i personalen minst tre
anställda, och under högsäsongen kan det vara till och
med åtta, som delar Gårds
Smaks vision om hållbar och
lokalproducerad mat.
Startias tjänster stöder och
hjälper blivande och startande företagare men även dem
som vill vidareutveckla sin
egen affärsverksamhet under företagets hela livscykel.
När Niklas kontaktade Startias företagsrådgivare Olav
Nylund planerade man att

starta ett distributionsbolag
som komplement till gårdens
mjölkproduktion.
– De var beredda att köra
igång, säger Nylund.
Gårds Smak har också
senare anlitat VASEK i samband med ett utvecklingsprojekt inom företaget.
Intresset för lokalproducerad mat har ökat bland konsumenter och det finns gott
om lokala producenter.
– Just nu har vi fler producenter som vill vara med i vår
butik än vad vi har möjlighet
att ta med. Men vi håller på

att jobba så att fler ska kunna
komma in, säger Niklas Östman.
Efter att Corona-krisen
nådde Finland har inget varit
sig likt men för Gårds Smak
ser det bra ut. Deras affärsidé
funkade redan före pandemin, men efterfrågan på företagets service har vuxit starkt
när man har lärt sig att beställa produkter hem under
pandemin. Men Jonas påpekar att det finns ju mycket
som man kan förbättra hela
tiden.
För tillfället levererar företaget varor av cirka trettio

andra producenter och planerar att expandera sin verksamhet.
– Egentligen måste man
alltid tänka två år framåt. På
önskelistan finns att i framtiden ha flera Gårds Smaks
förvaringslokaler än bara en,
avslöjar Niklas och Jonas.
De vill ändå inte vara bara
ett stort jättelager utan de vill
att det ska vara lokal också i
fortsättningen och att det ska
finnas flexibilitet. För att öka
effektiviteten och kundvänligheten utvecklar företaget
konstant de digitala tjänsterna.

Det ska vara så enkelt
som möjligt att handla mat
på nätet och det är någonting i vilket Gårds Smak
vill profilera sig gentemot
andra företag inom samma
bransch.
Gårds Smak är med i
den nationella tävlingen
för årets nyföretagare som
arrangeras av Nyföretagarcentralerna i Finland r.f.
Årets nyföretagare i Finland och publikens favorit
utses i samband med Nyföretagarcentralerna i Finlands delegationsmöte den
17 november 2021.

Gårds Smak vuoden uusyrittäjä
zzUusyrityskeskus
Startia
on valinnut Vöyriläisyritys
Gårds Smak Oy:n vuoden
2021 uusyrittäjäksi Vaasan
seudulla.

Informerar l Tiedottaa
Gårds Smakin nettikauppa perustettiin marraskuussa
2017 tavoitteenaan tuoda
laaja valikoima eri elintarviketuottajien
tuotteita
saataville yhdestä ja samasta paikasta. Gårds Smakin
yrittäjät, veljekset Niklas ja
Jonas Östman, haluavat että
asiakas voi helposti tilata
lähituotettua ruokaa kotiin
kuitenkaan unohtamatta ilmastoystävällisyyttä ja kestävyysnäkökulmaa. Asioidess-

aan heidän verkkokaupassaan kuluttajat saavat myös
helposti selville, mistä ruoka
on peräisin.
Gårds Smak valittiin vuoden uusyrittäjäksi, koska
yrittäjillä oli selvästi aito halu
kehittää toimintaansa.
–Tässä nähdään, että uuden sukupolven maanviljelijät uskaltavat investoida
kannattavasti perinteisellä
alalla ja yhteistyössä tuottajien kanssa. Ekologiset
näkökulmat ja analysointikyky leimaavat näitä innovatiivisia yrittäjiä, sanoo Startian johtaja Tommi Virkama.
Virkaman mukaan myöskään yrityksen työllistävää vaikutusta alueelle ei voi
unohtaa.
Kaikki sai alkunsa tilan
Gårds Smak-maidosta.
Ala oli jo tuttu, sillä Nik-

las ja Jonas olivat aloittaneet
toimintansa myymällä ja
toimittamalla oman tilansa
maitoa ilman välikäsiä. Saatuaan idean suuremmasta
nettikaupasta laajemmalla
tuotevalikoimalla, he toimittavat nykyisin noin 500 erilaista elintarviketta suoraan
asiakkaille keskimäärin neljä
kertaa viikossa.
Heillä on Pohjanmaalla
4 600 rekisteröitynyttä asiakasta. Omistajien lisäksi
henkilökuntaan kuuluu vähintään kolme, sesonkiaikaan
jopa kahdeksan, työntekijää,
jotka jakavat Gårds Smakin
vision ekologisesti kestävästä lähiruoasta.
Startian palvelut tukevat
ja avustavat tulevia ja aloittelevia yrittäjiä mutta myös
niitä, jotka haluavat edelleen kehittää omaa yritystoimintaansa koko yrityksen

elinkaaren ajan. Kun Niklas
otti yhteyttä Startian yritysneuvoja Olav Nylundiin,
suunnitelmissa oli perustaa
jakeluyhtiö tilan maidontuotannon lisäksi.
– He olivat valmiita aloittamaan, Nylund sanoo.
Gårds Smak on myös myöhemmin kääntynyt Vasekin
puoleen yrityksen kehitysprojektin merkeissä.
Kuluttajien kiinnostus lähituotettua ruokaa kohtaan
on kasvanut ja lähiruoan tuottajia riittää.
– Tällä hetkellä meillä on
enemmän nettikauppaamme
mukaan haluavia tuottajia
kuin mitä meillä on mahdollista ottaa mukaan. Mutta työskentelemme koko ajan sen
eteen, että mahdollisimman
moni voisi tulla mukaan,
sanoo Niklas Östman.

Mikään ei ole ollut ennallaan sen jälkeen, kun koronakriisi saavutti Suomen,
mutta Gårds Smakilla menee
hyvin. Vaikka heidän liikeideansa toimi hyvin jo ennen
pandemiaa, kasvoi yrityksen
palvelun kysyntä voimakkaasti, kun ihmiset oppivat
tilaamaan tuotteita kotiin
pandemian aikana.
– Mutta ainahan on tietysti
parantamisen varaa, Jonas
huomauttaa.
Tällä hetkellä yritys toimittaa noin kolmenkymmenen
muun tuottajan tuotteita ja
aikoo laajentaa toimintaansa.
– Oikeastaan täytyy aina
ajatella kaksi vuotta eteenpäin. Tulevaisuudessa toivelistalla on lisätä Gårds Smakjakeluvarastoja yhdestä useampaan, paljastavat Niklas
ja Jonas.

He eivät halua kuitenkaan
olla pelkkä suuri jättivarasto,
vaan he haluavat toiminnan pysyvän paikallisena ja
joustavana myös tulevaisuudessa. Lisätäkseen tehokkuutta ja asiakasystävällisyyttä
yritys kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan. Ruuan ostamisen netistä tulee
olla niin yksinkertaista kuin
mahdollista ja siihen Gårds
Smak haluaa panostaa erottuakseen muista saman
alan yrityksistä.
Gårds Smak on mukana
valtakunnallisessa Vuoden
uusyrittäjä -kilpailussa, jonka järjestää Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK).
Valtakunnallinen
Vuoden Uusyrittäjä ja yleisön
suosikki palkitaan 17.11.2021
Suomen Uusyrityskeskukset
ry:n neuvottelukunnan kokouksen yhteydessä.
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Koskeby bönhus fick nytt tak
Läckage! Koskeby bönehus fick en ofrivillig
dusch efter en höststorm
förra året då en del av
taket lossnade och det
började regna in.
Taket hade redan sett sina
bästa år innan stormen kom
och levererade den sista
vindpusten som behövdes
för att ett takbyte skulle bli
ett absolut måste.
– Det var nödvändigt att
göra renoveringen. Det
dröjde ett tag innan vi kom i
gång. Vi var tvungna att hitta en byggfirma som kunde
göra arbetet till rätt pris och
ganska akut, säger Tomas
Klemts, hemlandsledare på
Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) .
För att finansiera takbyget
har SLEF samlat in pengar
till ändamålet. Insamlingen
pågår ännu.
– Det har kostat en del
och det är ännu inte helt betalt.
Bönehuset ägs och sköts
av
Svenska
Lutherska
Evangeliföreningen. Huset
byggdes 1904, vilket gör det
till det äldsta bönehuset på
landsbygden.
– På den tiden var det populärt att bygga bönehus i
och med att den evangeliska
väckelsen var så stor. Bönehusen hade egna predikanter, men samarbetade med
församlingarna.
I samband med renoveringen hittade man namnen på
de som var med och byggde
huset för över hundra år
sedan (se bild). På plankan kan man läsa namnen
J. Renkvist, Erik Renkvist,
Matts Kamis, M. Grims,
Mickell Grannas, Johann.
Hellkvist.
Evangeliföreningen brukar ordna olika evenemang
som bönehusets dag, sångsamlingar och auktioner till
förmån för missionen.
– Det brukar bli ungefär
10 samlingar i år. Vi hade
juniorverksamhet här i vintras.
Tionde oktober är det
taklagsfest. Då är alla varmt
välkomna till bönehuset.
Kvällen innan, den 9 oktober, ordnas en familjesamling i bönehuset. Det finns
planer på att fortsätta med
sådana familjesamlingar i
bönehuset i framtiden

Så här såg det ut under arbetets gång. 

Foto: Privat

Bilden till höger.
På plankan kan man läsa
namnen J. Renkvist, Erik
Renkvist, Matts Kamis,
M. Grims, Mickell Grannas, Johann. Hellkvist. 
Foto: Privat

Bilden till vänster. Takrenoveringen har kostat en
del och det är ännu inte
helt betalt, säger Tomas
Klemets.

Jonny Huggare Smeds

Foto: Jonny Huggare Smeds

Du har väl läst av vattenmätaren?
Olet kai lukenut vesimittarin?
zzEnklast anmäler du via
kommunens webbsida med
din
mätarnummer
och
pinkod som finns på avläsningskortet som kommit på
posten.
Mätarställningen bör du
meddela senast 15.10.2021.
Om du inte fått avläsningskortet och har vattenanslutning, ta kontakt med
Kristina Penttinen Hahka
på tekniska sektorn tel. 06-

382 1802. Den som inte anmäler inom utsatt tid får en
påminnelseavgift på 20 euro
+ moms med nästa faktura.
Om kommunens personal måste komma och avläsa mätaren faktureras en
avgift om 40 euro + moms.
Alla som meddelat sin mätarställning tidigare i höst är
redan registrerade.
zzYksinkertaisin

tapa

il-

moittaa mittarilukema on
tehdä se kunnan verkkosivuilla mittarisi numerolla
ja pin-koodilla, jotka näkyvät sinulle postitetussa ilmoituskortissa.
Mittarilukema
on
ilmoitettava
viimeistään
15.10.2021. Jos sinulla on
vesiliittymä, muttet jostain
syystä ole saanut ilmoituskorttia, ota yhteyttä teknisen toimialan Kristina

Penttinen Hahkaan, puh.
06-382 1802. Jos lukemaa ei
ilmoiteta määräaikana, seuraavaan laskuun lisätään
20 euron muistutusmaksu
alv:n kera.
Jos kunnan henkilöstön
edustajan täytyy tulla lukemaan mittari, laskutetaan
siitä 40 euroa ja alv. Kaikki
syksyllä ilmoitetut mittarilukemat on jo kirjattu järjestelmään.

Märk vägen
med plogkäppar!
zzVi påminner väglag och
enskilda personer vars
vägar snöplogas på kommunens försorg, att märka
ut vägen med plogkäppar

i god tid innan snön kommer. Vörå kommun fakturerar 100 euro/år för plogning av privata vägar som
är längre än 100 m.

Aurausmerkit
paikoilleen!
zzTiekunnat ja yksityishenkilöt, jos kunta hoitaa
teidenne lumenaurauksen,
asettakaa
aurausmerkit
paikoilleen mahdollisim-

man pian. Vöyrin kunta
veloittaa 100 euron vuosimaksun yli 100 metrin pituisten yksityisten teiden
auraamisesta.
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Miss Finland har rötter i Vörå
Skönhet kommer inifrån. I
alla fall inifrån Vörå Kommun. Årets Miss Finland,
Essi Unkuri, har på sätt
och viss sina rötter i
Vörå. Hennes mamma är
född och uppvuxen i Pettersbacka.
Unkuri har också några av
sina största fans i Vörå: mormor Gun-Maj och morfar
Jussi Hautapakka. De hejar
på sitt barnbarn.
När programledaren utropade Essi Unkuri som årets
Miss Finland blev det livad
stämning i Härmä där Essis farfar och Gun-Maj och
Jussi samlats för att titta på
tävlingen.
Jussi berättar att de hoppade och klappade i händerna.
– Det var fantastiskt! Vi
trodde inte det var sant, säger
Gun-Maj.
De har följt sitt barnbarn
aktivt i tävlingarna. För fyra
år sedan deltog Essi också i
Miss Finland. Då var morföräldrarna på plats, men den
gången blev det ingen seger.
– Jag tror det föll på att hon
var för ung. Hon var bara nitton. Hon hade uppmanats
att vänta i några år, men hon
var så ivrig. Hon blev publikfavorit då. Det blev hon i år
också, säger Jussi.
De berättar gärna om Essi.
De vet hur mycket tid hon
lagt ner på tävlingen. Förutom att hon är vacker tror
de att hennes tvåspråkighet
inverkat på resultatet.
– Hon läser dessutom
spanska nu. Tävlingen Miss
Universum lockar stor publik
från spansktalande länder.
Det är bra att hon kan många
språk då hon ska tävla i Israel
i december, säger Jussi.
Gun-Maj beskriver Essi
som snäll, omtänksam och
eftertänksam.
– Då hon var liten och någon var sjuk ville hon ta hand
om den och trösta den.
Vem har hon fått skönhe-

Gun-Maj och Jussi Hautapakka trivs i Pettersbacka och bor kvar i byggnaden som tidigare var deras bybutik.

ten från?
kunde inte mycket svenska tillbaka. Gun-Maj flyttade in
När de var unga fanns det
– Det är nog från Gun-Maj då, men jag lyckades fråga hos sina svärföräldrar i fin- en butik i varje by. Det var
och hennes mamma och om hon vill ta en promenad ska Pettersbacka.
ett naturligt ställe att samlas
pappa, säger Jussi.
och gå hand i hand.
– I början var det svårt då på. Ofta kördes posten ut till
Det blev ingen bio för Jussi. jag inte kunde finska. Men butiken och byborna började
Gun-Maj och Jussi har varit För Gun-Maj ville gå hand i jag lärde mig med tiden.
sin dag med att hämta post
gifta i 58 år. De träffades i hand.
och handla.
Vörå. Jussi hade kommit till
Efter promenaden fort- Jussis föräldrar hade öppMed tiden, när fler och fler
centrum för att gå på bio med satte de att träffas på danser nat en bybutik i Pettersbacka skaffade egen bil började bysina kompisar. Bussen kom som ordnades i trakten. Bröl- 1935. Jussi och Gun-Maj tog borna åka längre bort för att
fram en timme innan filmen lopsklockorna ringde 1963 då över butiken 1964 och skaf- storhandla. Gun-Maj och
började så de gick på kafé. Jussi var i militären. Han var fade en butiksbil.
Jussi beslutade att lägga ner
Då fick han syn på Gun-Maj. hemma på permission, gifte
– Vi hade bybutiken och bi- butiken. I dag är det endast
– Hon var så vacker. Jag sig och var tvungen att åka len fram till 1990, säger Jussi.
fönstren som skvallrar om

Foto: Jonny Huggare Smeds

att det en gång varit en butik
i huset.
– Vi bor fortfarande i
samma byggnad som bybutiken. Ibland har jag tänkt att
man kanske skulle flytta in
till Vasa nu då man är äldre.
Men ..., säger Jussi.
Gun-Maj avslutar meningen:
– Nej, för jag flyttar inte
från landsbygden. Jag trivs så
bra här i Pettersbacka.

