Historia i bilder. Det finns många historier från fabriks-

området i Oravais. Helge Svens dokumenterar med bilder. sidan 6
Evenemang. Julmarknader och andra evenemang ordnas

igen. Vi har sammanställt en lista. sidan 17
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Bussen tar kyrkan till folket

zzEtt ideellt andelslag har köpt en buss som ska användas för ungdomsarbete och mission. Det känns fantastiskt, säger Klas Söderblom (till höger) som är en av initiativtagarna. Han får medhåll av (från vänster)
Peter Åbacka och Håkan Nylund. Sidan 10

Mini Uf har öppnat. Nu har ungdomarna
i Vörå centrum en plats där de kan samlas
på vardagarna. Sidan 12

Ute på vandring. En ny vandringsled har
öppnat på Rasmusbacken. Den lämpar sig
för alla åldrar. Sidan 14

Ny MI-rektor. MI:s nya rektor heter Pernilla Nilsson-Wik. Hon känner sig förväntansfull inför den nya uppgiften. Sidan 16
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Utmaningar med Haasteita
välfärdsområdet hyvinvointialueella
zzI samband med att städer och kommuner arbetar med och presenterar nästa års
budget har diskussionen kring Österbottens
välfärdsområdes budget aktualiserats allt
mera i media. Därmed finns det skäl att lite
närmare se på vad det egentligen handlar
om och hur Vörå kommun påverkas.
Grunden för budgetarbetet är att budgeten ska vara realistisk i förhållande till
verksamheten, både för kommunerna och
för välfärdsområdet. Kommunerna har
långt utgått ifrån att nuvarande kostnader
för social- och hälsovården ska överföras
till välfärdsområdet och det som inte hör till
välfärdsområdet lämnar kvar för kommunernas service och förvaltning. Välfärdsområdet i sin tur är måna om att de från
kommunerna får de verkliga kostnaderna
som hör till produktionen av social- och hälsovård samt specialsjukvård. I teorin verkar
det enkelt, men i praktiken är det svårare att
hitta var den verkliga nivån ligger.
Staten har ställt upp ett regelverk gällande
framtida finansieringen för välfärdsområden och kommunerna så att det är åren
2021–2022 som sätter grunden för framtiden.
Om välfärdsområdet har en högre budget
blir det kommunernas statsandelar som
minskar eller om kommunerna inte överför
tillräckligt med resurser till välfärdsområdet
är det välfärdsområdet som får ekonomiskt
stramare resurser.
Som har framkommit i medierna har
en del kommuner kraftigt protesterat och
meddelat vad de är beredda att budgetera
för välfärdsområdet 2022, vilket kraftigt avviker från vad välfärdsområdet presenterat
som sitt behov från respektive kommun.
Det samma gäller även vår kommun, där i
skrivandets stund välfärdsområdets budgetäskande för 2022 på kommunen är 27,8 miljoner, vilket är cirka 800 000 euro högre än
vad vi hade i den av fullmäktige godkända
rambudgeten.
Delvis finns det reella förklaringar till
ökningen i och med att omsorgssektorns
kostnader har stigit under 2021, vilket är ett
av basåren 2020–2021 som välfärdsområdet
använder för sin egen budgetering.
För tillfället går samtliga kommuner
igenom med välfärdsområdet alla redovisade kostnader och hur välfärdsområdet
har räknat för att komma till dessa summor.
Välfärdsområdets ekonomiansvariga har i
sin tur ingen lätt uppgift att sammanställa
hela landskapets ekonomiska redovisningar
inom social- och hälsovård och specialsjukvård. Totalt rör sig välfärdsområdets budget
om cirka 660 miljoner euro i dagsläget, men
kraven från kommunerna är att totalbudgeten bör minskas.
I detta läge är samtliga kommuner i landskapet i samma båt, där välfärdsområdets
budgetäskanden riskerar slå hål i botten på
kommunernas budget för 2022 och försämra
underlaget för kommande statsandelar till

”

Efter den ekonomiska genomgången med kommunerna vet
vi närmare var välfärdsområdets budget ligger.

zzKuntien ja kaupunkien työstäessä ja
esitellessä ensi vuoden talousarvioitaan
myös Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarviosta on keskusteltu entistä enemmän
tiedotusvälineissä. Siksi on syytä tarkastella
hieman tarkemmin, mistä oikein on kyse
ja millaisia vaikutuksia tällä on Vöyrin
kuntaan.
Talousarviotyöskentely perustuu sille, että
talousarvion on oltava realistinen toimintaan nähden. Tämä koskee sekä kuntia että
hyvinvointialuetta. Kuntien lähtökohtana
on jo kauan ollut, että nykyiset sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannukset siirtyvät
hyvinvointialueelle ja jäljelle jäävät kulut
syntyvät kuntien palveluista ja hallinnosta. Hyvinvointialue puolestaan on ollut
kommunen. Samtidigt har vi alla intresse av
tarkka siinä, että kuntayhtymä saa kunnilta
att upprätthålla en bra social- och hälsovård
sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissaioch specialsjukvård i landskapet.
raanhoidon todelliset kulut. Teoriassa tämä
Efter den ekonomiska genomgången med
kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytänkommunerna vet vi närmare var välfärdsnössä oikeaa tasoa on hankalaa määrittää.
områdets budget ligger. Sedan är det upp
Valtio on laatinut säännöstön hyvinvointill våra politiker i Vasa sjukvårdsdistrikts
tialueiden ja kuntien tulevaa rahoitusta
styrelse och fullmäktige att besluta om det
koskien siten, että tulevaisuuden perustan
behövs nedskärningar i den presenterade
määrittävät vuodet 2021–2022. Jos hyvinbudgeten för välfärdsområdet
vointialueen talousarvio on korkeampi,
2022. Efter det vet vi i vår komkuntien valtionosuudet pienenevät
mun hur år 2022 kommer att
tai jos kunnat eivät siirrä riittävästi
gå budgetmässigt. Kommer
resursseja hyvinvointialueelle, hyvinvälfärdsområdet att medföra
vointialue saa niukemmat taloudelett budgeterat minusresultat
liset resurssit.
eller inte. Kommunens budget
Kuten tiedotusvälineissä on tiedoför den egna verksamheten
tettu, osa kunnista on vastustanut
är i balans, men den kan inte
tätä kiivaasti ja ilmoittanut,
täcka de hittills redovimitä he ovat valmiita
sade budgetökningbudjetoimaan hyvinarna från välfärdsvointialuetta varten
området.
vuodelle 2022. Nämä
Jag vill avsluta
luvut poikkeavat
med något mycket
suuresti hyvinvoinpositivt. Vasa
tialueen kullekin
sjukvårdsdistrikt
kunnalle määrittähar nu kommit
mistä luvuista.
över den natioSama koskee
nella målsättmyös meidän
ningen om att
kuntaamme, jolta
80 procent av
hyvinvointialue
invånarna över
anoo vuodeksi
12 år är dubbel2022 tällä hetkellä
vaccinerade mot
27,8 miljoonaa
Covid 19. Bland
euroa eli noin
Vörå kommuns
800 000 euroa
invånare har i
enemmän kuin
dagsläget cirka
mitä on määritelty
85 procent dubvaltuuston hyväkbelvaccinerats.
symässä talousarvioTack alla som
kehyksessä.
bidragit till att
Osittain korarbeta mot spridkeampiin lukuihin
ningen av pandeon todelliset syynsä,
min och som genom
koska peruspalveluatt låtit vaccinera sig
toimialan kulut ovat
både skyddat sig själv
kasvaneet vuonna 2021.
och andra i sin omgivtom holtti
Hyvinvointialue käyttääkin
ning. Tillsammans är vi
kommundirektör, kunnanjohtaja
budjetointinsa pohjana
starka.

”

Kun taloudellinen läpikäynti
kuntien kanssa on tehty, tiedämme tarkemmin, mikä tulee
olemaan hyvinvointialueen
kokonaistalousarvio.

perusvuosia 2020–2021. Tällä hetkellä kaikki
kunnat käyvät hyvinvointialueen kanssa
läpi selvitettyjä kulujaan ja sitä, miten hyvinvointialue on päätynyt näihin summiin.
Koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa koskevien
taloudellisten selvitysten yhteenveto ei ole
myöskään hyvinvointialueen talousvastaaville helppo tehtävä. Tällä hetkellä hyvinvointialueen talousarvioksi on määritelty
noin 660 miljoonaa euroa, mutta kunnat
vaativat kokonaistalousarvion supistamista.
Juuri nyt kaikki maakunnan kunnat
ovat samassa veneessä: hyvinvointialueen
talousarvioanomukset uhkaavat horjuttaa kuntien laatimia talousarvioesityksiä ja
saattavat vähentää kuntien valtionosuuksia tulevaisuudessa. Samalla kuitenkin
tahdomme kaikki ylläpitää hyvää sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa
maakunnassamme.
Kun taloudellinen läpikäynti kuntien
kanssa on tehty, tiedämme tarkemmin, mikä
tulee olemaan hyvinvointialueen kokonaistalousarvio. Sitten on Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa
istuvien poliitikkojemme vastuulla päättää,
tarvitaanko hyvinvointialueen talousarvioesitykseen 2022 leikkauksia. Sen jälkeen
tiedämme, minkälainen kuntamme talousarviovuodesta 2022 tulee eli menemmekö
hyvinvointialueen myötä miinukselle vai
emme. Kunnan talousarvio oman toiminnan
osalta on tasapainossa, mutta talousarviovarat eivät ole riittävät hyvinvointialueelta ilmoitettuihin kustannustenlisäyksiin
nähden.
Lopuksi haluan todeta vielä erään hyvin
positiivisen asian. Vaasan sairaanhoitopiirissä on nyt päästy valtakunnalliseen
tavoitteeseen koronarokotuskattavuuden
osalta: 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on
saanut molemmat koronavirusrokotukset.
Vöyrin kunnan asukkaista noin 85 prosenttia on tällä hetkellä saanut molemmat
koronavirusrokotukset. Kiitos kaikille, jotka
ovat osallistuneet pandemian torjumiseen
ja jotka ovat ottaneet rokotukset suojatakseen itseään ja ympäristöään. Joukossa on
voimaa.

Vörå kommuns äppelträd på Åland ger fin must
zzFör att hedra 100-årsjubileet för Ålands självstyrelse
gav ålänningarna ett äppelträd i gåva till varje stad och
kommun i Finland. Nu har
man tagit tillvara skörden
från Vörås träd och ska färskpressa den till äppelmust.

KBL

Vörå kommuns träd står
på Öfvergårds äppelgård i
Tjudö, som drivs av Anna
och Jan Alm. Odlarna säger
att trädet gav en fin skörd i
år och att man kunde skörda
det tidigare än normalt.
– Den varma sommaren

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.

och början av hösten gjorde
att skörden mognade tidigt
och gav en stor mängd äpplen,
ungefär 10 kilo, säger Anna
Alm.
Öfvergårds äppelgård är
känt för sina fina äppelmuster, som har tilldelats både

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

lokala och internationella
priser.
– Vi fick många olika förslag på vad man kunde framställa av äpplena, allt från sylt
till äppelpaj. Vi kom fram till
att vi ska musta äpplena, säger
Niko Micklin, kommunika7848 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.

tionsansvarig på Visit Åland.
Enligt Anna Alm har Åland
haft besökare från många olika håll i Finland i år.
– Vi har haft besökare från
hela landet, som har beundrat
sina egna träd.
Den första musten som
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

Öfvergårds tillverkar av äpplena från Vörås träd ges till
Vörå kommun och det blir ett
Facebook-lotteri vem som
får musten. Resten av musten får Vörå kommun i samband med Ålands 100-årsfestligheter den 9 juni 2022.