Jonny Huggare Smeds

Miss Suomen juuret ovat Vöyrillä
zzKauneus tulee sisältäpäin
– ainakin Vöyrin kunnan
sisältä. Tämän vuoden Miss
Suomella, Essi Unkurilla, on
osin juurensa Vöyrillä, sillä
hänen äitinsä syntyi ja vietti
lapsuutensa
Petterinmäellä. Unkurin
kenties suurimmat fanitkin
ovat vöyriläisiä, nimittäin hänen isovanhempansa Jussi ja
Gun-Maj Hautapakka, jotka
kannustavat väsymättä lapsenlastaan.
Kun juontaja kruunasi Essi
Unkurin Miss Suomeksi, tunnelma oli katossa Härmässä,
jonne Hautapakat olivat kokoontuneet yhdessä Unkurin
isänisän kanssa katsomaan
kilpailua.
– Kun Essi voitti, me hypimme ympäriinsä ja taputimme villisti, Jussi kertoo.
– Se oli upeaa. Emme voineet uskoa sitä todeksi, GunMaj lisää.
Pari on seurannut lapsenlapsensa taivalta aktiivisesti
siitä lähtien, kun hän osal-

Essi Unkuri on viettänyt paljon aikaa Petterinmäellä.

listui Miss Suomi -kisaan
ensimmäistä kertaa neljä
vuotta sitten. Hautapakat
seurasivat kisaa paikan päällä, mutta voittoa ei sillä kertaa herunut.
– Uskon, että se johtui Essin nuoresta iästä, sillä hän
oli vasta 19-vuotias. Essiä oli
kehotettu odottamaan muutaman vuoden, mutta hän

oli niin innokas. Hänet kuitenkin valittiin silloin yleisön
suosikiksi, niin kuin tänäkin
vuonna.
Hautapakat
puhuvat
mielellään lapsenlapsestaan.
He tietävät, miten paljon
aikaa Unkuri on omistanut
kilpailulle. He uskovat, että
voittoon vaikutti kauneuden
lisäksi kaksikielisyys.

– Lisäksi Essi opettelee vapaa-ajallaan espanjaa. Miss
Universum -kilpailu on huippusuosittu espanjankielisissä
maissa. Kielitaito tulee tarpeeseen hänen kilpaillessaan
Israelissa joulukuussa, Jussi
kertoo.
– Essi on kiltti, ajattelevainen ja huomaavainen. Kun
hän oli lapsi ja joku sairastui,
hän halusi huolehtia heistä
ja lohduttaa heitä, Gun-Maj
kertoo.
Mutta keneltä hän on perinyt kauneutensa?
– Gun-Majlta ja Essin äidiltä ja isältä, Jussi sanoo.
Jussi ja Gun-Maj ovat olleet aviossa 58 vuotta. He tapasivat Vöyrin keskustassa,
kun Jussi oli menossa kavereidensa kanssa elokuvateatteriin. Poikien bussi saapui
keskustaan tuntia ennen
elokuvan alkamista, joten he
menivät kahvilaan juomaan
limsaa. Silloin Jussi näki
Gun-Majn.
– Hän oli niin kaunis. En

osannut vielä silloin paljon
ruotsia, mutta onnistuin kysymään, haluaisiko hän lähteä kävelylle ja kulkea käsi
kädessä.
Jussi ei sitten mennytkään
elokuvateatteriin, sillä GunMaj halusi kulkea käsi kädessä.
Tuon illan jälkeen he jatkoivat tapaamista seudun eri
tanssilavoilla. Hääkellot soivat vuonna 1963, jolloin Jussi
suoritti
asepalveluksensa.
Hän oli kotona lomalla, meni
naimisiin ja palasi kasarmille. Gun-Maj muutti appivanhempiensa luokse suomenkieliselle Petterinmäelle.
– Alku oli hankala, sillä
en puhunut suomea. Opin
kuitenkin ajan myötä, hän
kertoo.
Jussin vanhemmat olivat
perustaneet
Petterinmäelle kyläkaupan vuonna
1935. Nuoripari otti kaupan
vastuulleen vuonna 1964 ja
hankki myös myymäläauton.
– Pyöritimme kyläkauppaa

ja myymäläautoa vuoteen
1990 asti, Jussi kertoo.
Parin nuoruudessa joka
kylässä oli kyläkauppa, luonnollinen kokoontumispaikka. Posti jaettiin usein kauppaan, ja kyläläiset aloittivat
päivänsä tekemällä ostokset
ja hakemalla postinsa. Ajan
myötä yhä useammat hankkivat oman auton ja siirsivät
ruokaostoksensa
kauemmaksi marketteihin. Pariskunta päätti lopulta sulkea
kyläkauppansa. Tänä päivänä ainoastaan rakennuksen
ikkunoista näkee, että siinä
on joskus ollut kauppa.
– Asumme edelleen samassa
kyläkaupparakennuksessa. Olen joskus ajatellut,
että ehkä voisimme muuttaa
Vaasaan nyt kun olemme
iäkkäämpiä, mutta… Jussi
sanoo.
Gun-Maj päättää lauseen:
– Minä en suostu muuttamaan maaseudulta. Viihdyn
täällä Petterinmäellä niin
hyvin.
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Pernilla har vänt sin historia
Pernilla Vikström är en
glad person så det är
svårt att inte själv bli
på gott humör i hennes
sällskap. Hennes energi
är smittsam. Hon jobbar
som cancerskötare och
palliativ skötare i VöråOravais-Maxmo och finns
till för cancerpatienter
och deras anhöriga.
Vikström vet själv hur det
kan vara att få en cancerdiagnos. När hon var 35 år fick
hon bröstcancer. I dag är hon
frisk. Men Vikström har förståelse för hur ont det gör när
behandlingen inte biter.
– Jag har jobbat inom vården hela mitt liv. Jag blev färdigutbildad barnmorska 1991
och jobbade med förlossningsvård de första femton
åren. Sedan väcktes intresset
för cancervård på gynekologiska avdelningen på centralsjukhuset.
I somras började hon vikariera som cancerskötare
i Vörå. Hon är tacksam för
chansen och tycker det är fint
att Vörå har satsat på att ha
en egen cancerskötare. Alla
kommuner har inte den fördelen.
– Cancerskötarens roll är
att koordinera behoven och
tjänsterna som cancersjuka
kan behöva under sin sjukdom. Men även att göra hembesök och ge vård, till exempel provtagning i hemmet.
Hon har ett nära samarbete med onkologiska enheten vid Vasa centralsjukhus,
Österbottens cancerförening, närsjukhuset, cancerskötaren i Korsholm, hemvården och hemsjukvården
i Vörå kommun och även
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb.
– Det är ett teamarbete
med patienten i centrum.
En cancerdiagnos är fortfarande bland det svåraste
sjukdomsbesked en person
kan få. Trots att chanserna att
överleva är höga förknippas
diagnosen fortfarande med
en dödsdom. När beskedet

Jag vill att tröskeln ska vara låg för folk att ta kontakt med oss cancerskötare, säger Pernilla Vikström.

kommer förändras ens värld.
Man kliver in en ny tillvaro
och tvingas börja fundera på
frågor som man tidigare kanske aldrig ägnat en tanke.
– Det kan vara skönt för
en cancerpatient att veta att
det finns en person som man
kan ringa. Jag vill poängtera
att ingen fråga är för stor eller
för liten. Man kan ringa om
man har frågor om intyg och
bidrag och om man inte orkar åka till hvc för att ta blodprov. Men det går också att
ringa om man är orolig eller

zzKontakt

••Telefon: 044 72 77 324
••Om Pernilla Vikström inte

nedstämd, säger Vikström.
Cancerskötaren finns inte
bara till för dem som insjuknat. De anhöriga erbjuds
också stöd och hjälp.
Tyvärr finns det fortfarande
cancerdiagnoser som är
svårbehandlade och ibland
upptäcks cancern för sent.

svarar går telefonsamtalet
till närsjukhuset.

Då aktiv behandling inte är
möjlig ges palliativ vård.
– Vi har alltid patient i
centrum. Om den sjuka vill
tillbringa sin sista tid hemma
vill vi erbjuda vår hjälp för att
göra det möjligt.
När Vikström själv insjuknade i bröstcancer för sjutton
år sedan fanns inte samma

möjligheter i kommunen. Då
måste hon söka fram information själv.
– Jag vill att tröskeln ska
vara låg för folk att ta kontakt
med mig och min kollega
Nina
Nystrand-Hammarström, som är cancerskötare
i Korsholm och som jag har
ett nära samarbete med.
Vikström har känt sig frisk
från cancern länge. Hon har
vänt det till något positivt.
Det tog några år att bearbeta
allt som hände. I dag ser hon
sin bakgrund som en styrka.

Foto: Jonny Huggare Smeds

– Jag ser det absolut inte
som en nackdel. Min personliga erfarenhet av cancervården hjälper mig i arbetet.
Vikström påminner alla
att regelbundet undersöka
sina kroppar. Kvinnor bör
undersöka sina bröst regelbundet och om de märker
något ovanligt ska de genast
ta kontakt. Män i sin tur ska
regelbundet undersöka sina
testiklar. Med enkla undersökningar kan man upptäcka
förändringar och rädda liv.

Jonny huggare smeds

Pernilla käänsi menneen hyödykseen
zzHaluan, että ihmisillä on
matala kynnys ottaa yhteyttä
syöpähoitajaan, Pernilla Vikström sanoo.
Pernilla
Vikström
on
iloinen persoona, jonka seurassa tulee helposti itsekin
hyvälle tuulelle. Hänen energiansa tarttuu. Hän työskentelee syöpähoitajana ja palliatiivisena hoitajana ja tukee syöpäpotilaita ja heidän
omaisiaan Vöyrin, Oravaisten ja Maksamaan alueella.
Vikström tietää itse, miltä
tuntuu saada syöpädiagnoosi. Hän sairastui 35-vuotiaana rintasyöpään. Nykyään
hän on terve. Vikström ymmärtää kuitenkin, miten
kipeältä tuntuu, kun hoidot
eivät tepsikään.
– Olen työskennellyt hoitoalalla koko elämäni. Valmistuin kätilöksi vuonna

zzYhteystiedot

••Puhelinnumero: 044 72 77
324Jos Pernilla Vikström ei
vastaa, puhelu siirtyy lähisairaalaan.

tämä saattaa tarvita sairastamisaikanaan.
Tehtäviin
kuuluu myös kotikäyntejä ja
hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi näytteenottoa potilaan
kotona.

1991, ja ensimmäiset 15
vuotta työskentelin kätilön
tehtävissä. Keskussairaalan
naistentautien poliklinikalla
heräsi kiinnostukseni syöpähoitoa kohtaan.
Vikström aloitti kesällä syöpähoitajan sijaisena Vöyrillä. Hän on mahdollisuudesta
kiitollinen ja hänestä on hienoa, että Vöyrille on hankittu
oma syöpähoitaja. Kaikilla
kunnilla tällaista ei ole.
– Syöpähoitajan tehtävänä
on koordinoida ne syöpäsairaan tarpeet ja palvelut, joita

Vikström tekee läheistä yhteistyötä Vaasan keskussairaalan onkologian poliklinikan, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen,
lähisairaalan,
Mustasaaren syöpähoitajan,
Vöyrin kunnan kotihoidon ja
kotisairaanhoidon sekä Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan syöpäyhdistyksen kanssa.
– Tämä on tiimityötä, jonka keskiössä on potilas.
Syöpädiagnoosi on edelleen yksi vaikeimmista diagnooseista, jonka ihminen
voi saada. Vaikka selviytymismahdollisuudet ovat korkeat, rinnastetaan diagnoosi

edelleen kuolemantuomioon. Syöpädiagnoosi muuttaa
ihmisen koko elämän. On
astuttava uuteen todellisuuteen ja alettava miettiä asioita, joille ei aiemmin ehkä ole
tullut uhrattua ajatustakaan.
– Syöpäpotilaalle voi olla
hyvä tietää, että on olemassa
joku, jolle voi soittaa. Haluan painottaa, että ei ole liian
suuria tai pieniä kysymyksiä.
Minulle voi soittaa, jos on
kysyttävää todistuksista tai
avustuksista tai jos ei jaksa
lähteä
terveyskeskuksen
näytteenottoon. Minulle voi
soittaa myös, jos tuntee olonsa huolestuneeksi tai alakuloiseksi, Vikström sanoo.
Syöpähoitaja ei ole pelkästään syöpäpotilaita varten. Myös omaisille tarjotaan
tukea ja apua.
Valitettavasti
edelleen

on syöpiä, joita on hankala
hoitaa, ja joskus syöpä huomataan liian myöhään. Kun
aktiivinen hoito ei ole mahdollista, annetaan palliatiivista hoitoa.
– Meillä on aina potilas
keskiössä. Jos potilas tahtoo
viettää viimeiset päivänsä
kotona, haluamme mahdollistaa sen avullamme.
Kun Vikström itse sairastui
rintasyöpään 17 vuotta sitten,
ei kunnassa ollut samanlaisia
mahdollisuuksia. Silloin hänen piti etsiä tietoa itse.
– Haluan, että ihmisillä on
matala kynnys ottaa yhteyttä
minuun ja työtoveriini Nina
Nystrand-Hammarströmiin,
joka työskentelee syöpähoitajana Mustasaaressa. Teemme läheistä yhteistyötä.
Vikström on tuntenut ole-

vansa syövästä parantunut jo
kauan. Hän on saanut käännettyä kokemuksen joksikin
positiiviseksi. Tapahtunutta
piti käsitellä joitain vuosia.
Nykyään Vikström pitää
taustaansa vahvuutena.
– En missään tapauksessa
pidä sitä haittana. Henkilökohtainen kokemukseni
syöpähoidoista auttaa minua
työssäni.
Vikström muistuttaa kaikkia tutkimaan kehoaan
säännöllisesti. Naisten tulisi
tutkia rintansa säännöllisesti,
ja muutoksia havaitessa tulisi
ottaa heti yhteyttä terveydenhuoltoon. Miesten tulisi
puolestaan tutkia säännöllisesti kiveksensä. Yksinkertaiset tutkimukset auttavat
havaitsemaan muutoksia ja
pelastamaan henkiä.