Nästa nummer utkommer
09.12.2021
Sista inlämningsdag för texter och bilder
01.12.2021
Sista inlämningsdag för köpta annonser
03.12.2021
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Vörå bokföringsbyrå en del av Norlic
Förändringens vindar
blåser i Vörå när det
kommer till bokföringstjänster. Tidigare har
grannarna Norlic och
Vörå bokföringsbyrå sett
varandra som komplement istället för konkurrenter.
Men när det här numret av
Kommunbladet utkommer
har företagen gått samman.
Norlic har nämligen köpt
upp Vörå bokföringsbyrå.
Vörå bokföringsbyrå har en
lång lokalhistoria. Byrån har
spelat en viktig roll för flera av
kommunens företag. Det var
Stig Svels som grundade företaget år 1964. Sonen Kaj Svels
gjorde entré på företaget 1995.
Låt oss göra kort en historisk
tillbakablick. Stig Svels jobbade tidigare som rektor för
vad vi dag känner som medborgarinstitutet. Han drog
bland annat bokföringskurser. I samband med att jordbrukare blev bokföringsskyldiga på 1960-talet beslöt Stig
Svels att grunda en egen byrå
för att hjälpa jordbrukarna.
Kort därpå blev också pälsfarmarna bokföringsskyldiga.
Sen dess har det rullat på.
– Vi fick många kunder direkt från starten, säger han.
Och kundströmmen har
fortsatt. I dag har företaget
hand om kring 200 olika
kunders bokföringar. Den
typiska kunden är ett mindre
familjeföretag i Vörå. I dag
är tekniken en annan än vad
den var då Stig Svels öppnade byrån. Då gjordes allt med
papper och penna. Man kan
kalla det för ett hantverk.

Stig Svels grundade företaget 1964. Kaj Svels gjorde entre 1995 på företaget.

–  Men grundtekniken i
bokföring var och är fortfarande den samma, som fick
sin början under 1300-talet
i Florens i Italien. I Venedig
använde man sig av dubbelbokföring när man skulle
redovisa för de varor som
skeppades in från fjärran länder. Samma teknik används
fortfarande över hela världen
men i digitaliserad form, säger Kaj Svels.
På frågan varför det blev
försäljning just nu svarar Stig
Svels så här.

– Det ligger rätt i tiden.
Det behöver inte vara
konstigare än så. Var sak
har sin tid och ifall Vörå
bokföringsbyrå vill fortsätta
betjäna sina kunder på bästa
och modernaste sätt är Norlic det bästa alternativet.
Den teknologiska utvecklingen går snabbt och för en
liten byrå som Vörå bokföringsbyrå skulle nästa steg i
digitalisering blivit en tungrodd båt. Därför tackade
Kaj ja när Norlic knackade
på och frågade om han var

Foto: Jonny Huggare Smeds

intresserad av en affär.
– Vi är samma människor
trots företagsaffären och
upplägget är fortfarande detsamma. Genom Norlic får vi
tillgång till ett modernt och
bättre IT-system som underlättar vårt arbete, säger Kaj
Svels.
Företagets kunder behöver
alltså inte vara oroliga. Förändringen innebär inga dramatiska förändringar. Den
enda synliga skillnaden är
att skyltarna på Vöråvägen 12

kommer bytas ut till Norlic
skyltar. Det blir också aktuellt med nya e-postadresser
och telefonnummer.
Personalen från Norlic,
som nu huserar på andra sidan Vöråvägen kommer flytta in till Vöråvägen 12.
– Vi har kommit överens
med Norlic om att vi fortsätter med samma personal och
kundbetjäning.
Kunderna
har samma kontaktperson
och samma ansvariga bokföraren, säger Kaj Svels.
– Det var viktigt för oss att

personalen fick fortsätta, säger Stig Svels.
Personalen från Norlic
flyttar in under våren. Det är
ingen idé att påbörja en flytt
just nu när bokföringsbyråerna är mitt uppe i deklarationstider.
I dag jobbar sju personer
vid Vörå bokföringsbyrå. En
av dem är Debora Strand.
Hon har jobbat i 27 år inom
företaget. Hon trivs bra på
sin arbetsplats.
– Jag har aldrig haft en orsak att byta arbetsplats i och
med att jag redan har världens bästa arbetsplats, säger
hon.
Strand sköter om ett sextiotal olika kunder. Det är
mycket papper och siffror att
hålla reda på, även om det
mesta sköts digitalt.
– När man jobbat länge
med en kund utvecklar man
ett sjätte sinne, man känner
snabbt på sig ifall något saknas då man gör bokföringen,
säger Kaj Svels.
Norlic är en del av Rantalainen-koncernen
och
sysselsätter 150 personer.
Företaget har elva kontor i
Österbotten: Lappfjärd, Närpes, Smedsby, Vörå, Munsala, Nykarleby, Jakobstad,
Kållby, Lillby, Kronoby och
Karleby.
– En stor fördel är att Norlic har ett system som fungerar på två språk. Det gör att
vi i framtiden också kan erbjuda vår service på svenska
och finska, säger Kaj Svels.
Kaj Svels fortsätter med att
uppgöra bouppteckningar,
arvskiften, köpebrev och
fungera som köpvittne.
Jonny Huggare Smeds

Skidcentrum utvecklas – Hiihtokeskusta kehitetään
zzFörberedelserna inför årets
skidsäsong vid Vörå skidcentrum började tidigare än normalt i år.
Skidföreningarna i Vörå
har nämligen via projekt
Snölagring införskaffat isoleringsmattor för att täcka
snö som tillverkades förra
vintern.
Ett stort projekt som man
i samarbete med kommunen initierat för att trygga en
längre skidsäsong.
Det här är nytt för alla
inblandade men förhoppningarna är att säsongen kan
inledas från vecka 46 och att
man får ihop till en sträcka
på cirka 1 km.

Spåret är avgiftsbelagt
och biljetter säljs av K-Market Vörå, Vöråvägen 6 B, öppet måndag–lördag klockan
8–21 och söndagar klockan
12–18. ENDAST KORTBETALNING! Priser: Dagskort 10 euro, säsongskort
50 euro och familjekort 130
euro.
Aktuell information hittas
på Vörå skidcentrums och
kommunens facebook-sida.
zzVöyrin hiihtokeskuksen
tämän vuoden hiihtokauden valmistelut aloitettiin
tänä vuonna tavallista aikaisemmin. Vöyriläiset hiihtoyhdistykset ovat nimittäin

ÖPPET:
vard. 9–18

Snö har lagrats sedan förra vintern.

Lumen säilöntä-hankkeen
kautta hankkineet eristysmattoja peitteeksi viime tal-

vena valmistetulle lumelle.
Yhdessä kunnan kanssa
toteutetulla, suurella hank-

keella on pyritty turvaamaan pidempi hiihtokausi.
Järjestely on kaikille uusi,

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

Begär offert, det lönar sig!

050-554 9171

Vörå Begravningsbyrå

HeLsings
MåLeri ab

SandbläString
& Måleriarbeten

från

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

mutta toivomuksena on,
että hiihtokausi voitaisiin
aloittaa viikolla 46, johon
mennessä olisi valmistunut
noin yhden kilometrin pituinen latu.
Latu on maksullinen,
ja sinne myydään lippuja
Vöyrin K-Marketissa (Vöyrintie 6 B), avoinna maanantaista lauantaihin klo
8–21 ja sunnuntaisin klo
12–18. VAIN KORTTIMAKSU!
Hinnasto: Päiväkortti 10
euroa, kausikortti 50 euroa
ja perhekortti 130 euroa.
Ajankohtaista tietoa löydät
Vöyrin hiihtokeskuksen ja
kunnan Facebook-sivuilta.

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

MetallkonStruktioner Släpvagnar
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tFn:
050 3226594
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Idrottare i Vörå fick pris
Vörå kommun har som
tradition att premiera
idrottare i kommunen
som lyckats ta medalj under år 2020. FJolåret var
ett konstigt år på många
sätt.
Coronapandemin satte stopp
för många idrottstävlingar
och publiken lös med sin
frånvaro på grund av covidrestriktioner. Enligt tradition

brukar idrottarna uppmärksammas, men på grund av viruset har det dröjt fram till nu
innan idrottarna uppmärksammas i Kommunbladet.
17 idrottare från kommunen lyckades ta medalj eller
nå en poängplacering i FM
under 2020. Det bor starka
idrottare i Vörå kommun
konstaterar Alf Wiklund,
fritidssekreterare Vörå kommun.

– Vi får vara otroligt stolta
över våra idrottare och deras
prestationer. De är fina ambassadörer för vår kommun,
säger han.
Idrottarna tycker att Vörå är
en kommun som tar idrotten
på allvar. För att vara en mindre kommun görs det satsningar som gör att invånarna
kan prestera i tävlingar och
plocka hem medaljer till

kommunen.
– Kommunen satsar på det
som det går att satsa på. En liten kommun har inte samma
möjligheter, som en större
kommun. Men som helhet
satsas det nog ordentligt, säger Pertti Lähtenmäki, som
tävlar internationellt inom
styrkelyftning.
Martin Kock som kör
snöskoter på FM-nivå säger
att det är fint att också mo-

torsporten börjat uppmärksammas. Han nämner som
exempel motocrossbanan i
Oravais som en satsning som
kommunen gjort.
Elias Rintanen som går i
idrottsgymnasiet vid Norrvalla tycker det är fint att
man har ett eget idrottsgymnasium. Det är inte alla kommuner som har ett sådant.
Aaron Häggman tycker att

allt man behöver för att kunna idrotta på högnivå finns
inom kommunens gränser.
– Det enda som egentligen
saknas är väl berg och det är
ingenting som kommunen
kan göra något åt, säger han.
Marie-Louise Carp, Annika Lundström Nygård och
Ann-Louise Engström, som
springer maraton tillsammans, är också nöjda med
idrotten i Vörå.

Namn: Ann-Louise Engström, 55, Annika Lundström-Nygård,
53 Marie-Louise Carp, 52.
Idrottsgren: Maraton
Placering: Finlandiamarathon, Jyväskylä SAUL, (Suomen
aikuisurheiluliitto) Lagtävling, Vörå IF, D50 maraton, silver,
Mansikkamaraton, Säkylä, Halvmaraton SAUL (Suomen aikuisurheiluliitto) Lagtävling, Vörå IF, D50 halvmaraton, guld.
Målsättning: Säsongen 2022 är vår gemensamma målsättning att hållas skadefriaoch förhoppningsvis kunna delta i
flera maraton, gärna utomlands.

Namn: Marie-Louise Carp
Ålder: 52
Idrottsgren: Maraton
Placering: Individuell bronsmedalj, Vörå IF, D50, maraton
(Jyväskylä).
Målsättning 2022: Kunna delta i flera maraton, gärna utomlands.

Namn: Elias Rintanen
Ålder: 17
Idrottsgren: friidrott (sprint)
Placering: Stafettsilvret för Vasa Idrottssällskap i FM (H17) 4 x
100m. Vi sprang då nytt SFI-rekord på tiden 43,10.
Målsättning: Framtidsplanerna är att bli snabbare och jag
hoppas på en frisk träningssäsong.

Namn: Jacob Smeds
Ålder: 18
Idrottsgren: Längdskidåkning och löpning
Placering: Lagguld i terräng-FM tillsammans med Leonard
och Aaron.
Målsättning: Jag kommer att fortsätta satsa främst på längdskidor men också tävla i någon löptävling. Jag har som mål att
utmana de bästa skidåkarna i landet i min klass.

Namn: Peter Klemets
Ålder: 68
Idrottsgren: löpning
Placering: FM brons i terränglöpning för lag i H-65 klassen
Målsättning inför 2022: Fortsätter inkommande säsong ungefär samma takt.

Namn: Carina Smeds
Ålder: 56
Idrottsgren: minigolf
Placering 2020: FM-guld damer matchplay på betong. FMbrons oldgirls på betong
Målsättning inför 2022: Hoppas bli uttagen till landslagsuppdrag/Senior VM i Tyskland Wanne-Eickel i augusti. FM medalj
siktas också på i betong i Tammerfors.

Namn: Frida Achrén
Ålder: 18
Idrottsgren: skidskytte och skidåkning
Placering 2020: två FM-brons i skidskytte D17
Målsättning inför 2022: FM-medalj

Namn: Christian Grannas
Ålder: 42
Idrottsgren: Längdskidåkning och löpning
Placering: Terränglöpning FM silvermedalj i klassen H40
Målsättning: Höjdpunkten 2022 är veteran-VM i friidrott i Tammerfors. Där siktar jag på att springa halvmaraton och 10 000
m. Just nu ligger fokus på att komma igång med träningen
igen efter att jag bröt armen då jag föll på en löpträning i slutet
av sommaren

Namn: Alexander Ståhlberg
Ålder: 19
Idrottsgren: Skidåkning
Placering 2020: 4:e plats på 10 km i Youth Olympic Winter
Games, 6:e plats på sprint i Youth Olympic Winter Games, FMguld på 20 km H18
Målsättning inför 2022: Medaljer på junior-VM 2022
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Vöyri palkitsi urheilijoita
Vöyrin kunnalla on ollut
tapana palkita kunnan
urheilijat, jotka ovat
voittaneet mitalin viime
vuoden aikana. Vuosi
2020 oli monella tavalla
omituinen.
Useat urheilukilpailut peruttiin koronapandemian takia,
ja yleisö loisti poissaolollaan
koronarajoitusten
vuoksi.
Urheilijat
huomioidaan

perinteisesti Kommunbladetissa, mutta viruksen takia
he saavat vasta nyt tunnustuksen.
17 vöyriläisurheilijaa sai
mitalin tai saavutti pistesijan
SM-kilpailussa vuonna 2020.
Vöyrin kunnan vapaa-aikasihteeri Alf Wiklund toteaa,
että kunnasta löytyy vahvoja
urheilijoita.
– Saamme olla erityisen

Namn: Leonard Markén
Ålder: 17
Idrottsgren: Friidrott och skidåkning
Placering: 2020 17-års 1500m SFI rekord 3:58,54 FM guld i
terränglöpning individuellt och lagtävling, FM guld på 3000m
och silver på 1500m.
Målsättning inför 2022: Mål inför nästa säsong är bland annat
att spring hårdare tider, delta i u20 VM i Colombia, NM i Malmö
och medalj på Kalevan Kisat.

Namn: Simon Backlund
Ålder: 34
Idrottsgren: Banracing, legends
Placering 2020: fjärde i semipro klassen.
Målsättning inför 2022: Målsättningen för 2022 är att komma
upp till top 3. Legends är den största banracing klassen i Finland och man tävlar i 3 olika klasser samt totala poäng.

ylpeitä urheilijoistamme ja
heidän suorituksistaan. He
ovat hienoja lähettiläitä kunnallemme, hän sanoo.
Urheilijat pitävät Vöyriä
kuntana, joka suhtautuu urheiluun vakavasti. Vaikka
kunta onkin pieni, sen panostukset
mahdollistavat
kuntalaisten loistavat kisasuoritukset ja lukuisat mitalit.
– Kunta satsaa siihen, mi-

hin pystyy. Pienellä kunnalla
ei ole samoja mahdollisuuksia kuin suuremmalla, mutta
yleisesti ottaen kunta kyllä
panostaa kunnolla, sanoo
Pertti Lähteenmäki, joka
kilpailee
kansainvälisesti
voimanostossa.
Moottorikelkkaa SM-tasolla ajava Martin Kock kertoo,
että kunta on hienosti ryhtynyt tukemaan myös moot-

Namn: Pertti Lähteenmäki
Ålder: 62
Idrottsgren: Klassisk Styrkelyft M60
Placering: EM-silver i knäböj med finskt rekord, EM-silver i
bänkpress, EM-guld i marklyft med finskt rekord, EM-silver i
total med finskt rekord.

Namn: Stig Haglund
Ålder: 78
Idrottsgren: Friidrott
Placering 2020: FM Guld 5000m H75
Målsättning inför 2022: Att ta FM Guld på 5000m.

toriurheilua. Hän mainitsee
Oravaisten motocross-radan
esimerkkinä kunnan viimeaikaisista satsauksista.
Norrvallan urheilulukiota
käyvän Elias Rintasen mielestä on hienoa, että kunnassa on oma urheilulukio.
Kaikissa kunnissa ei sellaista
nimittäin ole.
Aaron Häggman puolestaan uskoo, että kunnan
rajojen sisältä löytyy kaikki

tarvittava huipputason urheiluun.
– Ainoastaan vuoret puuttuvat, mutta sille kunta ei voi
mitään, hän sanoo.
Marie-Louise Carp, Annika Lundström Nygård ja
Ann-Louise Engström, jotka
juoksevat yhdessä maratoneja, ovat myös tyytyväisiä
kunnan urheilusatsauksiin.
– Täällä on kaikki edellytykset menestyä, he kertovat.

Namn: Aaron Häggman
Ålder: 18
Idrottsgren: Längdsskidåkare och löpning
Placering: Silver i terränglöpning FM17 och guld i terränglöpning, lag FM17.
Målsättning: Nu är höstträningen i full gång och det närmar sig
skidsäsong. Jag kommer åka till Oslo för att skida på snö. Sen
börjar Vörå troligtvis lägga ut snöhögen så småningom så man
får skida på hemma plan. Det ser jag fram emot! I vinter hoppas jag på att allt får ordnas som ”vanligt”. Jag kommer kämpa
för att nå främsta placeringar och juniorlandslagsuppdrag.

Namn: Alva Thors
Ålder: 16
Idrottsgren: Nordisk kombination
Placering 2020: NM-guld D16 i Backhoppning, FM-guld D18 i
JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
Nordisk kombination
Målsättning inför 2022: Huvudmålen är JVM i Zakopane och
EYOF-tävlingarna i Lahtis.

Höstnyheter!
Nu hos oss: kläder
från Dress like Marie!

Namn: Martin Kock
Ålder: 46
Idrottsgren: Kör dragracing med snöskoter i en klass som
heter open mod1050cc
Placering: Andra i finska mästerskapet i klassen open mod
1050cc.
Målsättning inför 2022: Inför nästa säsong kommer köra i den
största klassen top fuel med en ny skoter och Jesper Syrjälä
kommer att köra med min gamla i 1050cc klassen.

Namn: Mikael Bäck
Ålder: 60
Idrottsgren: Orientering.
Placering: För egen del gick året bra med FM-silver i sprint
samt en 4:e plats i natt-FM.
Målsättning: Jag var ju yngst i klassen så några år nu får man
igen kämpa mot aningen yngre medtävlare, men ingen tar väl
tävlandet på så stort allvar mera i denna ålder, men det är ju
roligt att ha lite målsättningar vilket FM är för mig.

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

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

Begär
offert!

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

breik.fi

BC-6

breik.fi

Representant Nicklas Ingman
044-3221 818
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Helge Svens är och förblir en Oravaisbo i hjärtat.

Foto: Privat

Helge publicerar bilder
Fabriksområdet i Oravais bär på många historier. Under textilfabrikens
glansdagar var området som ett litet samhälle i samhället.

Helmi Lillkung fotograferade på området på 30–40-talet.

Där fanns flera affärer, banker, läkare, tandläkare, apotek, finsk och svensk skola
och till och med egen polis.
Textilfabriken var en av nejdens viktigaste arbetsgivare
från 1800-talet fram till att
den sista sömmen syddes på
1980-talet.
En som ser till att historien
om fabriksområdet hålls levande är Helge Svens, som
flyttade från Oravais till Sverige på 1960-talet. Under
trettiofem år arbetade han
på Systembolaget. Först som
biträdande butikschef i Uppsala och de sista 20 åren som
butikschef i Umeå. Men hur
man än vrider och vänder på
det så är han en Oravaisbo i
hjärtat, trots att det är över
femtio år sedan han flyttade,
säger han.

Alla Lillkungs bilder är snart
publicerade, men det betyder
inte att Helge Svens står utan
material och berättelser. Helge Svens pappas bilder har
nämligen fått ett nytt liv. Av
en slump kom Helge Svens
i kontakt med ett datorprogram som kan färglägga
svartvita bilder.
– Jag har behandlade bilder som räcker ett år framåt,
Även om dom publicerats tidigare på sidan så blir de som
nya med lite färg. när de är
slut så hoppas jag att jag har
fått tillgång till nya bilder.
Publiceringen är automatiserad. Svens matar in i bil-

Alla sommarsemestrar har
tillbringats i Oravais och efter pensioneringen blir det
flera månader. Enda undan-

taget var pandemiåret 2020.
– Man hör på min dialekt
att jag inte är från Sverige.
Det är en del av min personlighet, säger han.
Svens båda föräldrar och
mor- och farföräldrar arbetade på fabriksområdet i Oravais under 1900-talet. Helge
Svens hann själv också arbeta på fabriken om somrarna.
Om inte ödet ville annorlunda kunde det hända gott och
väl att Svens skulle ha fått
tjänst på fabriken och jobbat,
precis som föräldrarna. Tidigare gick yrket i arv i generationer. Far och son jobbade
med samma sak. Men Helge
Svens och hans generation
bröt med traditionen.
– Vi som är födda på
40-50-talet lyckades bryta oss
loss från den traditionen eftersom vi fick en utbildning.
Svens studerade på Handelsskolan i Karleby. Han är
tacksam för vilka vägar utbildningen öppnade.

På 1970-talet började det
gå sämre för fabriken. När
andra textilfabriker började
tillverka tunnare och moderna tyger vaknade fabriken för
sent. Fabriken försökte tappert att styra om verksamheten för att hinna i kapp trenden. Men tiden hade sprungit
i från. Till slut var fabriken
tvungna att stänga av symaskinerna. Det var ett enormt
bakslag för nejden då fabriken lades ner på.
De sista sömmarna syddes
i Oravais 1988. Då stannade
en fabrik som varit i gång sedan 1800-talet.
I dag är det enbart fem
av trettiofem byggnader på
området som vittnar om det
lilla samhället i samhället. I
fabriksfastigheten
huserar
Orapac i dag. Mirka tog över
och Orapac hyr lokaler.
– Det var ett stort bakslag
för dem som jobbade där när
fabriken lades ner. Mirka,
som tog över fabriksbygg-

naden, anställde några av
fabriksarbetarna, men de
kunde inte anställa alla. En
del fick också jobb på minkfarmen som grundades i samband med nedläggningen.
Svens far Torvald, som jobbade hela sitt liv på området,
var en ivrig amatörfotograf.
Han fotograferade vardagen
på fabriksområdet. I dag ger
bilderna en inblick i hur livet
såg ut. Det är ett viktigt material för den som är intresserad av lokalhistoria.
– När min pappa dog fick
jag alla hans bilder. I början
visste jag inte riktigt vad jag
skulle göra med dem, men
sen kom jag på att jag kan
publicera dem på Facebook.
Svens startade Facebooksidan ”Oravais fabrik”, som i
dag har nästan tusen följare.
– Jag har publicerat en bild
i veckan sedan starten. Då
min pappas bilder tog slut så
fick jag tillgång till Alf Lillkungs bilder. Hans mamma

”

derna i ett schema ungefär en
gång per kvartal. De tillhörande texterna baserar sig på
Helge Svens egna minnen och
saker han fått återberättat.
– Ibland händer det att något blir lite fel, men det som
är bra med Facebook är att
man alltid kan korrigera om
någon påpekar något fel.
Svens har bilder så att det
räcker för ett år. Vad som
händer efter det är lite osäkert. Svens vet vad han vill.
Han vill fortsätta publicera
bilder och hålla historien om
Oravais fabrik levande.
– Jag hoppas jag skulle få
tillgång till nya bilder.
Har du bilder från området
går det bra att ta kontakt med
Svens.