Jonny Huggare Smeds
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Linus Backlund, Hannes Sirén och Eddie Lillbacka sågar en planka till vindskyddet.

Allt fler unga i Vörå vil
Scouternas motto är ”alltid redo”. När intresset för scouting exploderade i Vörå i fjol var Vörå
Stupväktare redo att ta emot ivriga medlemmar som ville komma ut i skogen och lära sig mera
om naturen. Pia Kackur, som leder en patrull, tror att det ökade intresset beror på coronaviruset.
– Många föreningar tvingades ta en paus på grund av
pandemin. I och med att
scoutingen sker utomhus
kunde vi fortsätta som normalt vissa perioder.
Scoutkåren lockar medlemmar från hela kommunen. För att bli scout behöver
man ingen förhandskunskap.
Den får man genom att delta.

Ingen föds till scout, men alla
kan bli en scout.
Scouterna träffas varje
måndag, ofta ute på ”Plattan” som är kårens samlingspunkt. Plattan ligger i skogen
en bit från Chikagovägen i
Rökiö.
Scouterna håller på att
bygga ett vindskydd vid Plattan. De har redan hunnit

bygga ett bord och en grillplats.
– Vi har fått lov av en församlingsmedlem att använda
marken, säger Kackur.
Vörå Stupväktare är en
avdelning inom frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna, som
hör till Finlands Svenska
Scouter.
Vi träffar ledarna Kackur,

Kim Backlund och Emma
Backlund en stund innan
scouterna kommer.
– Ibland frågar föräldrar
om vi inte är rädda för vargar
när vi rör oss i skogen. Men
lyssna, säger Kim Backlund
och sätter upp ett finger i luften.
Muntra glädjetjut hörs på
långa vägar när barnen går

mot samlingsplatsen. Inte
en chans att en varg vågar
komma fram när de hör ljudet från barn som tjuter av
glädjeyra.
Kim Backlund har varit ledare sedan 2014. Han kom
med eftersom hans barn ville
engagera sig i scoutingen och
det saknades ledare. Att han

ställde upp för sina barn tog
en oväntad vändning.
– I dag är väl jag den mest
aktiva av alla i familjen.
Det visade sig vara så roligt
att scoutingen blev en livsstil.
I dag är han medlem i styrelsen för Finlands Svenska
Scouter.
– Gemenskapen i scouterna är otrolig.
Hans dotter Emma Backlund blev scout när hon var
barn. I dag är hon en av ledarna. Hon håller med pappa Kim.
– Genom scouterna får
man många nya vänner.
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Rasmus Sjölund, Malte Back, Pia Kackur och (ryggen av) Wilmer Vinberg leker i naturen.

Venla Lax och Astrid Frantz bakar äppelkaka med pizzadeg.

Av granbarr kan man koka te.

Isak Klemets, Malte Back, Rasmus Sjölund förbereder granteet.

Linus Backlund, Emma Backlund, Pia Kackur och Rasmus Sjölund går igenom kvällens program.

ll prova på scoutlivet
Den muntra sången kommer allt närmare. Snart
springer barnen in på området. De delas in i grupper.
Dagens aktiviteter är varierande. De ska bygga vindskydd, koka granbarrste,
baka äppelkaka, hantera en

”

yxa och kanske det viktigaste
för de yngsta: leka i naturen.
Alicia Ehrström från Maxmo ska lära sig att klyva ved.
Hon höjer yxan och tar sikte
på vedklabben.
– Bra att du står bredbent.
Det är just så man ska göra,

Det är ett jättebra sätt för föräldrar att
komma ut i naturen med sina barn.”

säger scoutledaren Maria
Svens.
Träff! Flisor yr i luften.
Yxan har träffat men fastnat.
Oj nej! I klabben finns en
gren som stretar emot. Den
ger inte upp i första taget,
men det gör inte Alicia heller.
Det krävs några slag innan
hon lyckas hugga igenom
grenen.
– Bravo, säger Svens när
klabben klyvs itu.
Alicia får uppmuntran av
Axel Skarper och Magnus
Holm som står bredvid. De
är alla glada över att få vara
scouter.

– Det är roligt, säger Alicia
– Det bästa är då man får
vara ute och hitta på olika saker, säger Holm.
Linus Backlund, Eddie Lillbacka och Hannes Sirén jobbar på det halvfärdiga vindskyddet. Linus sågar medan
de andra gör sitt bästa för att
hålla i plankan. Plankan lever sitt eget liv innan sågens
tänder borrar sig ner och Linus kommer åt att ta rejäla
tag.
Känner ni varandra från
förut eller har ni blivit kompisar via scoutingen?

– Via scoutingen, säger
trion i kör.
Kvällen fortsätter. Innan
det är dags att avrunda ska
scouterna äta äppelkaka som
Venla Lax och Astrid Frantz
bakar över öppen eld. Det är
en lite annorlunda paj. Den
är nämligen gjord på pizzadeg.
– Det är första gången vi
bakar äppelkaka på det här
viset.
Nya scouter ansluter sig
till kåren hela tiden. Det är
roligt, säger Kackur. Men
det börjar vara svårt att välkomna fler. Ledarna räcker

inte till.
– Nya ledare är varmt välkomna. Man behöver inte
vara scout sedan tidigare för
att bli ledare, säger Kackur.
Scoutkåren vill ge läsarna
med ett tips. För kommunen
yngre barn, mellan 3–6 år,
ordnar kåren familjescout.
Då kan mindre barn delta i
scoutingen tillsammans med
sina föräldrar.
– Det är ett jättebra sätt
för föräldrar att komma ut i
naturen med sina barn, säger
Kackur.
text och foto:
jonny hyggare smeds
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Pamela Lundberg började må dåligt i högstadiet. På den tiden pratade man inte om sådant, speciellt inte på en så liten ort som Maxmo.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Pamela nådde botten – i dag delar
hon med sig av sina erfarenheter
Pamela Lundberg i Kärklax i Maxmo välkomnar
oss in sitt och familjens
hus. Vi beundrar spisen
och muren. Familjen har
byggt ett vackert hem.
Det är svårt att tro att den glada
kvinnan som sitter mitt emot
oss har en psykologisk bergoch-dalbana bakom sig. En
åktur som hon aldrig kommer
bli kvitt helt och hållet, men
som hon lärt sig att leva med.
– Jag hade en helt vanlig
uppväxt i Maxmo. Men jag
började må dåligt i högstadiet.
På den tiden var det ingenting
man pratade om. Speciellt inte
på en liten ort. Det fanns inte
ens skolkuratorer då, säger
Lundberg.
Hon kämpade med ångest
och depression. Hon trodde
starkt på mantrat att tiden läker alla sår. Kanske hörde det
till tonåren att ha det så här. Så
sa ju alla, att i tonåren mår man
dåligt.
Punkt.
– Jag var också jättebra på att
ljuga för mig själv. Men innerst
inne kände jag ibland att hela
livet var svart. När de mörka
tankarna kom försökte jag
skjuta dem ifrån mig. Jag låtsades som att de inte fanns. Jag
tog inte itu med problemen. Jag
försökte ignorera dem.
Hon bet ihop. Hon kämpade.

Pamela Lundberg målar gärna.

Hon försökte dölja det för
sig själv och andra, trots att
det höll på att äta upp henne
inifrån. Gymnasiet blev en
vändpunkt till det värre. Prestationskraven gjorde att bägaren rann över.
– Jag var jätterädd att bli
stämplad och dömd ifall jag
berättade hur jag mådde.
Men eftersom hon insåg att
det inte skulle gå över av sig
självt tog hon mod till sig och
gick och pratade med skolhälsovårdaren, som insåg allvaret
i situationen. Det var något annat än tonårsångest.
– Skolhälsovårdaren övertygade mig om att gå i terapi.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Undermedvetet insåg jag att
det var bäst.
Lundberg skulle senare få
diagnosen emotionellt instabilt
personlighetssyndrom.
Diagnosen kallades tidigare
borderline. Lundberg reagerade starkt på diagnosen. Hon
kände inte igen sig i beskrivningen på nätet. Personer med
EIPS hade självmordstankar,
självskadebeteende och svårigheter med relationer. Senare förstod hon:
– Jag har EIPS, men är högfungerade. Det handlar om
grader.
När Lundberg blev 25 år

satte hennes liv i högsta
växeln. Examen, jobb, husbygge, bröllop och barn på
några få år. Lundberg hann
inte stanna upp och fundera. Men plötsligt en dag
hann verkligheten i kapp.
Hennes kollega nämnde
psykisk ohälsa och – bang!
Berg-och-dalbanan
gjorde en snabb sväng neråt
och alla känslor kom över
henne. Hon blev sämre och
sämre. Till sist klev hon in
i en egen värld och stängde
dörren om sig.
– Min man sa att det inte
gick att få kontakt med mig
längre. Ser man på foton från

den tiden ser man hur snabbt
mitt mående försämrades.
Det blev sex veckor på psykiatrisk avdelning. Det svåraste beslutet som Lundberg
någonsin fattat.
– Jag var nybliven mamma.
Jag ville inte lämna barnen,
men slutligen insåg jag att det
var det enda rätta. Jag var helt
slutkörd. Jag sov ingenting.
Tack och lov var barnen så små
att de inte förstod hur dåligt jag
mådde.
På avdelningen fick Lundberg den hjälp hon behövde.
I lugn och ro hann hon testa
olika mediciner för att se vilka
som lämpar sig för henne. Hon
blev också beviljad dialektisk
beteendeterapi.
– Genom terapin fick jag
äntligen verktyg för att hantera
måendet. Det var min räddning.
När hon var på avdelningen
vågade hon äntligen berätta
öppet hur hon mådde och
vad som hänt. Hon publicerade sin berättelse på Instagram. Det var skönt att äntligen få säga hur det låg till.
Hon hade besegrat stigmatiseringen av psykisk ohälsa
och kunde fritt berätta. När
hon med tiden började må
bättre beslöt hon att utbilda
sig till erfarenhetsexpert.
– I början tänkte jag att jag
ska fokusera på depression

och ångest under mina föreläsningar. Jag vågade inte föreläsa
om min diagnos. Men så var
det en medstuderande som sa
att han tror att jag vågar. Jag
lyssnade på honom. Mitt slutseminarium kom att handla
om diagnosen.
I dag lever Lundberg utan
mediciner. Hon har två barn
och väntar ett tredje. Vissa dagar är sämre, men hon vet hur
hon ska handskas med sina
känslor.
– Jag är inte min diagnos.
Jag är mig själv. Det är jag som
styr, även sämre dagar och
perioder. Jag har verktyg och
metoder för att handskas med
det. Jag skulle säga att jag är
tillfreds med mitt liv.
På bloggen https://sevendays.vasabladet.fi/bloggar/
pamelalundberg skriver Lundberg om psykisk ohälsa.
Ute i kommunen finns det
personer som mår dåligt. Vad
skulle du vilja säga till dem?
– Ge inte upp! Även om
det känns som om man alltid
kommer må dåligt så är det
inte sant. Det går att må bra
igen, men det kan ta lång tid.
Ge inte upp. Jag ångrar att jag
inte berättade för någon att jag
mådde dåligt. Min depression
skulle knappast ha blivit kronisk då. Jag borde ha sökt hjälp
och inte skämts, för det visade
sig vara helt onödigt.
Jonny Huggare Smeds
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Pamela kävi pohjalla
– nykyään hän haluaa
jakaa kokemuksensa
zPamela
z
Lundberg alkoi
voida huonosti yläkoulussa.
Siihen aikaan moisesta ei puhuttu, etenkään Maksamaan
kaltaisella pienellä paikkakunnalla.
Maksamaalla Kärklaxissa
asuva Pamela Lundberg ottaa
meidät vastaan hänen ja hänen perheensä kodissa. Ihailemme muurattua puuhellaa.
Perhe on rakentanut kauniin
kodin. On vaikeaa uskoa, että
edessämme istuvalla iloisella
naisella on takanaan psykologinen vuoristorata. Kokemus,
josta hän ei koskaan pääse täysin eroon mutta jonka kanssa
hän on oppinut elämään.
– Minulla oli ihan tavallinen kasvatus Maksamaalla.
Aloin kuitenkin voida huonosti yläkoulussa. Siihen
aikaan moisesta ei puhuttu,
etenkään pienellä paikkakunnalla. Silloin ei ollut edes koulukuraattoreita, hän sanoo.
Lundberg kärsi ahdistuksesta ja masennuksesta. Hän
uskoi vahvasti siihen, että
”aika parantaa haavat”. Ehkä
tällainen kuului teini-ikään.
Niin kaikki sanoivat: että teiniikäisenä voi huonosti. Piste.
– Olin myös tosi hyvä valehtelemaan itselleni. Mutta syvällä sisimmässäni koko elämä
tuntui joskus mustalta. Kun
synkkiä ajatuksia heräsi, yritin
työntää ne pois. Teeskentelin,
ettei niitä ollut olemassa. En
alkanut hoitaa ongelmiani.
Yritin vain jättää ne huomiotta.
Lundberg puri hampaat
yhteen. Sinnitteli. Yritti piilottaa ahdistuksensa itseltään ja
muilta, vaikka se söikin häntä
sisältä koko ajan. Lukiossa
tilanne kääntyi huonompaan
suuntaan. Suorituspaineiden
kasaantuminen oli viimeinen
pisara.
– Pelkäsin tulevani leimatuksi ja tuomituksi, jos olisin
kertonut voinnistani.
Lundberg tajusi kuitenkin,
ettei ahdistus menisi ohi itsestään, joten hän keräsi rohkeutta ja meni juttelemaan
kouluterveydenhoitajalle, joka
ymmärsi tilanteen vakavuuden. Kyse oli jostain muusta
kuin teiniangstista.
– Kouluterveydenhoitaja
vakuutti minut terapian hyödyllisyydestä. Alitajuisesti ymmärsin sen olevan parhaaksi.
Hän sai myöhemmin diagnoosin epävakaa persoonallisuushäiriö.
Aiemmin
diagnoosia kutsuttiin borderline- tai rajatilahäiriöksi.
Diagnoosi herätti Lundbergissa vahvoja tunteita. Hän
ei tunnistanut itseään netissä
olevasta kuvauksesta. Epävakaata persoonallisuushäiriötä
sairastavilla on itsetuhoisia
ajatuksia, itsetuhoista käytöstä ja ihmissuhdeongelmia.
Myöhemmin hän ymmärsi:
– Minulla on epävakaa
persoonallisuushäiriö, mutta
toimintakykyni on hyvä. Häiriötä on eriasteista.
Lundbergin täytettyä 25
vuotta elämässä alkoi tapahtua paljon asioita: opiskeluista valmistuminen, työelämä,
talon rakentaminen, häät ja
lapsia kaikki vain muutaman
vuoden sisällä. Ei ollut aikaa
pysähtyä miettimään. Yhtäk-