Jonny Huggare Smeds

Jag har publicerat en bild i veckan sedan
starten. Då min pappas bilder tog slut så
fick jag tillgång till Alf Lillkungs bilder. Hans
mamma Helmi Lillkung fotograferade på
området på 30–40-talet.”
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Det var mest kvinnor som arbetade på fabriken men tvätteriet var en mansdominerad avdelning. Första raden: Oskar
Engström, Oscar Vidstedt, Edvin Karlström, Kurt Nybäck,
Sven Lindström, (?), Alfred Dahlkar, Ragnar Forsberg och Nils
Backlund. Översta raden: (?) Urho Wik, Kristian Wallin och
Viljo Ahonen.
Foto: Torvald Svens

Numera kan man köra svartvita bilder i ett färgläggningsprogram vilket gjorts med den här bilden från 50-talet på fähus/
stall/brandstationen. Längst bort fanns Kuusela , (En gammal
smedja som brann på 60-talet), Hollola och Metsälä. Till vänster
trädgården och Karjala. Tallila.till höger om brandstationen.

Foto: Torvald Svens

Sarinelund innehöll 24 enrummare på ca 10 kvadratmeter
med endast en vedspis som värmekälla. Här bodde många
ensamma kvinnor och kvinnor med barn. Det här huset
fick en framträdande plats i Annika Åmans teaterföreställningar, Lumpänglar 2014-15 och Lumpänglars väg 2017-18,
som spelades på Oravais Teater vid Kyroboas. Pjäserna
handlade om kvinnornas liv på fabriken.
Foto: Privat

Fabriksområdet var skonade från bränder trots att det
fanns nästan 500 rum med eldstad. 1968 brann i alla fall
den allmänna bastun och tvättstugan ner. På stegen Helge
Svens som då var med i frivilliga brandkåren. Foto: Torvald
Svens

från Oravais Fabrik
Helge Svens julkaisee kuvia Oravaisten tehtaalta
zzOravaisten tehtaan alue
on täynnä tarinoita. Tekstiilitehtaan loistoaikoina alue oli
kuin oma pienimuotoinen
yhteiskuntansa. Alueella oli
kauppoja, pankkeja, lääkäreitä,
hammaslääkäreitä,
apteekki, suomenkielinen ja
ruotsinkielinen koulu ja jopa
oma poliisi. Tekstiilitehdas
oli yksi seudun tärkeimmistä
työnantajista
1800-luvulta
1980-luvulle saakka, kun
viimeinen sauma ommeltiin
tehtaassa.
Eräs henkilö, jonka ansiosta tehdasalueen historia
pysyy ihmisten muistissa, on
Oravaisista Ruotsiin 1960-luvulla
muuttanut
Helge
Svens. Svens teki 35 vuoden
työuran Systembolagetissa.
Hän toimi ensin apulaismyymäläpäällikkönä Uppsalassa
ja viimeiset 20 vuotta myymäläpäällikkönä Uumajassa.
Vaikka miten käänneltäisiin
ja väänneltäisiin, on Svens
omien sanojensa mukaan

sydämeltään oravaislainen,
vaikka hänen poismuutostaan onkin yli 50 vuotta.
Svens on viettänyt kaikki
kesälomansa Oravaisissa ja
eläköitymisen jälkeen käynnit ovat venyneet kuukausien pituisiksi. Ainut poikkeus oli pandemiavuosi 2020.
– Murteestani kuulee, etten ole Ruotsista kotoisin.
Se on osa persoonaani, hän
sanoo.
Sekä Svensin vanhemmat
että molemmat isovanhemmat työskentelivät Oravaisten tehdasalueella 1900-luvulla. Myös Helge Svens
ehti työskennellä tehtaassa
kesäisin. Jos kohtalo ei olisi
päättänyt toisin, olisi voinut
käydä niin, että Svens olisi
saanut tehtaasta viran ja jäänyt sinne töihin kuten vanhempansa. Ennen vanhaan
ammatti periytyi sukupolvelta toiselle, isältä pojalle. Helge Svensin sukupolvi kuitenkin rikkoi tämän perinteen.

– Me 1940–50-luvulla syntyneet irtauduimme siitä
perinteestä saatuamme koulutuksen.
Svens opiskeli Kokkolan
kauppaopistossa. Hän on
kiitollinen koulutuksen avaamista mahdollisuuksista.
1970-luvulla tehtaalla alkoi sujua huonommin. Kun
muut tekstiilitehtaat alkoivat valmistaa ohuempia
ja modernimpia kankaita,
Oravaisten tehdas jäi jälkeen. Tehtaassa yritettiin
urheasti kääntää suuntaa
ja seurata trendiä, mutta oli
jo liian myöhäistä. Lopulta
tehtaan ompelukoneet oli
pakko sammuttaa. Tehtaan
lakkauttaminen oli valtava
takaisku seudulle.
Viimeiset saumat ommeltiin Oravaisissa vuonna 1988.
Siihen päättyi 1800-luvulta
saakka toiminnassa olleen
tehtaan toiminta.
Nykyään alueen 35 rakennuksesta on jäljellä enää viisi

rakennusta, jotka kertovat
alueella sijainneesta pienyhteiskunnasta. Tehdaskiinteistössä toimii nykyään Orapac.
Mirkan ostettua rakennukset
Orapac alkoi vuokrata niitä.
– Tehtaan
työntekijöille
tehtaan lakkauttaminen oli
suuri takaisku. Mirka osti
tehdasrakennuksen ja otti
osan
tehdastyöntekijöistä
omille
palkkalistoilleen,
mutta kaikkia ei voitu palkata. Osa sai töitä lakkauttamisen yhteydessä perustetulta
minkkitarhalta.
Helge Svensin tehdasalueella koko elämänsä työskennellyt Torvald-isä oli
innokas
amatöörivalokuvaaja. Hän valokuvasi tehdasalueen arkea. Nyt kuvat
antavat katsauksen siihen,
millaista elämä alueella ennen oli. Kuvat ovat tärkeää
aineistoa paikallishistoriasta
kiinnostuneille.
– Isäni kuoltua minä sain
kaikki hänen kuvansa. Aluk-

si en oikein tiennyt, mitä
tehdä niillä, mutta sitten keksin alkaa julkaista niitä Facebookissa.
Svens perusti Facebookiin Oravais fabrik -sivuston,
jolla on nykyään lähes tuhat
seuraajaa.
– Olen julkaissut alusta
lähtien yhden kuvan viikossa. Isäni valokuvien loputtua
sain käyttööni Alf Lillkungin
valokuvia. Hänen äitinsä
Helmi Lillkung valokuvasi
alueella 30–40-luvuilla.
Kaikki Lillkungin kuvat
on pian julkaistu, mutta se ei
tarkoita, etteikö Helge Svensillä olisi aineistoa ja tarinoita. Helge Svensin isän kuvat
ovat nimittäin saaneet uuden
elämän. Svens löysi sattumalta
tietokoneohjelman,
jolla mustavalkoiset kuvat
voi muuttaa värillisiksi.
– Minulla on käsiteltyjä
kuvia, jotka riittävät vuodeksi eteenpäin. Vaikka ne
onkin julkaistu sivulla aiem-

min, tulee niistä uudenkaltaisia, kun niissä on värit. Näiden kuvien loputtua toivon
löytäväni uusia kuvia.
Julkaisut ovat automaattisia. Svens syöttää kuvat aikataulutettuun ohjelmaan
joitain kertoja vuodessa.
Kuvatekstit perustuvat Helge
Svensin omiin muistoihin ja
hänelle kerrottuihin tarinoihin.
– Joskus voi tulla väärinkäsityksiä, mutta Facebookissa
on se hyvä asia, että virheelliset tiedot voi oikaista.
Svensillä on kuvia yhdeksi
vuodeksi eteenpäin. On vielä
epävarmaa, mitä sen jälkeen
tapahtuu. Svens tietää mitä
haluaa. Hän haluaa jatkaa
kuvien julkaisemista ja pitää
elossa Oravaisten tehtaan
muistoa.
– Toivon saavani haltuuni
uusia kuvia vuoden sisällä.
Jos sinulla on valokuvia
tehdasalueelta, voit ottaa yhteyttä Svensiin.
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Byaråd förenar tre byar i Maxmo
I skärgården ligger man
inte på latsidan. Det visar
Teugmo-Djupsund-Lövsund byaråds historia.
Ensam är inte stark. Det insåg byborna i Djupsund, Lövsund och Teugmo för 25 år
sedan. Trots att byarna ligger
nära varandra var kontakten
mellan byborna liten. Det
ville några entusiaster göra
ändring på och samlade intresserade från byarna för att
grunda ett byaråd. Initiativet
togs av Viktor Norrgård, Rafael Öling och Fridolf Söderström.
Rainer Holm, Stig Holm
och Daniel Nyman var med
då det begav sig. De berättar
att det fanns en klar vision.
– Vi var lite främmande
för varandra på den tiden
och ville stärka samarbetet
mellan byarna, säger Rainer
Holm.
Byarådets huvuduppgift är
att värna om naturen, ta till
vara kulturen och att jobba
för allas trivsel.
– I början hade vi många
aktiviteter. Vi var väldigt
entusiastiska, säger Daniel
Nyman.
Stig Holm intygar att de
hade bra sammanhållning
och ordnade många fester.
Elisabeth Björk-Norrgård,
som är kassör i föreningen,
har gått igenom föreningens
protokoll och gjort en historisk
överblick lagom till jubileet.
Det finns mycket att berätta, men ska man sammanfatta historien kan man
konstatera:
Ute i skärgården ligger
man inte på latsidan.
– Det har verkligen gjorts
mycket genom åren, säger
Björk-Norrgård.
En av de större händelserna
var dagen då byarådet fick
en egen fastighet. Betel församling i Oxkangar gav bönhuset i gåva till föreningen år
2005. I dag bjuder byarådet
in bybor i skärgården, villabor och folk som bor på andra orter.
När Lena Småros, ordförande i byarådet, blev medlem i föreningen var huset
inte i det bästa skicket.
– Färgen flagnade och det
fanns inget rinnande vatten.

Lena Småros, Stig Holm, Daniel Nyman, Rainer Holm och Elisabeth Björk Norrgård säger att idén med byarådet var att få byarna att närma sig.

Byarådets hus var ursprungligen ett bönehus. Föreningen fick det i gåva av Betel församling. 