kiä eräänä päivänä todellisuus sai kuitenkin Lundbergin kiinni. Työkaveri mainitsi
jotain mielenterveysongelmista ja – bäng! Vuoristorata
kääntyi tiukkaan alamäkeen,
ja kaikki tunteet vyöryivät
päälle. Lundbergin vointi huononi ja huononi. Lopuksi
hän upposi omaan maailmaansa ja sulki oven perässään.
– Mieheni sanoi, ettei minuun saanut enää yhteyttä.
Kun katson kuvia siltä ajalta,
huomaan, miten nopeasti
vointini huononi.
Edessä oli kuuden viikon
hoitojakso
psykiatrisella
osastolla. Se oli vaikein päätös,
jonka hän on koskaan tehnyt.
– Olin juuri tullut äidiksi. En
halunnut jättää lapsia, mutta
tajusin sen olevan ainut vaihtoehto. Voimani olivat lopussa. En saanut nukuttua. Onneksi lapset olivat niin pieniä,
etteivät he ymmärtäneet miten
huonosti voin.
Osastolla Lundberg sai
tarvitsemaansa apua. Hän
sai rauhassa kokeilla eri lääkityksiä nähdäkseen, mikä
lääkitys sopii hänelle. Hänelle
myönnettiin myös dialektinen
käyttäytymisterapia.
– Terapiasta sain viimein työkaluja tunteideni käsittelyyn.
Se oli pelastukseni.
Osastolla Lundberg uskalsi viimein kertoa avoimesti
voinnistaan ja siitä, mitä oli
tapahtunut. Hän julkaisi kertomuksensa
Instagramissa.
Oli hienoa saada viimein kertoa, mikä tilanne oikein on.
Hän oli päässyt yli mielenterveysongelmiin liittyvästä
stigmasta ja pystyi kertomaan
niistä avoimesti. Kun hän ajan
myötä alkoi voida paremmin,
päätti hän kouluttautua kokemusasiantuntijaksi.
– Aluksi ajattelin keskittyä masennukseen ja ahdistukseen luennoillani. En uskaltanut luennoida diagnoosistani. Mutta sitten yksi opiskelukavereistani sanoi, että
hän uskoo minun uskaltavan.
Kuuntelin häntä. Loppuseminaarini käsitteli diagnoosiani.
Nykyään Lundberg elää
ilman lääkitystä. Hänellä on
kaksi lasta ja kolmas on tulossa. Jotkut päivät ovat huonompia, mutta Lundberg tietää nyt
miten säädellä tunteitaan.
– Minä en ole diagnoosini.
Minä olen minä. Ohjat ovat
minulla, myös huonompina
päivinä ja kausina. Minulla on
työkaluja ja keinoja käsitellä
ongelmiani. Voisin sanoa olevani tyytyväinen elämääni.
Lundberg kirjoittaa mielenterveysongelmista blogissaan
(https://sevendays.vasabladet.
fi/bloggar/pamelalundberg).
Kunnassa on ihmisiä, jotka
voivat huonosti. Mitä haluaisit
sanoa heille?
– Älkää antako periksi! Vaikka tuntuisi siltä, että aina tuntuu
näin huonolta, ei se ole totta.
Sitä voi alkaa voida paremmin,
mutta siihen voi mennä aikaa.
Älkää antako periksi! Minä
kadun sitä, etten kertonut kenellekään voivani huonosti. Jos
olisin kertonut, masennukseni
ei luultavasti olisi kroonistunut.
Minun olisi pitänyt hakea apua
eikä olisi tarvinnut hävetä, se
oli ihan turhaa.

Stefan Skata och Wilhelm Skata ser fram emot att få möte publiken igen.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Vörå spelmansklubb firar 50
Vörå spelmansklubb
har spelat tillsammans
i ett halvt sekel. Det
firar klubben med en
jubileumskonsert på
Norvalla den trettonde
november. Spelmännen
är ivriga på att få träffa
publiken igen.
–Vi brukar säga att vi hoppas vi ska kunna sprida
glädje över rampen, säger
ordförande Wilhelm Skata.
På grund av coronapandemin har spelmansklubben
inte kunnat uppträda på två
år. För en musiker har det
varit en tråkig och lång period. Men nu när restriktionerna börjat upphävas och
många är dubbelvaccinerade är tiden inne för att bjuda
publiken på musik. I konsertens finalnummer deltar
också spelmän från hela
Svenskfinland i och med att
spelmansförbundet ordnar
evenemanget Spelmansfolk
i Vörå samtidigt.
– Det är extremt roligt att
vi får ha konsert tillsammans med spelmän från hela
Svenskfinland, säger spel-

mannen Stefan Skata.
Vörå
spelmansklubb-grundades 27 april 1971 då
Gösta Bergström och Wilhelm Skata på Bergströms
initiativ
sammankallade
spelmän från nejden. 14 ivriga spelmän dök upp. I skaran fanns fiolspelmän, dragspelare, gitarrister och en
trumslagare. Resten är historia som det brukar heta.
–Mitt intresse för musik kommer troligen från
en tramporgel som vi hade
hemma i mitt barndomshem. Jag blev också inspirerad av dragspelaren Harry
Sandås som uppträdde på
olika festtillställningar. Som
12-åring fick jag mitt första
dragspel och körde med
häst och släde till Bertby för
att ta lektioner med Håkan
Heikius i mitten av 1950-talet, säger Wilhelm Skata.
Stefan Skata blev inspirerad av spelmansklubben.
Hans farbror och farfar spelade i klubben och de ”lurade med honom”, som han
uttrycker det.
–Min farbror lurade med
mig. Jag spelade dragspel

och det blev väldigt roligt
när man fick det att fungera,
säger Stefan.
Spelmanklubben har genom åren gjort spelningar
runtom Finland, Sverige,
Norge, Estland och Florida.
Men på frågan vad som är
den absolut största händelsen under klubbens femtio
år får vi flytta oss till vårt
västra grannland: Sverige.
–Rätt plats och rätt tidpunkt ledde till att vi fick
uppträda live i Janne Carlsson show på SVT, säger Wilhelm Skata.
Spelmännen befann sig i
Stockholm för att uppträda
för finlandssvenska föreningar när de i samband med
en guidning fick besöka Cirkus, där programmet spelades in. Producenten för
programmet var missnöjd
med ett av de planerade inslagen och bad spelmännen
spela något. Producenten
gillade vad han hörde och
slängde ut programpunkten
som inte fungerade. Spelmansklubben fick i stället
uppträda. Det var säkert en

och annan Vöråbo som blev
förvånad när spelmansklubben mitt i allt uppträde live
på tv.
Vörå Spelmansklubb har
under de gångna åren gett ut
tio skivproduktioner, fyra vinyl LP och en C-kasett vilka
sedermera samlats på en cdbox. Efter det gav klubben
2007–2009 ut tre cd-skivor
med egna kompositioner
inom ramen för ett projekt
som hette ”egna låtar”. Ytterligare två cd-skivor gavs
ut åren 2013 och 2016. Då
också med en del eget material. I år utkommer ett nytt
album, vid namn ”Tid att
minnas”. Skivan innehåller
17 låtar.
Under jubileumskonserten kommer spelmansklubben bland annat framföra
nya låtar från skivan, men
det blir också äldre låtar och
det av en orsak.
–Vi har noterat att våra
yngre medlemmar gärna
spelar äldre låtar igen, säger
Wilhelm Skata.
Biljetterna till konserten
säljs vid dörren.

Rad 1 : Wilhelm Skata, Susanna Ostman, Isabella Lindell, Lina Skata, Leif Lundströn
Rad 2 : Stefan Skata, Greger Lindell, Torbjörn Ehrman, Holger Nybäck, Bengt Ekblom, Roland Skata

Jonny Huggare Smeds
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Promenerar man längs Kurstigen får man möta ett och annat konstverk. Camilla Staffans vid Folkhälsan säger att stigen är ett sätt att få barn och unga att röra på sig.

Kurtstigen lockar fram upptäckarglädje
Vörå konstklubb har skapat konstverk som man
kan se längs motionsstigen vid Norrvalla.
Det gäller att hålla ögonen
öppna då man rör sig på motionsstigen vid Norrvalla.
Vörå konstklubb har skapat
en konststig till minne av

klubbens långvariga ordförande Kurt Söderberg. Den
ska förhoppningsvis få ung
som gammal att tjuta till av
glädje över att hitta gömda
konstverk i naturen.
– Det här är ett sätt att få
barn och unga att röra på sig.
Det är roligare för dem om
de vet att de kan hitta gömda

konstverk, säger Camilla Staffans på Folkhälsan i Vörå.
Konstfigurerna
finns
gömda på marken, i träd och
under gamla stubbar. Längs
stigen finns skyltar som meddelar att det finns något att
betrakta i närheten.
Vi stannar vid en skylt. Vi
spanar en stund och kliar oss

i huvudet. Så får vi plötsligt
syn på ett litet hus med repstege. Kanske bor det ett litet
skogstroll här? Fantasin sätter gränserna.
En bit bort stannar vi igen.
Den här gången är det enklare. En gul fågel tittar ner på
oss från en gren.
– Det är så roligt att få jobba

med duktiga konstnärer. På
Folkhälsan har vi i uppgift
att plocka in konstverken till
vintern. I vår kommer vi att
sätta ut dem tillsammans med
konstklubben.
Har du någon personlig
favorit?
– Oj. Det är svårt att säga,
men kanske figurerna som

föreställer minions från de
animerade filmerna. Jag blir
på gott humör av dem, säger
Staffans.
Stigen är lite på en halv kilometer för tillfället. Tanken
är att den ska utvidgas till hela
motionsspåret i vår.

Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Kurtinpolku ilahduttaa uteliasta silmää
zzVörå konstklubb on luonut
taideteoksia, joita voi ihastella Norrvallan kuntopolun
varrella.
Kannattaa pitää silmät
auki, jos liikkuu Norrvallan
kuntopolulla. Vörå konstklubb on luonut taidepolun
yhdistyksen
pitkäaikaisen
puheenjohtajan Kurt Söder-

bergin muistoksi. Polku saa
toivottavasti niin nuoret kuin
vanhatkin
huudahtamaan
ilosta, kun he löytävät piilotettuja taideteoksia luonnosta.
– Tämä on keino saada lapset ja nuoret liikkumaan. On
heille hauskempaa, jos he tietävät, että polun varrelta voi
löytyä taideteoksia, Camilla

Staffans Vöyrin Folkhälsanista sanoo.
Taidehahmoja on piilotettu
maastoon, puihin ja vanhojen kantojen alle. Polun varrella on kylttejä ilmoittamassa siitä, että lähistöllä saattaa
olla jotain löydettävää.
Pysähdymme yhden kyltin
ääreen. Katsomme ympäril-

lemme ja raavimme päitämme. Sitten yhtäkkiä näemme
pienen talon, jossa on köysitikkaat. Ehkä täällä asuu
pieni metsänpeikko? Vain
mielikuvitus on rajana.
Hetken päästä pysähdymme taas. Nyt on jo helpompaa. Keltainen lintu katselee
meitä puun oksalta.

– On tosi mukavaa saada
työskennellä lahjakkaiden
taiteilijoiden kanssa. On
Folkhälsanin vastuulla viedä
taideteokset talveksi säilöön.
Keväällä laitamme ne taas
esille yhdessä yhdistyksen
edustajien kanssa.
Onko sinulla omaa suosikkia?

– Oi, hankala sanoa. Ehkä
animaatioelokuvista
tuttuja minioneita kuvastavat
figuurit. Niistä tulee hyvälle
mielelle, Staffans sanoo.
Polku on tällä hetkellä
vähän yli puolen kilometrin
pituinen. Suunnitelmissa on
laajentaa polkua keväällä
koko kuntopolun varrelle.