Nu är mycket åtgärdat. Det
finns ett nytt kök, en ny toalett och ny färg.
Huset är även anpassat för
rörelsehindrade. Det är ett
riktigt fint föreningshus, som
föreningen är stolt över. Byagården hyrs numera också
för möten och festligheter.
När stormen Aila drog
fram i Österbotten i fjol var
många hushåll i skärgården
utan ström en längre tid.
– Maxmo skärgårdsförening r.f ordnade då mat för de
skärgårdsbor som inte hade

tillgång till elektricitet och
maten serverades bland annat i Byagården säger BjörkNorrgård.
En av föreningens uppgifter är att bevara kultur och
tradition. För tjugo år sedan
beslöt byarådet att göra en
film om hur man skördade
råg i början av 1900-talet för
att bevara gamla traditioner
och tekniker.
Men det skulle dröja fram till
i år innan filmen kunde premiärvisas för materialet var

Farsdags buffé
Bordsreserveringar:
tfn 06-4831600 eller
myynti@harmankuntokeskus.fi

vit äldre, säger Stig Holm.
Byarådet hoppas att filmen
ska användas i undervisningssyfte bland annat i skolor, säger Björk-Norrgård.
Olika initiativ till att
utveckla samhället och
näromgivningen har gjorts
under åren. I början av
föreningens tid kämpade
medlemmarna för att skärgården skulle få vägbelysning och lyckades med sina
ansträngningar. Föreningen
sköter idag också om badstranden i Klockarviken och

TExt & foto:
Jonny Huggare Smeds

Ge ett presentkort till pappa

SÖNDAG 14.11. KL 11.30 - 18.00

Mångsidig buffé med såväl kött-,
fisk- som vegetariska alternativ.
Till efterrätt bl.a tårta och glass buffé.
Barnen har eget buffé bord.

försvunnet i flera år.
– Lagom till föreningens
jubileum är filmen färdig, säger Björk-Norrgård.
Det är med blandade känslor som Stig Holm, Rainer
Holm och Daniel Nyman ser
filmen. De minns med glädje
då de spelade in filmen men
också hur mycket jobb det visade sig vara.
– Tårarna rinner då man
ser filmen. Många av dem
som medverkar är borta i
dag, säger Rainer Holm.
– Man märker att man bli-

en pulkabacke i Djupsund.
En gåta som föreningen
äntligen fått svar på är hur
gammal båten är, den som
hittades under mossan i ett
dike på 1970-talet. Den är betydligt äldre man trott.
– Vi vet nu att båten är från
1410. Det skulle vara så roligt
att träffa människor som levde här på den tiden. Allting
såg så annorlunda ut då, säger Rainer Holm.
Ett tag gick föreningsaktiviteten i ide, men nya
medlemmar har blåst liv i
föreningen igen. Nu ordnar
byarådet allt från bokträffar
till tapaskvällar.
– Bybor och andra är varmt
välkomna, säger Småros.
Rainer Holm, Stig Holm
och Daniel Nyman känner
sig trygga med att lämna över
ansvaret till en ny generation. Föreningens framtid ligger i goda händer.
– Jag är mycket trygg med
den nya styrelsen, säger Rainer Holm.

BRA ALTERNATIV ÄR:
• Fotvård 62 €
• Ansiktsbehandling för män 40 min 56 €
• Klassisk massage 50 min 58 €
• Säsongkort 3 mån till gym
eller badavdelnig 99 €
• Presentkort på valfri summa

26 €

Presentkortet får du lätt från vår webshop
shop.harmankylpyla.fi eller tfn 06-483 1600

2 år

13€ / 4-1

Härmä Spa
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600 | www.harmaspa.fi
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Ett lyckat företagsköp ger
möjligheter till utveckling
I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group
en del av Scansolo, och
ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är
nu det praktiska arbetet
med att verkställa fusionen i full gång.

anställd på Scansolo och de
båda företagen har hela tiden
samarbetat och utbytt tjänster.
– När Vesa för ungefär ett
år sedan berättade att en
försäljning kan bli aktuell,
såg vi genast en lösning som
skulle vara till fördel för alla
parter – också kunderna. Vi
hade däremot ingen aning i
vilken ände vi skulle börja,
och kontaktade därför direkt
VASEK, berättar Markku
Rinnasto.
Företagsrådgivare som en
neutral part i processen

Informerar l Tiedottaa
Det var många pusselbitar som skulle läggas innan
köpebreven kunde skrivas
under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep
att utan VASEKs hjälp skulle
processen ha varit betydligt
mer utmanande.
Scansolo grundades för
snart 30 år sedan och verkar
sedan 2000 i Vörå som underleverantör åt såväl mindre
som stora, globala företag
inom metallbranschen och
industrin. Företaget ägs av
Teija Bergendahl, sysselsätter idag 18 personer och närmar sig en omsättning på fyra

Teija Bergendahl, Vesa Esko och Markku Rinnasto är nöjda och tacksamma över den rådgivning och hjälp de fått från VASEK inför köpet av Esko Group.
Teija Bergendahl, Vesa Esko ja Markku Rinnasto ovat tyytyväisiä ja kiitollisia ennen Esko Groupin ostoa VASEKilta saamistaan neuvoista ja avusta.

miljoner euro.
Esko Group i sin tur är ett
planerings- och underleverantörsföretag som grundades 2016 av bröderna Vesa

och Teemu Esko. De förenade då sina styrkor inom
el- och automationsplanering samt mekanik- och maskinplanering och har plane-

ringskontor och maskinverkstad i Lillkyro.
Vesa Esko, som fungerar
som företagets utvecklingschef, har ett förflutet som

Kjell Nydahl, direktör för företagstjänsterna på VASEK,
trädde in som rådgivare och
bistod sedan de båda företagen i hela processen.
– Dylika företagsköp är
alltid relativt långa processer, och det är viktigt att all
fakta finns på bordet inför
förhandlingarna och att allt
också tas upp i köpebrevet,
inleder Nydahl.
– Köparen behöver få helt
klart för sig vad man köper
– det finns i många fall byggnader, fordon, semesterstugor eller annat som de nya

ägarna inte är intresserade
att överta, utan som först
måste avyttras. Allt gås igenom noggrant, och i det här
fallet krävdes fyra möten där
även företagens egna jurister
deltog, berättar han.
Själva köpebrevet görs oftast upp av juristerna, som
står för den expertisen, medan VASEKs rådgivare fungerar som en neutral part som
i första hand fokuserar på
vilka fakta som ska beaktas.
– Det skulle ha varit betydligt mer utmanande att
genomföra affären utan Nydahls hjälp, konstaterar både
Vesa Esko och Rinnasto.
Affären innebär att Scansolo nu kan utveckla sin
verksamhet.
– De planerings- och designtjänster vi tidigare köpt
av Esko Group, liksom även
underleverantörs arbete,
finns nu inom samma hus,
konstaterar Rinnasto.
Fusionen verkställs under
nästa år när all verksamhet
flyttar till Vörå, liksom även
Esko Groups anställda.
Text och foto:
Anna Sand

Onnistunut yrityskauppa tuo mahdollisuuksia
zzTänä keväänä insinööritoimisto ja alihankintayritys
Esko Group siirtyi osaksi
Scansoloa, ja puoli vuotta
yrityskaupan tekemisen jälkeen käytännön työ fuusion
toimeenpanossa on nyt täydessä vauhdissa.
Useita palapelin paloja piti
loksahdella paikoilleen ennen
kuin kauppakirjat saatiin allekirjoitettua. Toimitusjohtaja
Markku Rinnasto myöntääkin
suoraan, että ilman VASEKin
apua prosessi olisi ollut huomattavasti haastavampi.
30 vuotta sitten perustettu
Scansolo on toiminut vuodesta 2000 lähtien Vöyrillä
ja on alihankkijana pienille
ja suurille globaaleille metallialan ja teollisuuden yrityksille. Yrityksen omistaa
Teija Bergendahl, työllistää
nykyään 18 henkilöä ja sen
liikevaihto lähestyy neljää
miljoonaa euroa.

Esko Group puolestaan on

Informerar l Tiedottaa
veljesten Vesa ja Teemu Eskon vuonna 2016 perustama
suunnittelu- ja alihankintayritys. He yhdistivät tuolloin
voimansa sähkö- ja automaatiosuunnittelussa sekä mekaniikassa ja konesuunnittelussa.
Yrityksellä on Vähässäkyrössä sijaitseva konepaja ja
suunnittelutoimisto. Yhtiön
kehityspäällikkönä toimiva
Vesa Esko on ollut aiemmin
myös Scansolon työntekijä,
ja nämä kaksi yritystä ovat
jatkuvasti tehneet yhteistyötä
ja vaihtaneet palveluita.
– Kun Vesa kertoi vuosi
sitten, että yrityksen myyminen voi tulla ajankohtaiseksi,

SE ÖVER VINTERDÄCKEN!
rrensKonku iga
f
a
kr t
!
priser

Byt till NYA
ackumulatorer

vinterdäck,
så hålls Du på vägen!
- service och reparationer av bilar, traktorer,
lantbruksredskap m.m.
- däckservice för tunga fordon
- kontroll och inställningar av hjulvinklar

BAGGAS
BIL & TRAKTOR

näimme heti ratkaisun, joka
hyödyttäisi kaikkia osapuolia – myös asiakkaita. Sitä
vastoin meillä ei ollut aavistustakaan, mistä päästä lähteä liikkeelle, ja siksi otimme
suoraan yhteyttä VASEKiin,
Markku Rinnasto kertoo.
Yritysneuvoja neutraalina
osapuolena prosessissa
VASEKin yrityspalvelujohtaja Kjell Nydahl tuli neuvojaksi ja avusti molempia
yhtiöitä koko prosessin ajan.
– Tällaiset yritysostot ovat
aina suhteellisen pitkiä prosesseja, ja on tärkeää, että
kaikki faktat ovat neuvotteluissa pöydällä ja että kaikki
otetaan myös kauppakirjaan
mukaan, Nydahl aloittaa.
–  Ostajalle on oltava täysin selvää, mitä hän on ostamassa – monissa tapauksissa
mukana on rakennuksia,
ajoneuvoja, lomamökkejä tai
muuta sellaista, mitä uudet

omistajat eivät ole kiinnostuneita ottamaan haltuunsa,
vaan ne on ensin karsittava pois. Kaikki käydään
huolellisesti läpi, ja tässä
tapauksessa vaadittiin neljä
palaveria, joissa myös yhtiöiden omat lakimiehet olivat
mukana, hän kertoo.
Itse kauppakirjan laativat
useimmiten lakimiehet, jotka
vastaavat siitä asiantuntemuksesta, kun taas VASEKin neuvonantaja toimii
neutraalina osapuolena, ja
keskittyy ensisijaisesti siihen,
mitä seikkoja prosessissa on
huomioitava.
– Kauppojen läpivieminen
olisi ilman Nydahlin apua
ollut huomattavasti haastavampaa, sekä Vesa Esko että
Rinnasto toteavat.
Tehty kauppa tarkoittaa,
että Scansolo voi nyt kehittää liiketoimintaansa.
– Esko Groupilta aiemmin

Julen närmar sig med stormsteg!

Nu kan ni beställa
företagsgåvor från oss!

ostamamme suunnittelu- ja
designpalvelut sekä alihankintatyöt löytyvät nyt saman talon
sisältä, Rinnasto toteaa.
Fuusio toteutetaan ensi vuoden aikana, kun kaikki toiminnot samoin kuin Esko Groupin
työntekijät siirtyvät Vöyrille.

Teksti ja kuva: Anna Sand
Käännös: Vasek

bygg & montering

M. Svanbäck

Vi utför
arbeten
inom
byggnadsbranschen
www.byggakuten.fi

Tfn 050 442 4820

Eläinlääkäri
Veterinär

• Glögg 2 st olika med äkta kryddor
• Geléer och sylter i olika smaker m.m.
• Handgjort fudge och marmelad
Gå in på vår hemsida www.granholms.fi
Beställningar tas emot via e-post sales@
granholms.fi eller tel. 050 5225711

• service och installation

www.baggasbil.fi

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

Anne Niemi 0400-166 325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI/VÖRÅ
www.anneniemi.fi
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Andelslaget har en chaufförspool. Peter Åbacka är en av dem som kör.

I pentryt kan man tillreda mat när man är på resande fot.

Håkan Nylund har goda minnen

Det tog tre och ett halvt år innan idén blev verklighet. Men nu är bussen här. Klas Söderblom, Peter Åbacka och Håkan Nylund är glada. 

De vill sprida det glad
Nu sprids Jesus budskap på hjul i Vörå. Ett ideellt andelslag har köpt
en buss som ska användas för ungdomsarbete och mission.
En dag fick Klas Söderblom
från Maxmo skärgård en idé.
Tänk om man skulle köpa en
buss för att sprida budskapet
om Jesus. Bussen skulle också kunna användas för annat.
Söderblom är övertygad
om att idén kom från Gud
och kunde inte släppa den.
Han hörde sig för om någon
annan var intresserad av
idén. Peter Åbacka, som jobbat som ungdomsledare vid

Amigo i Oravais, och Håkan
Nylund, ordförande för Maxmo hembygdsförening, var
genast med på noterna. Esko
Alberg, Helena Helsing och
Ron Lönnqvist kom också
med i ett tidigt skede.
Det skulle dröja tre och
halvt år innan bussen rullade
in i Vörå. Bussförsäljaren Daniel Björkstrand i Malax får
beröm av trion. Utan honom
skulle det ha varit mycket be-

svärligt att hitta rätt buss.
Men nu står bussen parkerad vid Maxmo kyrka.
Hur känns det?
– Fantastiskt, säger Söderblom. Det känns fantastiskt!
Bussen är absolut inte den
första bästa. Söderblom gick
igenom över hundra bussar
innan den här dök upp. Då
föll alla hjul på plats och det
blev affär.
– Den fyllde alla våra krite-

rier. Det är viktigt att bussen
ger ett förtroendeingivande
intryck, säger Söderblom.
Bussen har använts på en
flygplats i Norge tidigare,
men är i mycket bra skick.
Den är anpassad för rörelsehindrade personer och har
både pentry och toalett. Bak i
bussen kan man få fram sovplatser.
Inredningen är gjord av

Andreas Nygård från Komossa. Hans firma heter AN
Creative.
På bussens sida står det
”Cross road bus”. Så här förklarar Åbacka namnet:
– Cross betyder kors på
engelska. Cross road är korsning. Vi vill vara där människor möts och hjälpa dem
med vägledning.
Söderblom säger att de vill
nå människor.
– Nu kan vi göra det på hjul.
Bussen ägs av ett andelslag
som består av privatpersoner, Vörå församling, Svens-

ka Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Churchill
Boys, Flyktingvännerna och
Amigo i Oravais.
– Vi har kommit överens
om gemensamma regler om
hur vi ska använda bussen,
säger Håkan Nylund.
Men ja, hur ska bussen användas? Till rätt mycket faktiskt. Syftet med bussen är
att hjälpa, sprida evangelium
och skapa gemenskap. Förutom evangelisation ska bussen också köra konfirmander
och andra ungdomar till lä-
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Vitmossen diskuteras
på höstmote
zzPå Jacob Tegengrensällskapets höstmöte 22.11.21 kl.
18 diskuteras planer för Vitmossen fornhus och vand-

ringsled. Välkommen med
om du är intresserad hälsar
styrelsen.

MALMBYN I ORAVAIS
från resor då bussar plockat upp bröllopsgäster.

Klas Söderblom har länge arbetat med ungdomsarbete i Maxmo.

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

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi

BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU

Välkommen på
Julöppning till

VÖRÅ HEMSLÖJD
Man kan enkelt göra sovplatser bak i bussen.

Vöråvägen 16 i Vörå
fred. 19.11 kl. 11-17
Vi bjuder på risgrynsgröt
med fruktsoppa,
kaffe med pepparkaka

EL-KURT

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

En bild från när ungdomar besökte Lappland i somras med
bussen.

I bussen finns en toalett.

da budskapet
ger. I somras var 11 ungdomar
från Maxmo och tre ledare
med bussen till Lappland för
att fiska och vaska guld.
Bussen ska också användas som cafébuss, för hjälpverksamhet samt för utflykter och kalas. Ove lillas, som
designat loggan på bussen
fick en busstur i Österbotten
som pris.
– Hans föräldrar fyllde år.
De körde runt med bussen
till platser i Österbotten som
haft betydelse för deras liv.
Så föddes idén om att bussen
ska kunna användas för ka-

las, säger Åbacka.
Håkan Nylund fortsätter:
– Då jag var barn var det
vanligt att en buss plockade
upp bröllopsgäster på väg till
festplatsen. Jag har goda minnen från sådana resor och
hoppas att den här bussen kan
användas på liknande sätt.
En viktig del är ungdomsarbetet. Söderblom och Åbacka
har lång erfarenhet av att
jobba med ungdomar. Söderblom har jobbat med ungdomsverksamheten i Maxmo
församling och Åbacka med

Amigo i Oravais. De hoppas
att bussen ska kunna glädja
ungdomarna.
– Det är roligt att jobba
med ungdomar eftersom de
är så bra på att leva i nuet.
De har inga förutfattade
meningar, säger Söderblom.
Med bussen kan de vara på
de platser där ungdomarna
samlas. Kommer inte folket
till församlingen kommer
församlingen till folket.
– Ungdomar är mjuka
som vax, sköra som glas och
värdefulla som guld. Vi vill

finnas till och hjälpa dem
längs deras vandring i livet,
säger Peter Åbacka.
Bussen och renoveringen
har inte varit gratis. Därför
hoppas det ideella andelslaget att folk som känner sig
manade deltar i en insamling som pågår till årets slut.
Insamlingens primära syfte
är att täcka kostnaderna för
inredningen.
Vill man veta mera kan
man ta kontakt med Peter
Åbacka.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Taxi till er tjänst
KOM IHÅG ATT BESTÄLLA TAXI
I GOD TID FÖRE JULFESTER
OCH HELGER! God Jul!
VÖRÅNEJDENS TAXIBILISTER
Boris Åhman................................0500-346396
Caj Toppar....................................0500-361516
Dan-Ove Ollil................................045-8467037
Göran Thors...................................050-5661172
Mats Sippus..................................0500-363260
Tommy Krooks.............................041-4630450
Bernt Nordling.............................050-5247300
Bror Holmqvist............................0500-366670
Roy Andersson............................0500-368899
För FPA-ersatta transporter ring nr 0800-99000
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Mini UF har öppnat sina dörrar
Från idé till verklighet
skulle det dröja längre
än ett decennium. Men
Vörå ungdomsförenings
styrelse visste vad den
ville. Nu äntligen har man
öppnat Mini uf.
– Om vi ska ta det riktigt från
början så föddes idén om
Mini uf i samband med generationsväxlingen år 2006.
Redan då diskuterade vi
möjligheten att börja öppna
lokalen för regelbunden ungdomsverksamhet, något som
legat på is sedan 2002, säger
Niklas Svartbäck, ordförande i Vörå uf.
Innan man kunde starta
Mini uf krävdes omfattande
renoveringar i föreningshuset. Taket behövde bytas, ytrenovering av hela insidan av
nedre plan, grundrenovering
av kök och toaletter, scenen
förnyas och ljud och ljus förbättras.
Ett projekt som tagit ungefär tio år och x antal talkotimmar. Detta för att föreningen
ska kunna utveckla och spela
revy, vilket är föreningens
kassako, samt att få mera
attraktiva och fungerande
utrymmen för uthyrning och
andra evenemang.
Utrymmet för Mini uf började man planera år 2018 och
renovera 2019 med hjälp av
bland annat Lions i Vörå som
kontaktade föreningen 2018
och undrade om det finns
utrymme och möjlighet att
förverkliga ett ungdomsrum i
lokalen (se fakta ruta för alla
sponsorer). Meningen var
att verksamheten skulle vara
klar och starta våren 2020
men coronapandemin satte
käppar i hjulet.
Men nu är vi här. Mini uf
har öppnat och det känns
bra, säger styrelsemedlemmarna Svartbäck, Fanny
Hästbacka, Nathalie Nyman
och Mika Uuranmäki.
Det är föreningens mångåriga lager som fått sig ett
ordentligt ansiktslyft. Femtio ungdomar åt gången är
välkomna till det renoverade
utrymmet. Här finns ett kök,
konst på väggarna, pingisbord, bordsfotbollsspel, sällskapsspel och TV. Tittar man
på bilder hur det såg ut innan
renoveringen är det svårt att
känna igen sig.
Styrelsen säger att man
märker att ungdomarna suktat efter att få komma ut och
träffa sina vänner. Det märks
också på skratten som hörs
mellan väggarna på det nyrenoverade utrymmet. En del
spelar pingis, andra kollar på
Netflix. Men fokus ligger på
varandra. Det är roligt att få
umgås. Det är andra gången
dörrarna står öppna för ungdomarna då KBL kommer
på besök.
– Bästa är nog att man inte
behöver stå ute och frysa, säger Lucas Holmberg medan
han spelar pingis med Colin
Grannas.
– Det är bra att ha ett ställe
att vara på, säger Grannas.
Niklas Svartbäck säger att
ett problem i Vörå centrum
har varit att det inte funnits

Fanny Hästbacka, Nathalie Nyman Niklas Svartbäck och Mika Uuranmäki är engagerade i Vörå UF. 

Jenny Klemets, Louisa Nygård och Engla Grannas är glada att ha ett ställe att
umgås på.
Foto: Jonny Huggare Smeds

zzHar förverkligats med stöd av:
••Vörå kommun
••Vörå sparbanks Aktiastiftelse
••Kerstin och Ernst Ehrs
stiftelse

något naturligt ställe för ungdomarna att samlas på vardagarna. Vörå frikyrka har tidigare haft öppet på fredagskvällar. Men ungdomar vill
också umgås på vardagen.
Mini UF är öppet på tisdagar,
torsdagar och lördagar. Föreningen har delat in dagarna
i olika åldersgrupper.
– Det är stor skillnad på en
trettonåring och en tjugoåring, säger Hästbacka.
Tisdagar är reserverade för
en yngre målgrupp, medan
torsdagar är för dem som
är lite äldre. På lördagar får
ungdomarna samsas, då är
alla mellan 13–20 år välkomna.
På plats, varje dag, finns
representanter ur styrelsen
som ser till att allt går lugnt
och sansat till. Styrelsen
har satt upp klara spelregler

••Svenska kulturfonden
••Lions club Vörå
••Röda Fjädern
••Arne Ritari-stiftelsen.

vad som gäller. Om reglerna
inte följs så stänger styrelsen
verksamheten. Föreningen
tar gärna emot hjälp av föräldrar som vill vara med och
övervaka verksamheten.
– Vi gör det här på talko för
ungdomarna. Finns det föräldrar som vill komma med
och övervaka är de varmt
välkomna med, säger Svartbäck.
Styrelsen hoppas att Mini
uf ska leda till att ungdomarna får upp ögonen för
föreningsverksamheten och
komma med och bidra till gemenskapen.
Jonny Huggare Smeds

Det är föreningens mångåriga lager som fått sig ett
ordentligt ansiktslyft.
Foto: Jonny Huggare Smeds

Foto: Jonny Huggare Smeds

Colin Grannas spelar pingis i det nyöppnade utrymmet i Vörå UF.
Huggare Smeds

Foto: Jonny
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Dags att kröna årets Lucia
Så här kan du rösta på din favoritkandidat:
Röstningslådor finns på Livsmedel, ABC och
Amalia. Hit kan du föra röstningskupongen
och kostnaden för rösten.
Kupongen intill kan också skickas till: Birgitta Backman Östbergsgränd 4, 66800 Oravais Arrangör: FRK, Oravais avdelning Sista

röstningsdag är den 26 november.
Luciakröningen sker 13.12 kl 18.30 i kyrkan.
I programmet deltar Kör för alla, Christian
Heikius, Oravais Manskör och Anna Bertils.
Servering och lotteri i församlingshemmet
efteråt.