15

torsdag 7 oktober 2021

Digiäventyret främjar jämlikhet och digitala
färdigheter inom småbarnspedagogiken
zzInom småbarnspedagogiken i Vörå Kommun leds detta verksamhetsår två olika
projekt av projektansvariga
Annika Ekblad. Båda projekten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriets
specialunderstöd , det ena för
åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling
av kvaliteten år 2021–2022,
det andra projektet för utveckling av god pedagogisk
verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning
till digitala färdigheter och
digital kompetens som en del
av utvecklingsprogrammet
Nylitteracitet åren 2021–2022.
Målsättningen med projekten är att främja jämlikhet
och utveckla en högklassig
småbarnspedagogik samt att
utveckla den pedagogiska
verksamheten i kommunen

i anknytning till digitala färdigheter och verktyg, projekt
kallar Annika Digiäventyret.
Digiäventyret ger Annika
möjlighet att jobba tillsammans med pedagogerna och
barngrupperna i kommunen
för att skapa förutsättningar
och möjligheter till meningsfullt lärande med digital teknik som pedagogiska verktyg.
– Vi ska ta vara på pedagogernas existerande kompetens, synliggöra och sätta ord
på det vi redan gör i vårt viktiga arbete som lägger grunden för ett livslångt lärande
hos barnen, säger Annika
Ekblad.
De digitala verktygen integreras i den redan pågående
verksamheten både i inomhus- och utomhusmiljöer.
– De digitala verktygen är
inget som vi lägger till som

en skild aktivitet utan de digitala verktygen är något vi
lägger till i det vi redan gör.
Det digitala ger ett mervärde
till verksamheten.
Här används till exempel
olika programmeringsverktyg och iPads som en naturlig del av verksamheten för
att främja lärandet med flera
sinnen.
Annika erbjuder även digitala caféer för pedagogerna
samt olika workshops i
barngrupperna för att tillsammans upptäcka och
utforska i olika lärmiljöer,
ge tips och idéer och inspirera vidare. Projektet bygger
grunden för ett kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt
till digital teknik hos barnen och gör dem till aktiva
deltagare och producenter
av informations- och kom-

munikationsteknik (IKT).
För projektmedel har en del
verktyg köpts in, dessa ska
komma barnen till nytta i
deras utforskande.
Kreativitet,
samarbete,
kommunikation,
logiskt
tänkande, och problemlösning är några av de förmågor
som barnen övar när de tillsammans med pedagogerna
utforskar de digitala verktyg
som finns tillgängliga.
Till exempel skapar barnen egna digitala sagor och
böcker, fotograferar och gör
filmer tillsammans med pedagogerna eller skapar QRkoder med rörelsesånger, sagor eller bokstavsjakter. Här
uppmuntras barnen att uttrycka sig med hjälp av digitala verktyg och mångsidiga
uttrycksformer.
Inom småbarnspedagogiken får barnen erfarenheter

av teknik genom lek, rörelse
och glädje.
– IKT i småbarnspedagogiken innebär alltså inte att
barnen sitter på Ipaden som
konsument och bara tittar
eller spelar i appar, utan det
sker via pedagogen som har
ett tydligt syfte, betonar Annika.
För att tillsammans kunna
lägga grunden för barnens
livslånga lärande krävs delaktiga barn, delaktiga vårdnadshavare och pedagoger
med samma mål. I Vörå
kommun används den digitala plattformen Prion för
dokumentation och kommunikation mellan daghem och
vårdnadshavare. Via Prion
kan vårdnadshavarna ta del
av den dagliga verksamheten
och det egna barnets utveckling.
Lärområden kopplas till

styrdokumenten som den pedagogiska verksamheten utgår ifrån. Här används pedagogisk dokumentation som
arbetssätt och pedagogerna
diskuterar, planerar och utvärderar olika teman som
sätts fokus på. Det finns alltid
ett pedagogiskt syfte bakom
aktiviteterna som barnen
gör, och deras intressen och
behov beaktas även vid valet
av tema i verksamheten.
Delaktiga pedagoger som
delar med sig och inspirerar
andra pedagoger genom gemensamma reflektioner är
en viktig del av jämlikhetsprojektet. Annika, som projektansvarig, fungerar som
spindeln i nätet och bildar
tillsammans med pedagogerna nätverk för att utveckla en
hållbar utveckling av kvalitativ verksamhet inom småbarnspedagogiken.

Höstlovsprogram i Vörå 2021 Vöyrin syyslomaohjelma 2021
TORSDAG 21 OKTOBER
zzPIZZAFEST I ORAVAIS
Kom med och baka pizza
och titta på film i Oravais kl
10-15. Du får göra din alldeles egna pizza!
Avgift: 10euro för 7-12
åringar (inget 4H medlemskap behövs). Med pizzan
serveras vatten, mjölk, saft
och sallad.
Förhandsanmälning tas
emot fram till mån 18.10 på
www.voranejden.fs4h.fi/
for-barn/hostlovspizza (begränsat antal platser!). Arr.
Vörånejdens 4H.
zzHÖSTLOVS MINIGOLF
Norrvalla Minigolf ordnar höstlovs minigolf kl 1418 i Lotlaxarenan, Lotlaxvägen 424, Vörå.
Välkomna med gammal
som ung!
Arr. Norrvalla Minigolf.
zzTIPSPROMENAD TILL
HOPPAMÄKI, KOMOSSA
Tipspromenaden
startar vid Grillkåtan och går
till Hoppamäki utkikstorn.
Längs med leden finns kluriga frågor utsatta. Sträckan
är lättvandrad och drygt 2
km. Tipspromenaden är öppen hela höstlovet. Närmare
info hittar man på Komossa
Ungdomsförenings
facebooksida. Välkommen till
Kåomåsan! Arr. Komossa Uf
zzDIGITALA

FRÅGE-

SPORTEN
HÖSTLOVSJAKTEN
Runt om i Vörå centrum, Oravais centrum och
Maxmo finns under höstlovet, 21-24.10, digitala frågor
(bounds) utsatta som aktiveras om du har Actionbound appen i din telefon.
• Gå in på Play Store eller
App Store.
• Sök Actionbound.
• Ladda ner Actionbound
appen.
• Kryssa i I agree och Get
started.
• Tryck på Find a bound,
sedan tryck på search.
• Skriv in i sökfältet Höstlovsjakten och välj den.
• Klicka på Start bound
och skriv ditt namn eller
namn du hittat på.
• Kryssa i I agree-rutan
och sedan Nu kör vi/Let’s
go.
Kom ihåg att ladda telefonen eller plattan och ta cykeln eller gå och kom med
i höstlovsjakten. Bland alla
deltagare som svarat rätt på
minst 3 frågor utlottas presentkort. Arr. Fritidskansli
zzHÖSTLOVSBOWLING
på Wiking Bowling i Vörå,
Vöråvägen 6A, kl 14–17.
Pris: 1.20 euro per serie för
barnen, 2 euro per serie för
vuxna.
FREDAG 22 OKTOBER
zzPIZZAFEST I VÖRÅ

Kom med och baka pizza
och titta på film i Vörå kl 1015. Du får göra din alldeles
egna pizza!
Avgift: 10 euro för 7-12
åringar (inget 4H medlemskap behövs). Med pizzan
serveras vatten, mjölk, saft
och sallad.
Förhandsanmälning
tas
emot fram till mån 18.10 på
www.voranejden.fs4h.fi/forbarn/hostlovspizza (begränsat antal platser!). Arr. Vörånejdens 4H

katsomaan elokuvaa Oravaisiin klo 10–15. Voit leipoa
itsellesi aivan oman pitsan!
Maksu 10 euroa 7–12-vuotiaille (4H-jäsenyyttä ei tarvita). Pitsan kanssa tarjoillaan vettä, maitoa, mehua ja
salaattia.
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan 18.10.
saakka osoitteessa https://
voranejden.fs4h.fi/for-barn/
hostlovspizza/ (osallistujamäärä rajattu!). Järj. Vöyrin
seudun 4H.

zzHÖSTLOVSBOWLING
på Wiking Bowling i Vörå,
Vöråvägen 6A, kl 14-17.
Pris: 1.20 euro per serie för
barnen, 2 euro per serie för
vuxna.

zzSYYSLOMAMINIGOLFIA
Norrvalla Minigolf järjestää syyslomaminigolfia
klo 14–18 Lotlax-areenalla
osoitteessa Lotlaxintie 424,
Vöyri. Kaikenikäiset ovat
tervetulleita!
Järj. Norrvalla Minigolf

LÖRDAG 23 OKTOBER
zzENDAGSTUR
TILL
TUURI
Kom med på endagstur till
Tuuri! Pris: 20 euro/person.
Busstidtabell: Tesses café
kl.07.35, Maxmo kby kl
07.40, Palvis kl 07.45, Oravais kl 08.05, Kaitsor kl
08.15, Tuckor kl 08.25, Rökiö kl 08.30, Vörå City Café
kl 08.45, Kaurajärvi kl 09.00.
Anmälningar: Kurt Svenlin, tfn 050-5306600. Arr.
Oravais Trafik.
TORSTAI 21. LOKAKUUTA
zzPITSAJUHLAT ORAVAISISSA
Tule leipomaan pitsaa ja

zzTIETOVISASUUNNISTUS HOPPAMÄELLE
Tietovisasuunnistus alkaa
grillikodalta ja jatkuu Hoppamäen näkötornille saakka.
Reitin varrelle on sijoitettu
visaisia kysymyksiä. Reitti
on helppokulkuinen ja noin
2 km. Tietovisasuunnistus
on avoinna koko syysloman.
Lisätietoja Komossa Ungdomsförening -yhdistyksen
Facebook-sivuilla.
Tervetuloa Kåomåsaan! Järj. Komossa Uf
zzDIGITAALINEN
TIETOVISA:
SYYSLOMAN

Åhman och Bertell besöker
huvudbiblioteket
zzAxel Åhman besöker Vörå
huvudbibliotek måndagen
25.10 kl.19 och samtalar om
boken Klein med moderator
Maria Kallio. E
venemanget är gratis. Deltagaranmälan:06-3821686,
bibl.vora@vora.fi, SMS: 0504761719
”Fåltji förr i väädin”

Välkommen på berättarcafé med Ann-Luise Bertell
till Vörå huvudbibliotek onsdagen 10.11 kl.18. Temat är
”Fåltji förr i väädin”. Evenemanget är gratis.
Axel Åhman (till vänster) och
Ann-Luise Bertell besöker
huvudbiblioteket.

AARTEENMETSÄSTYS
Ympäri Vöyrin ja Oravaisten
keskustaa
sekä
Maksamaata on syyslomaviikolla 21.–24.10. ripoteltu
digitaalisia
kysymyksiä
(bounds), jotka voi aktivoida puhelimeen ladattavalla
Actionbound-sovelluksella.
• Mene Play Storeen tai
App Storeen.
• Kirjoita hakuun Actionbound.
• Lataa Actionbound-sovellus.
• Rastita ”Hyväksyn” ja
paina ”Hyväksy”.
• Valitse ”Hae bound” ja
sitten ”Haku”.
• Kirjoita hakukenttään
”Höstlovsjakten” ja valitse
se.
• Paina ”Aloita” ja kirjoita
nimesi/keksimäsi nimi.
• Rastita ”Hyväksyn”-ruutu ja sitten ”Mennään!”.
Muista ladata puhelin tai
tabletti tietovisaa varten, ja
osallistu aarteenmetsästykseen kävellen tai pyörällä.
Kaikkien vähintään kolmeen kysymykseen oikein
vastanneiden osallistujien
kesken arvotaan lahjakortteja. Järj. Vapaa-aikatoimisto
zzSYYSLOMAKEILAUSTA
Paikka: Vöyrin Wiking
Bowling, Vöyrintie 6A
Aika: klo 14–17
Hinta: Lapsille 1,20 euroa/
kierros, aikuisille 2 euroa/
kierros

PERJANTAI 22. LOKAKUUTA
zzPITSAJUHLAT VÖYRILLÄ
Tule leipomaan pitsaa ja
katsomaan elokuvaa Vöyrille klo 10–15. Voit leipoa itsellesi aivan oman pitsan!
Maksu 10 euroa 7–12-vuotiaille (4H-jäsenyyttä ei tarvita). Pitsan kanssa tarjoillaan vettä, maitoa, mehua ja
salaattia.
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan 18.10.
saakka osoitteessa https://
voranejden.fs4h.fi/for-barn/
hostlovspizza/ (osallistujamäärä rajattu!).
zzSYYSLOMAKEILAUSTA
Paikka: Vöyrin Wiking
Bowling, Vöyrintie 6A
Aika: klo 14–17
Hinta: Lapsille 1,20 euroa/
kierros, aikuisille 2 euroa/
kierros
LAUANTAI 23. LOKAKUUTA
zzPÄIVÄMATKA TUURIIN
Lähde päivämatkalle Tuuriin! Hinta 20 euro/hlö.
Linja-autoaikataulut: Tesses café klo 7.35, Maksamaan
kirkonkylä klo 7.40, Palvis
klo 7.45, Oravainen klo 8.05,
Kaitsor klo 8.15, Tuckor klo
8.25, Rökiö klo 8.30, Vörå
City Café klo 8.45, Kaurajärvi klo 9.00.
Ilmoittautuminen: Kurt
Svenlin, puh. 050-530 6600.
Järj. Oravaisten liikenne.
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zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto

zzKvällarna och dagarna blir
nu allt mörkare och kyligare
och den vackra färggranna
hösten börjar snart vara ett
minne blott, så därför vill vi
gärna upplysa tillvaron med
vår kursverksamhet. Kanske
du redan deltar i någon kurs?
Vi har ännu flertalet kortkurser i vårt utbud som säkert
kunde intressera även dig.
Kom ihåg att anmäla dig i tid,
senast en vecka på förhand
för att säkerställa din plats
samt att kursen blir av. Lättast görs det via nätanmälan
men det går även att ringa in
till kansliet och anmäla sig.
Hösten brukar vara en tid
då vardagen lätt rullar iväg
med all stress den innebär,
men kanske du detta år stannar upp och fokuserar lite extra på din egen hälsa? Vi har
tre intressanta föreläsningar
för alla som känner sig stressade, behöver fokusera mera
på sig själva eller känner
att de sover dåligt. Johnny
Granholm har två olika föreläsningar, en om ’Sömn och
Återhämtning’ och en om
’Stress och Stresshantering’.
Victoria McGuiness vägleder
oss genom Ayurveda, för den
som vill ha verktyg för att få
mera balans i livet och kroppen, i sin föreläsningsserie
’Finn din väg till hälsa med
Ayurveda’. Alla tre föreläsningarna ordnas på distans.
Vill du hellre väcka gamla
kunskaper till liv i höst kanske det är en språkkurs du
ska på. För dig som någon
gång läst tyska vill säga. ”Aktivera din tyska”, tillsammans
med Christina Maag, där du
får repetera lite grammatik,
läsa, skriva lyssna och prata
tyska igen.
Kan du använda molntjänster som Google Drive
och Microsoft Onedrive?
Om inte så borde du komma
på kurs med Tom Lillas i slutet på oktober. Han lär dig
förstå hur molntjänster fungerar, vad du behöver dem till,
hur du kan använda ”molnet” med att spara filer och
bilder i och också dela vidare
till andra via. Det är bra om
du har dator samt webbvana
inför denna kurs.
För dig som är handarbets-