Jag röstar på kandidat nummer:
En röst kostar 2 euro. Sista röstningsdag är
den 26 november.
Kupongen skickas till:
Birgitta Backman Östbergsgränd 4, 66800
Oravais Arrangör: FRK, Oravais avdelning

1 Sara Nyman

2 Madelén Penttinen

3 Emilia Österberg

Ålder: 15 år
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa, lillebror och lillasyster
Hobby: Lyssna på musik, spela fiol, spela fotboll och vara med
kompisar.
Vitsord i musik: 9
Vad betyder Lucia för dig: Lucia sprider glädje, speciellt nu
i pandemitider.

Ålder: 15 år
Bor: Karvat
Familj: Mamma, pappa, och tre bröder
Hobby: Friidrott, mountainbike, fotografering och så spelar jag
piano.
Vitsord i musik: 9
Vad betyder Lucia för dig: Lucia är en fin och mysig tradition
med ljus och sång.

Ålder: 15 år
Bor: Kimo
Familj: Mamma, pappa, storasyster och lillebror
Hobby: Skidåkning, friidrott, piano och teater
Vitsord i musik: 8
Vad betyder Lucia för dig: Lucia sprider ljus och glädje. Det är
en fin tradition.

4 Clara Ahlsved

5 Linn Österberg

6 Winnie Markén

Ålder: 13 år
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa och bror
Hobby: Ridning och så spelar jag piano
Vitsord i musik: 9
Vad betyder Lucia för dig: Lucia är en tradition som jag tycker
är viktig att fira .

Ålder: 14 år
Bor. Oravais
Familj: Mamma, pappa, lillebror och lillasyster
Hobby: Skidåkning, fotboll, friidrott och så spelar jag teater.
Vitsord i musik: 9
Vad betyder Lucia för dig: Det är en fin tradition som sprider
glädje. Lucia ger en fin stämning.

Ålder: 13 år
Bor: Karvat
Familj: Mamma, pappa två storebröder och en lillasyster
Hobby: Skidåkning, löpning, och så tycker jag om att sy.
Vitsord i musik: 9
Vad betyder Lucia för dig: Då luciatåget kommer in blir det en
speciell stämning då hon sprider glädje.
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Rasmusbackenin
uusi vaelluspolku
on nyt avattu
Ilmassa tuoksuu syksy, ja
puut ovat jo aikaa sitten
pudottaneet lehtensä.
Kylmä, kostea ilma saa
vetämään pipon korville.
On marraskuu.
Mieltä kuitenkin lämmittää
tavata ihmisiä, jotka omistautuvat asialleen palavasti,
kuten Stiftelsen Rasmusgården -säätiön hallitus, joka ei
lepää laakereillaan. Säätiön
jäsenet ovat luovia ja kekseliäitä sekä huolehtivat toiminnasta, jonka tarkoituksena
on varjella vöyriläistalonpoika Verner Rasmuksen
muistoa. He myös pyrkivät
kehittymään ajan hengessä.
Kun säätiö pani merkille,
että monissa kylissä oli vaelluspolku, Lombyn kylä ei
halunnut jäädä muista jälkeen.
Tästä syystä olemme tänään metsäretkellä. Maahan
levitetyt purut ohjaavat meitä ja näyttävät, minne uusi
vaelluspolku johtaa.
–Polut mukailevat ennen
vanhaan käytettyjä teitä ja
pikkupolkuja, kertoo säätiön
jäsen Göran Holms.
Retkeilijät voivat valita
jommankumman kahdesta
polusta, Vernerstigen tai
Arvidstigen. Polut on nimetty Rasmus-perheen veljesten mukaan, jotka asuivat
Rasmusbackenin
alueella.
Kolmas veli, Viktor, saattaa tulevaisuudessa saada
oman reitin. Vernerstigen ja
Arvidstigen ovat pituudeltaan ainoastaan 1,5 km ja 1,3
km – siis täydellisiä pienille
lapsille, minkä säätiökin on
huomannut. Retken aikana
kannattaa pitää silmät auki,
sillä säätiö on piilottanut
maastoon hahmoja, jotka
toivottavasti herättelevät lasten mielikuvituksen.
– Olemme juuri keränneet
hahmot talteen, sillä pian tulee lumi, mutta piilotamme
metsään pikkujouluksi tonttuja ja peikkoja, kertoo säätiön puheenjohtaja Ulrika
Rasmus.
Ja lumesta puheen ollen:
kun maa peittyy lumeen, pol-

kuja pitkin voi myös hiihtää.
Säätiö ryhtyi elokuussa työstämään Rasmusbackenin
vaelluspolkua. Vesakon raivaamisessa riitti työtä. Reitti
vihittiin käyttöön lokakuun
alussa, ja polulla on tähän
mennessä vieraillut jo 300
henkilöä. Vaikuttava luku.
– Polku sopii sekä vanhoille että nuorille, Ulrika
Rasmus kertoo.
Hallituksen jäsen Börje
Kylkis kertoo, että vaikka hänen jalkansa ovat huonossa
kunnossa, jopa hän pystyy
ongelmitta
kävelemään
polulla. Börje ja hänen vaimonsa Maj-Len käyvät usein
polulla kävelyllä.
– Joskus jopa kahdesti päivässä, Maj-Len sanoo.
Maasto koostuu sekametsästä ja pehmeästä pohjamaasta. Alueella oli muinoin peltomaata, mutta nyt
sen ovat vallanneet kuuset,
männyt ja koivut. Täysin
suunnitelman
mukaisesti.
Palsta, jonka säätiö otti hoitaakseen Verner Rasmukselta, oli pieni, minkä takia hallitus päätti antaa palstan kasvaa metsäksi. Börje Kylkis oli
mukana istuttamassa taimia.
– Tunnistan paikan vieläkin, hän kertoo seisoessamme keskellä metsää vanhan
ladon vieressä.
Lato on yksi polun nähtävyyksistä. Sen ikää ei tiedetä,
mutta varmaa kuitenkin on,
että se on nähnyt parhaat
päivänsä. Lankut ovat vinoja
ja katosta sataa läpi, mutta se
onkin osa viehätystä. Ladon
sisällä on vanhaa, yli 30-vuotista heinää.
– Muistan, kun kannoimme heinät sisälle, Lars Stenroos kertoo.
Säätiö toivoo voivansa säilyttää ladon muistona entisajoista, jolloin latoja oli siellä
täällä. Nykyään ne ovat harvinaisia, joten niitä voidaan
pitää nähtävyyksinä.
Mitähän Verner Rasmus
ajattelisi vaelluspolusta?
– Hän rakasti kaikkea vanhaa, joten uskoisin hänen
pitävän polkua modernina
hömpötyksenä, Ulrika Rasmus sanoo nauraen.

Kom ihåg far
på Fars dag
med en blomma
från
Vörå Blomstertjänst

Stigarna är en dedikation till bröderna Rasmus som bodde på
området.

Vandringsleden går
genom
blandskog.
Terrängen
är mjuk och
leden passar
alla åldrar.

Tomtar och troll kommer läggas ut längs stigen under lillajul.

Ny vandringsstig
Det är höst i luften. Träden har sedan länge tappat sina
löv. Den kalla fukten i luften får en att dra ner mössan
över öronen. Det är november.

Men man kan inte annat än
bli varm i kroppen då man
Tfn 044-2436 302
träffar folk som brinner för
sin sak. Stiftelsen Rasmusbackens styrelse ligger inte
Lions Club Vörå ordnar
på latsidan.
De är uppfinningsrika och
med Lionsklubbarna i Jakobstad och Pedersöre
kreativa och ser till att verksamt Linnéorna till förmån för Kvinnojourensamheten, vars syfte är att beoch Diakonin i Jakobstad och Pedersöre vara minnet av byoriginalet
Verner Rasmus, inte stannar.
Start kl. 10:30 från Vörå Skidcentrum
Söndagen den 14.02 kl 19.00 i Pedersöre kyrka
De strävar efter att utvecklas
Kom med och promenera 2 eller 3 km för diabetes!
med tiden.
Andakt
Vestersundsby
spelmän
Vi bjuder på saft och pepparkakor, gratis lotteri
Stiftelsen har noterat att
Programblad 10 euro
Johannes Ahlvik, sång
Ställ frågor till diabetesskötaren
många byar verkar ha en
Mrs Bighill Singers
vandringsled och i Lomby

KYRKOKONSERT

Diabetesmarsch
lördag 13.11

Heidi Storbacka, sång
Jakob gospel

Ulrika Rasmus, Lars Stenroos, Göran Holms, Börje Kylkis, Maj-Len Kylk

vill man inte vara sämre.
Därför är vi ute och vandrar i skogen. Sågspånet på
marken guidar oss. Det visar
vartåt vi ska gå på den nya
vandringsleden.
– Stigarna följer gamla vägar och småstigar som använts tidigare, säger Göran
Holms, medlem i stiftelsen.
Det finns två stigar att välja
mellan, Vernerstigen och Arvidstigen. Båda dedikerade
till bröderna Rasmus som
levde på området som vi känner som Rasmusbacken. Den

tredje brodern, Viktor, kan få
en egen stig i framtiden. Det
är inga långa vandringar som
Verner- och Arvidstigen bjuder på, 1,5 kilometer och 1,3
kilometer.
Perfekt längd för småbarn,
vilket stiftelsen också insett.
Under en promenad gäller
det att hålla upp ögonen, för
ute i terrängen har stiftelsen
gömt figurer som förhoppningsvis ska kittla fantasin
hos barn.
– Vi har just plockat bort

figurerna i och med att det
snart kommer snö. Men till
lilla-jul kommer vi lägga ut
tomtar och troll, säger Ulrika
Rasmus, ordförande.
På tal om snö. När marken
pudras vit med snö kommer
det gå att skida längs stigarna.
Det var i augusti som styrelsen tog sig an projektet att
anlägga en vandringsled vid
Rasmusbacken. Det var en
del arbete med att röja sly.
I början av oktober skedde
invigningen. Då vi träffas
har redan 300 personer besökt stigen. En imponerade
siffra.
– Stigen lämpar sig för
både unga och gamla, säger
Ulrika Rasmus.

15

torsdag 11 november 2021

kis tar en paus under vandringen längs Vernerstigen.

öppnad vid Rasmusbacken
Styrelsemedlemmen Börje
Kylkis säger att hans ben är
dåliga, men att gå längs stigen
är inga problem. Han och hans
fru Maj-Len Kylkis brukar promenera längs stigen ofta.
– Ibland blir det två gånger
på en dag, säger hon.
Terrängen är blandskog
med mjukt underlag. En
gång var det åkermark här.
Men nu har granar, tallar och
björkar tagit över. Helt enligt
planen. För skiftet, som stiftelsen tog över efter Verner
Rasmus, var litet och styrelsen kom fram till att det är

”

bäst att låta skiftet bli skog.
Börje Kylkis var en av dem
som var med och planterade
ut skog.
– Jag känner nog igen mig
fortfarande, säger han, när vi
står mitt inne i skogen bredvid en gammal lada.
Ladan är en av stigens sevärdheter. Det råder delade
meningar om hur gammal
den är. Men en sak är säker,
den har sett sina bästa dagar.
Plankorna är vinda och taket håller inte tätt. Men det
är också en del av charmen.