intresserad har vi en kortkurs
med Carola Renlund att erbjuda; ”Sy- och skapande verkstad”, där du får handarbeta
och sy med det som känns inspirerande. Kursledaren håller korta teknikförevisningar,
ger mönsterinspiration och
bistår med individuell handledning och stöd där det behövs. Höstens temaförslag är
”sy tofflor” och ”grunderna i
sashiko-broderi”.
Snart börjar säsongen för
julmiddagar,
nyårsfirande
och middagsbjudningar och
då kan det vara en idé att lära
sig något nytt om drycker som
kan serveras. Vi har två kurser att erbjuda, en om Portvin där du bekantar dig med
portvinet, hur det tillverkas,
dekantering och även vad
som passar att bjuda till portvinet. I kursen Champagne
och mousserande viner få
du istället lära dig mera om
framställningsprocessen, om
olika typer av bubblor, sabrering och jämförande av olika
sorter. En ypperlig kurs inför
nyårsfirandet. Båda kurserna
leds av Glenn Sundstedt.
Inför dina middagsbjudningar kanske du också vill
duka lite extra fint och då
också använda dig av ljus
som du stöpt själv. Det kan
på köpet bli ett riktigt trevligt
samtalsämne vid middagsbordet. Ljusstöpning är ett
hantverk man inte kan stressa med eftersom doppen tar
den tid de tar och ljusen sakta växer fram och blir vackra
och fina. Jeanette RönnqvistAro ordnar två kurser i ljusstöpning i november.
”Matlust! Kraft och näring
för hemmaboende seniorer”
är en gratiskurs som vi ordnar
tillsammans med Marthaförbundet. Emilia Nord kommer och ger matinspiration
och diskuterar kostfrågor
och aptiten. Evenemanget
avslutas med ett gemensamt
mellanmål och är riktat till
ensamboende seniorer.
Är du intresserad av kostfrågor och hälsosamma val,
men inte hör till gruppen ensamboende seniorer kanske
kursen sockerskolan istället
är för dig. På denna tvådelade föreläsning får du bekanta

I kursen om portvin får man lära sig om hur det tillverkas, dekantering och även vad som passar att bjuda till portvinet.

dig med sockret som en del
av vår vardag. Kan den vara
en del av en balanserad kost?
Vad är sockerberoende? Hur
stor inverkan har socker på
kroppen och vikten? En omfattande föreläsning tillsammans med Jenny Julin.
Microgreens kanske är ett
nytt ord för dig, men i praktiken betyder det små grödor,
och det kan du enkelt odla
själv hemma även under
vintern. Så kom med och lär
dig odla ditt egna näringsrika microgreens och grodda
dina egna groddar under två
kvällar i mitten på novembe.
Kursledare är Fanny Åman.
För att avrunda denna
inspirationsläsning för dig
vill vi tipsa om vår föreläsning om ”Konsulinnan Tulla
Moe”. Hon var en konstnärssjäl och medelpunkten i stadens societetsliv 1900–1931,
och hon betydde mycket för
konsten och kulturen i den
växande staden Wasa. Hon
var vidsynt, fördomsfri, slagfärdig och spirituell. Hon
idkade välgörenhet och ordnade program för soaréer,
maskerader och konserter
bland annat för Barnens
Väl. Det går historier om att
Tulla Moe aldrig har lämnat
sitt hem på Rådhusgatan 28,
Loftet i Vasa. Föreläsningen
hålls av Karin Sandqvist.
zzPäivät ja illat pimenevät ja
viilenevät, ja syksyn kaunis
ruska alkaa pian olla vain
muisto, joten haluamme piristää ja valaista oloa kurs-

sitarjonnallamme. Ehkäpä jo
osallistut jollekin kurssille?
Meillä on tarjolla vielä useita
lyhytkursseja, jotka varmasti
voisivat kiinnostaa sinuakin.
Muista ilmoittautua ajoissa,
viimeistään viikko etukäteen, varmistaaksesi paikkasi ja kurssin toteutumisen.
Ilmoittautumisen hoitaa helpoiten verkossa, mutta voit
myös soittaa kansliaan ja ilmoittautua puhelimitse.
Meillä on käsitöistä kiinnostuneille tarjolla Carola
Renlundin lyhytkurssi; ”Ompelu- ja luova työpaja”, jossa
voit tehdä käsitöitä ja ommella itseäsi kiinnostavia töitä.
Kurssinvetäjä pitää lyhyitä
tekniikkaesittelytuokioita,
esittelee inspiroivia malleja
ja antaa tarvittaessa yksilöllistä ohjausta ja tukea. Syksyn teemaehdotuksena ovat
”ompele tohvelit” ja ”sashikobrodeerauksen perusteet”.
Pian alkaa joulupäivällisten, uudenvuodenjuhlien
ja illalliskutsujen sesonki, ja
ehkäpä sinäkin haluat silloin kattaa pöydän tavallista
juhlavammin ja käyttää itse
valamiasi kynttilöitä. Niistä
voi kaupan päälle kehkeytyä
mukava keskustelunaihe ruokailun lomassa. Kynttilänvalanta on käsityötä, jossa
ei voi stressata ja kiirehtiä,
koska kastaminen vie oman
aikansa ja kynttilät paksuuntuvat hiljalleen hienoon ja
kauniiseen muotoonsa. Jeanette Rönnqvist-Aro pitää
kaksi
kynttilänvalannan
kurssia marraskuussa.

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzHösten är kommen och
efter den tunga tiden med
begränsad social samvaro, är
vi nu lättade över att få börja
samlas igen.
Vi har bokat den hyllade
teaterpjäsen Bladis pojkan
med Erik Kiviniemi till auditoriet på Norrvalla lördag
23.10 kl. 15.00.
Cancerklubbens styrelse
har beslutat att våra medlemmar får se pjäsen gratis. Är

du inte medlem är du också
välkommen, men vi tar då en
avgift på 20 € av dej.
Vi hoppas och tror att
platserna kommer att fyllas
snabbt, så vänta inte med
att anmäla dej! Anmälan bör
göras på förhand och den tas
emot av Lisbeth Hellqvist på
tel.nr. 050-413 9311.
Cancerklubben kan erbjuda medlemsförmåner tack
vare bidrag vi beviljats av

Vörå Sparbanks Aktiastiftelse, Sparbanksstiftelsen i Oravais, Kvevlax Sparbank, Vörå
kommun, Medicinska stiftelsen och privata personer. Ett
stort och ödmjukt tack till Er!
Jag vill också påminna om
att cancerklubben, tack vare
bidrag vi fått för vår verksamhet, kan ge ekonomiskt
bidrag till dej som fått en
cancerdiagnos. Bidrag ges
på basen av en ifylld ansök-

ningsblankett. Vänligen kontakta någon av våra styrelsemedlemmar, så sänder vi
en ansökningsblankett. För
att räknas som vår medlem,
behöver du vara inskriven
som medlem i Österbottens
Cancerförening rf. Medlemsavgiften är 25 euro/år.
Tveka inte att ta kontakt
med oss!
Siv Säll
Ordförande

zz830711
SÖMN
OCH
ÅTERHÄMTNING
Hemma hos dig
To 21.10.2021 kl. 19–20.30
23 euro, Johnny Granholm
zz111711 SY- OCH SKAPANDE VERKSTAD
Särkimo skola
Må 25.10–29.11.2021, kl. 18–21
18 euro, Carola Renlund
zz340109 MOLNTJÄNSTER
Google Drive och Microsoft
Onedrive (8h)
Vörå huvudbibliotek
On 27.10–17.11.2021, kl. 12.30–
15
18 euro, Tom Lillas

och näring för hemmaboende seniorer
Tegengrenskolan
Ti 9.11.2021, kl. 15.30–17.30
Emilia Nord
zz112803 LJUSSTÖPNING /
KYNTTILÄNKASTO
f.d. Komossa skola
On 10.11.2021, kl. 16–20
30 euro, Jeanette RönnqvistAro
zz710303 ODLA MICROGREENS OCH GRODDA
GRODDAR
Koskeby skola
To 11–18.11.2021, kl. 19–21
19 euro, Fanny Åman

zz810111 PORTVIN
Årvasgården
Fr 29.10.2021, kl. 19–21
30 euro, Glenn Sundstedt

zz999955 KONSULINNAN
TULLA MOE
Campus Norrvalla
To 11.11.2021, kl. 18–19.30
Karin Sandqvist

zz120401 AKTIVERA DIN
TYSKA
Karvsor skola
Lö 30.10–20.11.2021 kl. 10–
12.15
21 euro, Christina Maag

zz112801 LJUSSTÖPNING /
KYNTTILÄNKASTO
Klemetsgårdarna
Lö 13.11.2021, kl. 10–14
30 euro, Jeanette RönnqvistAro

zz830713 STRESS OCH
STRESSHANTERING
Hemma hos dig
To 4.11.2021, kl. 19–20.30
23 euro, Johnny Granholm

zz830709 FINN DIN VÄG
TILL HÄLSA MED AYURVEDA
Hemma hos dig
Sö 14.11.–12.12.2021, kl. 14–16
43 euro, Victoria McGuiness

zz830705
SOCKERSKOLAN
Koskeby skola
To 4–11.11.2021, kl. 18–19.30
29 euro, Jenny Julin
zz810207 MATLUST! Kraft

Teaterresa
till Wasa
teater
zzFritidsnämnden ordnar en
teaterresa till Kaj:s musikal
Botnia Paradise på Wasa
teater lördagen den 30.10.
kl.14.00.
Anmälningar till fritidskansli, 382 1671 eller e-post
fritid@vora.fi senast 14.10.
Pris: 40 euro inklusive buss
och biljett.

zz810113
CHAMPAGNE
OCH MOUSSERANDE VINER
Årvasgården
Fr 19.11.2021, kl. 19–21
30 euro, Glenn Sundstedt
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Gråbbil-Hakkola vann dikttävlingen
zzSommarens dikttävling är
avgjord. Marianne GråbbilHakkola vann första pris
100 euro med sina bidrag
Flyttfåglarna och Saa rakastaa.
Andra pris (75 euro) fick
Anna Rex för dikten Med
andan i halsen och tredje
pris (50 euro) fick Monica
Söderlund för dikten Mitt
inre barn. Tack för alla bidrag!
Tack även till Vörå Sparbanks Aktiastiftelse för ert
bidrag som möjliggjorde
dikttävlingen.
Vem är Marianne Gråbbil-Hakkola?
Jag är mest hemma men
vikarierar ibland på daghemmen i Vörå. Det lugna
livstempot får min kreativitet att blomma.
Jag fotograferar och målar tavlor. Skriver dikter
gör jag nog egentligen mera
sällan. Helst skriver jag på
finska men bevisligen kan
jag nu också skriva dikter
på svenska. Det jag skriver
är ord från hjärtat, hur jag
känner...
Alla borde ibland få
stanna upp på riktigt och
se sig omkring. Se hur
mycket vackert vi har omkring oss!
zzKesän runokilpailun voittaja on valittu. Marianne
Gråbbil-Hakkola
voitti
ensimmäisen palkinnon 100
eur. runoillaan Flyttfåglarna
ja Saa rakastaa.
Toisen palkinnon (75 eur)
sai Anna Rexin kirjoittama
runo Med andan i halsen ja
kolmannen palkinnon (50
eur) sai Monica Söderlundin
kirjoittama runo Mitt inre
barn.
Kiitos kaikille osallistujille! Kiitos myös Vöyrin
Säästöpankin Aktiasäätiölle
joka mahdollisti runokilpailun.
Kuka Marianne GråbbilHakkola on?
Olen ”dagistäti” tarvittaessa ja väliajat kotona metsän
keskellä. Lapset ovat omillaan joten luovuus pääsee
helposti valloilleen! Valokuvaaminen, taulujen maalaaminen ja välillä runojen
rustaileminen; siinä mielipuuhiani.

Runoni ovat yleensä sanoja suoraan sydämestä, tunnelmia hetkistä...
Maailma on ihmeitä täynnä! Pitää muistaa välillä pysähtyä ja oikeasti huomioida
mitä ympärillämme on. Myös
ne pienet ihmeet joita emme
arkipäivässä muuten näe.
Flyttfåglarna
av Marianne Gråbbil-Hakkola
Svalorna
På den blåa himlen
De sjunger ännu sommarens
sånger
Men de flyger snart iväg
Tar sommaren med sig
Lämnar oss här igen
Med längtan
Om jag kunde flyga
Skulle jag flyga iväg
Med flyttfåglarna
Bort
Från höstens gråa dagar
Bort
Från snöslask
Bort
Från vinterns köld och mörker
Men
Jag skulle alltid komma tillbaka
Som flyttfåglarna
Med glädje och sång
Med våren
I hjärtat
Saa rakastaa
av Marianne Gråbbil-Hakkola
Minulle erittäin rakas ihminen
Kävi pari vuotta sitten portilla taivaan
Minun onnekseni ajankohta
oli liian aikainen
Ja sain hänet vielä vierelleni
kulkemaan
Siitä jäi tämä tunne kiitollinen
Saa sanoa joka päivä että rakastaa
Ja ehkä päivän uuden tuo
vielä huominen
Se nähdään sitten kun aamu
sarastaa
Koska lähtö voi tulla milloin

vaan
Meidän pitää muistaa elää
ihmisiksi
Olla ystävällisiä toisillemme
kun vielä voidaan
Ja jäädä siten lämpimiksi muistoiksi
Med andan i halsen
av Anna Rex
Med andan i halsen
Gör jag allt jag måste göra
Med andan i halsen fast jag
nästan
inte kan andas
Jag måste orka och måste
göra
fast jag inte måste
Med andan i halsen
Bara lite till fast gränsen är
nära
att jag inte alls orkar några
måsten
alls

MITT INRE BARN
av Monica Söderlund
I alla lyckliga stunder, i alla
olyckliga stunder
finns du med mig
I lyckans virvlar då hjärtat
känns som om det har vingar
Då allt känns bara helt underbart
I berg- och dalbana går det
snabbt
precis som då lyckokänslan
försvinner
Ifrån lycka till sorg är fallet
högt
Jag vill så gärna hållas i lyckans glädjerus
men inte så lätt att hållas
kvar,
då stormen kommer och allt
slås i spillror
Marianne Gråbbil-Hakkola .

Allt är i en enda röra, förtvivlan infinner sig,
oro och tårar blandas med
varandra
Jag känner mig helt förkrossad,
jag saknar glädjebruset inom
mig
Allt som var så lätt blev till en
sorg
Ja allt blandas och skall genomlevas

I alla upplevelser jag har, i
skratt eller gråt,
du håller om mig, fast det är
jag som borde hålla om dig
Jag känner din oro, din förtvivlan för mig
Jag vet också det är dubbel
glädje då livet är glatt
då lyckan lyser och vi känner
livet är gott

Jag vet du oroar dig för mig,
för glädjen som blev en sorg

Du som följer mig, gläds med
mig, gråter med mig

Höstlov = Läslov
zzVörå Sparbanks Aktiastiftelse har beviljat Vörå kommunbibliotek bidrag för läsfrämjande projekt. Tack vare
det kan vi ordna en läsutma-

Syysloma =
Lukuloma
zzVöyrin Säästöpankin Aktiasäätiö on myöntänyt Vöyrin
kunnankirjastolle apurahoja
lukutaidon
edistämiseksi.
Sen takia voimme järjestää
lukuhaasteen.
Osallistujien
kesken
arvomme hienoja palkintoja.
Tervetuloa mukaan! Voit hakea lukuhaastelomakkeen
kunnan kirjastoista tai kirjastoautosta.

ning med fina lotteripriser.
Välkommen med! Du kan
hämta läsutmaningen från
kommunens bibliotek eller
bokbussen.

SPONSORERING 2022
Enskilda idrottsutövare kan söka sponsorering för år
2022.
Närmare anvisningar och blanketter finns på
www.vora.fi/sponsorering.
Ansökningarna sänds senast 31.10.2021 till:
Fritidskansliet, Vöråvägen 18, 66600 Vörå.
Nämnden för livskvalitet
www.vora.fi

SPONSOROINTI 2022
Yksittäiset urheilijat voivat anoa sponsorointia vuodelle
2022.
Ohjeet ja hakemukset vahvistetulla lomakkeella jonka
saa osoitteesta www.voyri.fi/sponsorointi.
Hakemukset lähetettävä viimeistään 31.10.2021 osoitteeseen: Vapaa-aikatoimisto, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
Elämänlaatulautakunta
www.voyri.fi

jag vet du har det som jag
Förlåt mig för alla törnar, alla
smällar,
fast allt är ändå rosenbestrött
med kärlek
Jag håller om dig hårt, vaggar

dig i min famn
Jag vet all din oro faller till ro,
i min famn,
för du är mitt lilla inre barn,
Ja vi delar allt mitt lilla inre
barn och jag

IDROTTSPRIS OCH
IDROTTSSTIPENDIUM 2021

Nämnden för livskvalitet söker nomineringar för
2021-års idrottspris och -stipendium.
Anvisningar för nominering på adressen
www.vora.fi/idrottsprestationer.
Fritt formulerade nomineringar skickas, senast
31.10.2021, tillsammans med kopior av officiella
resultat till: Fritidskansliet, Vöråvägen 18, 66600
Vörå.
www.vora.fi
Nämnden för livskvalitet

URHEILUPALKINTO JA
URHEILUSTIPENDIT 2021

Vapaa-aika osasto etsii ehdokkaita vuoden 2021
urheilupalkinnon sekä urheilustipendien saajiksi.
Nimeämisohjeet kunnan kotisivulta www.vora.fi/
urheilusaavutukset.
Nimeämisehdotukset sekä kopiot kilpailujen virallisista tuloksista lähetetään viimeistään
31.10.2021 osoitteeseen: Vapaa-aikatoimisto,
Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
www.voyri.fi
Elämänlaatulautakunta
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sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

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, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 29 oktober. Bland alla korrekta svar utlot
tas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

nb
mu lade
m

Var finns bilden?

Lä

Läsartävling

Namn: ________________________________________________

Tvååriga Maison Sjöberg vann läsartävlingen denna gång, med viss hjälp av gammelfarmor Marianne.

Adress: _______________________________________________

Maison Sjöberg trivs ute

Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 1, 5, 6 och 11.

Luciakandidater sökes
zzFRK Oravais svenska av
delning söker Luciakandida
ter, födda 2005 och 2006.

Anmälan kan göras till Bir
gitta Backman telefon 050598 3066

zzDen här gången är det
Maison Sjöberg som plockar
hem vinsten i läsartävlingen.
Maison är två år gammal
och har sin gammelfarmor
Marianne Sjöberg, som bor
i Maxmo skärgård att tacka
för vinsten.
– Då jag berättade åt hen

ne att Maison vunnit sade
hon att nu har alla hennes
barnbarn och barnbarnsbarn
vunnit tävlingen, säger Mai
sons pappa Lukas Sjöberg.
Maison är en glad kille, som
tycker om att umgås med an
dra barn. Han är gärna ute

på gården och får han syn på
grannens barn vill han genast
leka.
– Maison har nyligen bör
jat på dagis. Han trivs väldigt
bra, säger Lukas.
Några större planer för
hösten har inte familjen. De
kommer troligen hålla till

mycket utomhus.
Maison vinner ett pre
sentkort till Vörå Blomster
stjänst. Lukas är rätt säker
på vad Maison kommer vilja
köpa för presentkortet.
– Figurer som föreställer
babblarna.

Jonny Huggare Smeds

zzFödda

Maria Sofia Staffans och Per-Axel Karlsson i Vörå fick den
14.01.2021 tvillingflickor. De fick namnen Saga Ingrid Alice
och Ines Alina Linnea Karlsson. Syskon är Edith 6 år och
Oskar 3 år.

Influensavaccination
i oktober

zzMot slutet av oktober är
det dags för årets influensa
vaccinering. Närmare info
hittas på kommunens webb

plats, www.vora.fi, eller på
kommunens Facebook och
Instagram när det blir aktu
ellt.

Anna Berg och Kenneth Jåfs i Oravais fick den 4.4.2021 en
pojke. Han var 54 centimeter lång och vägde 4 525 gram.
Pojken fick namnet Vidar Jåfs. Syskonen heter Edward 17 år,
Ellen 16 år och Lovis 2 år (med på bild).

Eläinlääkäri
Veterinär

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

sivulta, www.voyri.fi, tai kunnan
Faccebookista tai Instagramista
kun se on ajankohtaista.

Kommunbladet

Redaktion: 050-3130 762 Annonser: 7848 266

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från

Influenssarokotukset
taas lokakuussa

zLokakuun
z
lopussa on taas
influenssarokotuksien aika. Li
sätietoja löytyy kunnan webb

Madelene Lindqvist och Johan Häggblom i Pensala fick den
29.4.2021 en flicka som vägde 2 845 gram och var 49,5 centimeter lång. Flickan fick namnet Elsa Ulla Sofia Häggblom.
Storasyster heter Agnes och fyller 3 år 14.10.2021.

Begär offert, det lönar sig!
Anne Niemi 0400-166 325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI/VÖRÅ
www.anneniemi.fi

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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På väg mot det normala
zzKära läsare! Hoppas ni funnit läsglädje i er tidning. Vi befinner oss
mitt i hösten. I förra numrets spalt
skrev jag att vi snart går in mot
tiden då naturen exploderar i färg.
Och visst har den! Det är länge
sedan jag njutit av hösten så pass
mycket som jag gör i år. Färgerna
och temperaturen är en fullträff
av vädermakterna. Men tyvärr blir
dagarna kortare och kortare och
mörkret blir mer påtagligt dag för
dag.
Vi kan ändå glädjas över att när

det gäller coronapandemin så ser
vi ljus i tunnel. Flera restriktioner
upphävs och vaccinationsprocenten
stiger varje dag.
Vi är i startgroparna att snart
återgå till det vi kallade normalt
innan pandemin. Oj vad jag saknat
att gå på teater, göra ett biobesök,
gå på lunch med kollegorna och
känna kroppen sugas in mot sätet
när ett flygplan lyfter. Samtidigt
kan jag inte undgå att fråga mig
själv, har coronapandemin gjort
mig bekväm. Kommer ett biobesök

eller en resa ge samma intryck som
tidigare? Jag vet inte. Men tusan
om jag inte
kommer att ta
reda på!
Njut av hösten och kom
ihåg att höra av
er till oss.

jonny huggare smeds

Utställningar på bibban i oktober
zzI oktober ställer Haje
Holmström och Nadja Sand
ut sina konstverk på Vörå huvudbibliotek. Välkommen på
oktoberutställnig under bibliotekets öppettider. (Måndag och onsdag kl. 12-19 och
tisdag, torsdag och fredag kl.
10-17)
Nadja Sand
Jag har alltid hållit på med
skapande i olika former, men
hade svårt att hitta mitt eget
uttryckssätt och ett medium
som jag trivdes med. Innan
coronapandemin hade jag
nog broderat en del, men
bara i mindre skala och mer
korsstygn än fritt broderi.
När pandemin stängde ner
allt hade jag plötsligt massor med tid och av en slump
plockade jag upp nål och
tråd. Och på den vägen är
det, sen dess har jag broderat konstant. Mest broderar
jag som en form av aktivism,
speciellt kring queera teman
och min egen queera identitet men också annat som berör mig eller upprör mig.
Haje Holmström
Jag har alltid varit intresserad av ord och bild och

Invalidföreningen
Aktiv r.f.
ordinarie

HÖSTMÖTE
29.10.2021 kl. 15.00 vid
Aktivstugan. Stadgeenliga
ärenden enl. § 24. Servering och lotteri.
Styrelsen

kombinationer av dessa.
Under de senaste åren har
jag jobbat i mindre format än
tidigare, och just med sådana
”analoga memes” till viss del.
Hundar finns med på många
av mina bilder eftersom mina
hundar är mina ständiga inspiratörer. För några år sedan fann jag mig bli ägare till
en liten vildvuxen skog, därav föddes ett intresse för träd.
zzLokakuun näyttelyt
Haje Holmströmin ja
Nadja Sandin teoksia on
esillä Vöyrin pääkirjastossa
lokakuussa. Tervetuloa näyttelyyn kirjaston aukioloaikoina. (Maanantai ja keskiviikko klo 12–19 sekä tiistai,
torstai ja perjantai klo 10–17).
Nadja Sand
Olen aina tehnyt kaikenlaista luovaa mutta minun
oli vaikea löytää omaa ilmaisutapaa ja välinettä,
jonka parissa viihtyisin. Olin
kyllä jo ennen koronapandemiaa tehnyt brodeeraustöitä, koruompeleita, mutta
pienemmässä mittakaavassa
ja enemmän ristipistoja
kuin vapaata brodeerausta.
Kun pandemia sulki kaiken

Folkhälsan i Oravais r.f.
håller

HÖSTMÖTE
tisdag 19.10 kl. 19.00
i kabinettet
vid ABC i Oravais.
Stadgeenliga ärenden
och servering.
Välkommen!

Nadja Sands verk.

muun, minulla oli yhtäkkiä
valtavasti aikaa ja sattumalta
sain käsiini neulan ja lankaa.
Ja sillä tiellä nyt olen, siitä
lähtien olen brodeerannut
jatkuvasti. Brodeeraukseni
ovat enimmäkseen eräänlaista aktivismia, liittyvät etenkin outoihin teemoihin ja
omaan outoon identiteettiini

mutta muuhunkin, joka koskettaa tai järkyttää minua.
Haje Holmström
Olen ollut aina kiinnostunut sanoista ja kuvista
ja niiden yhdistelmistä. Olen
viime vuosina tehnyt aiempaa pienimuotoisempia töitä
ja osin juuri tällaisilla ”analo-

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Fredrik Engman
050-527 9331

gisilla meemeillä”. Monissa
kuvissani on koiria, koska
ne toimivat jatkuvasti inspiraationi lähteinä. Muutama

vuosi sitten päädyin pienen
villiintyneen metsän omistajaksi, ja siitä syntyi kiinnostus puita kohtaan.

VÖRÅ APOTEK
VÖRÅ APOTEK
VÖYRIN APTEEKKI
VÖYRIN APTEEKKI
Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Apoteket betjänar fr.o.m. november
Vöråvägen
5 Vöyrintie
5 alkaen
Vöråvägen
5 Vöyrintie 5
Apteekki palvelee
marraskuusta
384 3800
(06) 384 3800
må-fre kl. 9-17 ma-pe,
lö kl. (06)
9-13
la
www.voraapotek.fiwww.voraapotek.fi

vöråapotek
apotek
vöyrin
apteekki
vörå
vöyrin
apteekki
vörå apotek vöyrin
apteekki

Vöråvägen 5 Vöyrintie ✆ (06) 384 3800 • www.voraapotek.fi

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat

Haje Holmströms verk.

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

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

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

Palvis

KOMMUNBLADET
torsdagen den 7 oktober 2021
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Vill du börja spara?

VINTERN KOMMER FORTARE ÄN DU ANAR

ÄR DU BEREDD?
VI HAR DÄCK I ALLA
PRISKLASSER!

NYHET!

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

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

NYHET!

en
Vi har äv !
ll
te
o
h
k
c
ä
d
Vasavägen 1465

Marcus
050-5945 396

WWW.RENGASMARKET.FI

Palvis
Palvis

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

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

Lindholms Entreprenad Kb

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

Grävmaskins & Traktor Entreprenad
Tel. 040 715 0411 / 0400 449 298
• Hus- och villagrunder
• Dräneringar, gårdsplaner, avlopp m.m.
• Grävmaskiner 2 t, 15 t, 25 t med 3D
• Olika materialtransporter

Norrvalla har öppet måndag–söndag kl. 8–21
• Info/reception, Gym, Elsas café
Elsas kök har lunchöppet må–sö kl. 11–13.30

Riksåttan

Nyhet! Käpphästläger
med Alisa Aarniomäki 15–17.10.
Dansfest 20.11
Med Guns Rosor, Tommys och 4Musicband.
Boka ditt julbord hos oss
Julmiddag serveras kvällstid 26–27.11, 3–4.12 och
11.12. Jullunch på dagtid 12.12. Övriga datum via
överenskommelse.
Årets Stora Julkonsert på Norrvalla 27.11
Köp biljetter via Netticket
Utbilda dig hos oss! Läs mer om vilka utbildningar
vi erbjuder till hösten: www.folkhalsan.fi/vuxna/
utbildningar

Snart pensionär?
Eller har du några års erfarenhet?
Nya Tredje åldern-diskussionsgrupper
startar i höst i Oravais och Vasa, samt
online.
Info & anmälan:
tfn 044 788 6260 / Maria Östman
Läs mera på:
folkhalsan.fi/diskussionsgrupper

Bokningar: tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

bygg & montering

Kommunbladet

Vi utför
arbeten
inom
byggnadsbranschen

- Allt inom jordbyggnads
- Muddring med pråmar
- Långbomsgrävare
- Transporter
- Personliftar

M. Svanbäck

JALAS
OFF ROAD
1878

1950

SOLROSFRÖ 20 kg

1750

PLOGKÄPP
25x1500 mm
1,80 / st
ELLER

75€/50 st

119€

/ sk

REMPPA 7
INOMHUS VÄGG O
TAKFÄRG
VIT
2,7 L

Klaus 0400-344 665 | Glenn 0400561 082 | Jonathan 050-401 2899
Seiplaxvägen 132, Oravais

Riksåttan

Tfn 050 442 4820

FÅGELMAT
INKOMMIT t.ex.

Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 266

SIEVI BOOT
WINTER

85€

J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

Riksåttan

NOKIA
HAI ELLER KONTIO
GUMMISTÖVLAR

59€

NYA VAXDUKAR
INKOMMIT

Tjyrkblaadi
Hösten / Syksy 2021

En hälsning från Vörå församling • Vöyrin seurakunnan tervehdys

HändElSEkalEndEr • Tapahtumakalenteri
allt detta vill vi göra om Gud vill och vi får leva. Tervetuloa mukaan !

OkTOBEr • lokakuu
To 7.10

18.30 Suomenkielisten seurakuntailta
Oravaisten seurakuntakeskuksessa ;
I Klemets, K Streng, päivän vieras
laulaja-evankelista Rauno Karmitsa.
Tarjoilua, makkaranpaistoa. SuOmEkSi
Fr 8.10

14.00 Andakt i Pensionärscentret ;
A Nuuja, M Klemets
lö 9.10

18.00 Dagar kring ordet
Kvällsmöte för hela familjen i Koskeby
bönehus ; Asta och Göran Stenlund.
Andakt och färska hälsningar från Cypern.
Gitarrgruppen Salem medverkar.
Sö 10.10

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; Berndt Berg,
M Klemets. De äldres kyrksöndag. Bjud
gärna med en äldre person till kyrkan !
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ; I Klemets,
K Streng. F.d. kyrkvaktmästare Kerstin
avtackas. Kyrkkaffe i församlingscentret.
14.00 Taklagsfest i Koskeby bönehus ;
Martin Sandberg, Tomas Klemets.
Kaffe och tårta !
15.00 Gudstjänst i Österö bönehus ;
H Boije, M Klemets

On 20.10

Sö 7.11

14.00 Missionscafe i Oravais församlingscenter ;
Tema : Må bra med Mikka
18.00 Höstfest för fred och internationellt
ansvar med anledning av FN-dagen
i Oravais församlingscenter ; Sari
Nordlund, Ingemar Klemets, Martin
Klemets, kören Wörship m.fl.
Arrangörer : Flyktingvännerna r.f.
tillsammans med församlingen.

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Messu Oravaisten kirkossa ;
H Boije, M Klemets. Sytytetään kynttilät
edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden muistoksi. Tarjoilua
seurakuntatalolla. SuOmEkSi

Sö 24.10

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, Jouni Sinisalo, M Klemets.
17.00 Cafékväll i Vörå församlingshem ;
Eva Hietanen berättar om Anders Ruuth
– en troskämpe i vår bygd under stora
ofreden
18.00 Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka ;
Berndt Berg, M Klemets,
gudstjänstgruppen. Efteråt kvällste i
församlingscentret.
må 25.10

19.00 Bibelkväll i Brudsunds bykyrka ;
Bo-Erik Granlund

Ti 9.11

13.00 Missionsringen i Vörå församlingshem ;
Besök av Tomas Klemets som har andakt
och visar naturbilder
On 10.11

13.00 Missionsträffen i Brudsunds bykyrka ;
A-S Bäck
Fr 12.11

14.00 Andakt med nattvard i pensionärscentret
i Vörå ; S Erikson, M Klemets
lö 13.11

19.00 Musikandakt med kören EvangeliVox
i Oravais kyrka ; I Klemets
Sö 14.11

13.00 Missionsträffen i Brudsunds bykyrka ;
A-S Bäck
19.00 Önskesångskväll i Bertby bönehus ;
Tomas Klemets, M Klemets, barnkören
Notdragarna. Önskesånger ur Sionsharpan.

10.00 Spelmansgudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Brudsunds bykyrka ;
I Klemets, E Nygård
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ; predikant
Kristian Sjöbacka, liturg I Klemets, kantor
K Streng, gudstjänstgruppen. Efteråt
kvällste och missionsinformation
av Kristian och Chamilla Sjöbacka i
församlingscentret.

13.00 Missionsträffen i Brudsunds bykyrka ;
A-S Bäck
19.00 Läsmöte i Oxkangar bystuga ;
I Klemets, K Streng

To 28.10

On 17.11

13.00 Äldres kyrkdag i Maxmo kyrka ;
H Boije, M Klemets

14.00 Missionscafe i Oravais församlingscenter ;
Gäster : Mayvor och Carl-David Wallin

Sö 31.10

To 18.11

To 14.10

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
S Erikson, M Klemets

13.00 Daxträffen i Pingstkyrkan i Särkimo ;
Önskesånger med Kristoffer Streng,
Pensionärskören, K Kanto, A-S Bäck.
Sångönskemål lämnas senast 10.11 till
Ann-Sofi Bäck ( tfn 050 356 5025 ).
18.00 Gemensam födelsedagsfest i
Oravais församlingscenter för alla i
Oravais kapellförsamling som fyller
75 eller 80 år 2021 ; I Klemets, M Wallin,
K Streng. Inbjudan gäller även make/
make/vän till jubilaren. Anmäl deltagande
( även dieter ) senast 15.11 till 044 344
5000 ( må–to kl. 9–15 ) eller skicka e-post
till vora@evl.fi.

Ti 12.10

13.00 Missionsringen Vörå församlingshem ;
Besök av Eva Hietanen
On 13.10

13.00 Symöte i Bertby bönehus ; A Nuuja
13.00 Maxmo pensionärskör övar i Maxmo
församlingshem med Bo-Erik Granlund
och Yngve Svarvar. Nya och redan
etablerade sångare välkomna !

Ti 26.10

13.00 Missionsringen i Vörå församlingshem ;
C Lindgren
On 27.10

nOVEmBEr • marraskuu

Fr 15.10

13.00 Daxträffen i Maxmo församlingshem ;
Kaj Kanto berättar om besök till barnhem
i Thailand. Evald & Elisabeth,
pensionärskören och A-S Bäck medverkar.

On 3.11

Sö 17.10

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; S Erikson,
M Klemets. Sång av Vörå kyrkokör.
16.00 Minnesgudstjänst i Oravais kapell ;
I Klemets, E Nygård, Christian Heikius.
Ljuständning för de under året avlidna.
18.00 Minnesgudstjänst i Maxmo kyrka ;
I Klemets, E Nygård. Ljuständning
för de under året avlidna.
19.00 Parentation i Vörå kyrka ; S Erikson,
M Klemets. Sång av Delilakören.
Ljuständning för de under året avlidna.

10.00 Dopgudstjänst i Vörå kyrka ;
I Klemets, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård
18.00 Lovsångskväll i Maxmo församlingshem ;
Ingmar Rönn, F Nylund, Mikael
Södergård m.fl.
18.00 Iltakirkko Murron rukoushuoneella ;
H Boije, K Streng. Kolehti, tarjoilu ja
arpajaiset. SuOmEkSi

14.00 Missionscafe i Oravais församlingscenter ;
Petra Gripenberg. Tema : Våra flyktingar.
lö 6.11 – alla helgons dag

lö 20.11

12–15 Julgröt i Bertby bönehus ; André
Djupsjöbacka håller andakt kl. 12,
därefter serveras gröt med smörgås, kaffe
och dopp. Julbakverk och hantverk finns
även till försäljning. Utlottning av en
julkorg.

Sö 21.11

On 24.11

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; S Erikson,
M Klemets. Sång av Wörship.
Födelsedagskalas i församlingshemmet för
dem som fyllt eller fyller 75 år under året.
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
H Boije, K Streng
18.00 Lovsångskväll i Maxmo församlingshem ;
Ingmar Rönn, H Boije, Mikael Södergård,
A-S Bäck, F Nylund

13.00 Missionsträffen i Brudsunds bykyrka ;
A-S Bäck
14.00 Auktion i Koskeby bönehus till förmån för
bönehuset. Gåvor mottas tacksamt !

må 22.11

19.00 Bibelkväll i Brudsunds bykyrka ;
Bo-Erik Granlund
Ti 23.11

13.00 Missionsringen i Vörå församlingshem ;
Ida-Maria Österbacka presenterar kristna
barnböcker, andra böcker och julkort från
Bokcafé Station 1. Möjlighet att köpa
böcker finns.

To 25.11

13.00 Kalas i Maxmo församlingshem för
75- och 80-åringar i Maxmo ;
H Boije, M Klemets, A-S Bäck.
Anmälan till Ann-Sofi Bäck ( tfn 050 356
5025 ), senast 18.11.
Fr 26.11

18.30 Julauktion för Kenyamissionen i Oravais
församlingscenter. Andakt I Klemets.
Gåvor mottas med tacksamhet.
Sö 28.11 – Första advent

10.00 Familjegudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets. Sång av
barnkören och Vörå kyrkokör.
Grötservering i församlingshemmet efter
gudstjänsten.

11.00 Familjegudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
12.00 Adventsgudtjänst i Maxmo ;
H Boije, E Nygård. Servering i
församlingshemmet efter gudstjänsten.
12.00 Jumalanpalvelus Vöyrin kirkossa ;
S Erikson, M Klemets. Puurotarjoilu
seurakuntakodissa ennen jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluksen jälkeen
kahvitarjoilu 75 ja 80 vuotta tänä vuonna
täyttäville sekä 50 vuotta sitten ripille
päässeille. SuOmEkSi
dECEmBEr • Joulukuu
Sö 5.12 – andra advent

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, E Nygård. Födelsedagskalas i
församlingshemmet för dem som fyllt eller
fyller 80 år under året.
18.00 Kvällsmässa i Oravais kyrka ; I Klemets,
K Streng, gudstjänstgruppen. Efteråt
kvällste i församlingscentret.
19.00 Konsert i Vörå kyrka med damkören
Aquarelle och kvartetten Methone, dir.
Pernilla Nilsson-Wik. Fritt inträde, kollekt
uppbärs.
må 6.12 – Självständighetsdagen

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; S Erikson,
M Klemets. Kransnedläggning.
10.00 Gudstjänst i Oravais kapell ;
I Klemets, K Streng. Efteråt uppvaktning
vid hjältegraven.
12.00 Gudstjänst i Maxmo kyrka ; I Klemets,
K Streng. Efteråt kransnedläggning.
13.00 Sopplunch till förmån för missionen
i Maxmo församlingshem. Vuxna 10 €,
12–15-åringar 5 €, under 12 år gratis.
Lotteri.
Ti 7.12

13.00 Missionringen i Vörå församlingshem ;
A Nuuja
To 9.12

13.00 Daxträffens julfest i Oravais församlingscenter med julgröt och kaffe ;
I Klemets, K Streng, M Wallin m.fl.

Jag lyfter mina ögon
till bergen. Varifrån
kommer min hjälp ?
min hjälp kommer från
Herren, som har gjort
himmel och jord.
pSalTarEn 121 : 1–2

SuOmEkSi
To 7.10 klo 18.30

ruoho kuivuu, kukka lakastuu,
mutta meidän Jumalamme sana
pysyy iäti.
JESaJa 40 : 8

Suomenkielisten seurakuntailta Oravaisten
seurakuntakeskuksessa ; I Klemets, K Streng,
päivän vieras laulaja-evankelista Rauno Karmitsa.
Tarjoilua, makkaranpaistoa.
Su 17.10 klo 18.00

Iltakirkko Murron rukoushuoneella ;
H Boije, K Streng. Kolehti, tarjoilu ja arpajaiset.
Su 7.11 klo 12.00

Messu Oravaisten kirkossa ;
H Boije, M Klemets. Sytytetään kynttilät
edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden
muistoksi. Tarjoilua seurakuntatalolla.
Su 28.11 klo 12.00

Jumalanpalvelus Vöyrin kirkossa ; S Erikson, M
Klemets. Puurotarjoilu seurakuntakodissa ennen
jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluksen jälkeen
kahvitarjoilu 75 ja 80 vuotta tänä vuonna täyttäville sekä 50 vuotta sitten ripille päässeille.

mammaBiBElGrupp
Varannan torsdag under jämna veckor hålls
kl. 10.00 mammabibelgrupp på Vörå församlingshems ungdomsvind.

SkruVGrupp
Skruvgrupp för ungdomar från åk 9 uppåt i verkstaden vid Maxmo församlingshem. Ansvariga
är Ron Lönnqvist ( tfn 050 438 7274 ) och Frank
Nylund ( tfn 050 350 5971 ).

möTE i Byin
Om ni är intresserade av ett mötestillfälle –
när som helst under året – i egen by, kontakta
frimodigt någon av församlingens präster eller
kantorer !

CaFé BaGarSTuGan TaCkar
Café Bagarstugan tackar alla kunder, bagare,
servitörer och donatorer som tillsammans gjorde
caféet till en trevlig sommaridyll ! Inkomsterna på
1 525 euro gick till att ordna kristna ungdomsläger
i Kenya.