Stigarna följer gamla vägar och småstigar
som använts tidigare.”

Inuti finns fortfarande gammalt hö, som är över trettio
år gammalt.
– Jag minns då vi tog in det
säger Lars Stenroos.
Stiftelsen hoppas kunna
bevara ladan som ett minne
av hur världen såg ut tidigare. Då fanns det lador här
och var. I dag är de sällsynta
och kan därför räknas som
sevärdheter.
Vad tror ni Verner Rasmus
själv skulle tycka om vandringslederna?
– Han gillade gammalt, så
jag tror han skulle tycka att
det är för modernt, ”nå pjasas”, säger Ulrika Rasmus
och skrattar.
Text & foto:
Jonny Huggare Smeds

Stiftelsen önskar bevara den gamla ladan som finns längs en av stigarna.

16

torsdag 11 november 2021

Började som lärare – nu är hon rektor
Det var snabba ryck då
medborgarinstitutet
(MI) i Vörå blev i behov
av en ny rektor. Pernilla
Nilsson-Wik som jobbar
som musiklärare på MI
fick förfrågan om hon var
intresserad av att axla
rollen. Frågan kom vid
rätt tidpunkt.

– När förfrågan kom funderade jag ett litet tag innan jag
kom fram till att jag gärna
tar mig an rektorsrollen. Jag
hade ändå planerat att gå
rektorsutbildningen på våren. Jag känner mig förväntansfull inför uppgiften och
ser framemot att styra MIskeppet.
Genom att välja en rektor
som känner medborgarinstitutet sedan tidigare kommer
övergången gå smärtfritt,
trots att det sker mitt i en pågående termin. Den tidigare
rektorn, Monika Fröjdö har
sagt upp sig.
– Jag upplever att jag har
stora skor att fylla, men jag
ska nog klara av det, det är ju
en helt ny roll för mig så det
är klart det är lite spännande
i början säger Nilsson-Wik.
Nilsson-Wik har jobbat
inom MI i Vörå sedan 2015.
Hon är utbildad musiklärare

Pernilla Nilsson-Wik ser framemot rektorsjobbet.

och har dragit musikkurser
på MI i sex år. Det kommer
hon också fortsätta med i
framtiden.
– Jag är rektor till 70 procent och musiklärare till 30
procent.



Vad gör du när du inte är
rektor?
– Jag har en familj, som består av två barn och min man.
På fritiden tycker jag om
trädgårdsarbete och att resa.
Några stora och drastiska

Foto: Jonny Huggare Smeds

förändringar behöver kommuninvånarna inte förvänta
sig på grund av rektorsbytet.
MI är mitt uppe i en termin
och arbetet med vårens kursutbud är redan på gång.
– Vi hoppas kunna pre-

sentera kurserna i december,
och sedan har vi vårt 60-års
jubileum som vi ska fira större till våren.
Rektorn vill att tröskeln
ska vara låg för de som är intresserade att delta i någon av

MI:s kurser. Medborgarinstitutet strävar efter att erbjuda
ett brett och varierande kursutbud så att alla kommuninvånare hittar något de kunde
tänka sig att delta i.
– Man behöver inte vara ett
proffs för att gå på kurs. På MI
går man för att lära sig, vilket
aldrig är försent att göra.
Nilsson-Wik vill påminna
kommuninvånarna om att
MI gärna tar emot tips på nya
kurser som medborgarinstitutet kunde arrangera. Hon
säger att MI gör sitt bästa för
att arrangera kurserna som
invånarna önskar.
– Vi är faktiskt rätt duktiga
på att ordna nya kurser. Vi
fick bland annat önskemål
om en karatekurs och en
kurs i japanska, vilka vi båda
kunde inleda nu i höst.
Ifall man är en person som
är duktig på något och gärna
skulle vilja föreläsa kan man
också kontakta MI, säger
Nilsson-Wik.
En annan nyhet är att MI
fått en ny adress. Om man
vill besöka medborgarinstitutet är man välkommen till
andra våningen i Holmsgården vid Norrvalla. Kurserna
i byarna fortsätter precis som
vanligt.
Jonny Huggare Smeds

zzEvenemang november–december 2021, Tapahtumat marraskuu–joulukuu 2021
zz13.11
DIABETESMARSCH med start kl 10.30
från Vörå Skidcentrum. Kom
med och promenera 2 eller 3
km för diabetes! Vi bjuder på
saft och pepparkakor.Gratis
lotteri och möjlighet att ställa
frågor till diabetesskötaren.
Arr. Vörå Lions.
zz13.11 HJÄRNDAGEN kl
9-16.30. Online seminarium
med föreläsare ss. Mia Törnblom, Lars-Eric Uneståhl
m.fl. Anmälan senast 12.11 till
www.folkhalsan.fi/hjarndagen. Arr. Norrvalla Folkhälsan
zz13.11 SPELMANSTRÄFFEN ”Spelmansfolk 2021”
på Norrvalla, Vöråvägen 305,
Vörå. Arr. Finlands svenska
Spelmansförbund i samarbete med Vörå Spelmansklubb
zz SPELMANSKONSERT
kl 15-17 i Holmsgården med
Jeppo Bygdespelmän, Désirée Saarela, Tjöck Spelmanslag, Smedarna, Harpolekarna, Korpo Spelmanslag,
Karlebynejdens Spelmansgille och StämmBandet. Fritt
inträde, men begränsat antal
platser!
zzVÖRÅ
SPELMANSKLUBBS
JUBILEUMSKONSERT kl 18. Inträde: 20
euro vari ingår kaffe i pausen.
Biljetter säljs kontant vid
dörren. Arr. Vörå Spelmansklubb
zz DANS till spelmansmusik
kl 21-24 i idrottshallen med
Vörå Spelmansklubb, Smedarna, StämmBandet, Östra
Nylands Spelmansgille och
Korpo Spelmanslag. Fritt inträde!
zz14.11 SPELMANSGUDSTJÄNST kl 11 i Vörå kyrka,
Lotlaxvägen 36, Vörå.
zz14.11 FARSDAGSKONSERT med Novatokören
kl 16 på Årvasgården, Slagfältsvägen 20, Oravais. So-

list: Sonja Biskop, dirigent
Simon Granlund och piano:
Kent Granbacka. Inträde 10
euro, kontant betalning. Servering ingår.
zz17.11
FÖRFATTARBESÖK av Nilla Kjellsdotter kl
19 på Vörå huvudbibliotek,
Härmävägen 8, Vörå. Deltagaranmälan: 06-3821686,
bibl.vora@vora.fi, SMS: 0504761719.
zz18.11. PIDRO på Byagården i Djupsund. Info: Lena
Småros 040–910 0069. Deltagaravgift: 4 euro/person per
kväll (kaffe/te med tilltugg
ingår) Kontant betalning.
Fortsätter efter nyår.
zz20.11 DANSFEST kl 20.3001.30 på Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå. 4 musicband,
Guns Rosor och Tommys.
Inträde 20 euro, biljetterna
köps i dörren. Alla under 30
år dansar gratis! Arr. Folkhälsan
zz21.11 JULMARKNAD kl
11–15 på Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå. Försäljare kan
anmäla till tfn: 06 383 1012
eller norrvalla.reception@
folkhalsan.fi
zz21.11 TRÄFF kl 14 på Tottesunds herrgård, Tottesund
529, Maxmo, för ortsbor och
utflyttade med anknytning
till Tottesund för insamling
av material till Tottesunds
historik. Arr. Maxmo hembygdsförening
zz23.11 STICK- OCH VIRKCAFÉ på Byagården i Djupsund. Info: Elisabet BjörkNorrgård 050-465 0148.
Deltagaravgift: 4 euro/person per kväll (kaffe/te med
tilltugg ingår) Kontant betalning. Fortsätter efter nyår
zz26.11 JULÖPPNING kl 18 i
Maxmo centrum. Öppningstal av Vörå församling kl 18.
Kärklax UF bjuder på glögg
och pepparkakor. Brandkå-

ren, försäljare, hästar. Försäljare kan anmäla till tfn: 0505475373. Arr. Kärklax Uf
zz27.11 JULMARKNAD kl
11-15 på Tottesunds herrgård.
Försäljare kan anmäla till tfn
040-1896882 eller info@klemets.fi.
zz27.11 JULTOMTEN i Vörå
centrum. Kl 10–12 kan barnen lämna önskelistor till
jultomten vid S-Market och
K-Market i Vörå. LC Vörå
bjuder på godis. Arr. Vörå
Lions.
zz27.11 ÅRETS STORA JULKONSERT kl 18 på Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå.
Towe Widerberg, Philip
Järvenpää, Heléne Nyberg,
Thomas Lundin, Rebecka
Sretenovic med Thomas Enroths orkester
zz27.11 JULÖPPNING kl
13 invid Oravais Livsmedel,
Öurvägen 4, Oravais. Glögg
o pepparkakor, jultomten,
och utdelning av stipendier.
Arr. Oravais Lions
zz5.12 Bromarknaden firar
jul kl. 11–15 vid Öjskatabron
i Maxmo. Laxsoppa, olika
försäljare, program för alla
åldrar. Mera info på sociala
medier senare. Arrangör:
Skärgårdens Bromarknad
zz5.12 JULKONSERT kl 19
i Vörå kyrka med damkören
Aquarelle och kvartetten
Methone, dir. Pernilla Nilsson-Wik. Fritt inträde, programblad 10 euro.
Se även www.vora.fi/evenemang
zz13.11. DIABETESMARSSI, lähtö klo 10.30 Vöyrin
hiihtokeskuksesta. Tule kävelemään 2 tai 3 km diabeteksen hyväksi! Tarjoamme
mehua ja pipareita. Ilmaiset
arpajaiset ja mahdollisuus
esittää kysymyksiä diabeteshoitajalle. Järj. Vörå Lions.

zz13.11.
AIVOTERVEYSPÄIVÄ klo 9–16.30. Verkkoseminaarin
luennoitsijoina mm. Mia Törnblom,
Lars-Eric Uneståhl ym. Ilmoittautuminen viimeistään
12.11. osoitteeseen www.folkhalsan.fi/hjarndagen.
Järj.
Norrvalla Folkhälsan.
zz13.11.
PELIMANNITAPAAMINEN
”SpelmansFolk 2021” Norrvallassa, Vöyrintie 305, Vöyri. Järjestäjä:
Finlands svenska spelmansförbund yhteistyössä Vöyrin
pelimannien kanssa.
zzP E L I M A N N I K O N SERTTI klo 15–17 Holmsgårdenissa, esiintyjinä Jeppo
Bygdespelmän,
Désirée
Saarela, Tjöck Spelmanslag,
Smedarna, Harpolekarna,
Korpo Spelmanslag, Karlebynejdens Spelmansgille
ja StämmBandet. Ilmainen
sisäänpääsy mutta rajallinen
määrä paikkoja!
zzVÖYRIN
PELIMANNIEN JUHLAKONSERTTI
klo 18 Norrvallassa, Vöyrintie 305, Vöyri. Pääsymaksu:
20 euroa, joka sisältää kahvin
väliajalla. Lippuja myydään
ovella käteisellä. Järj. Vörå
Spelmansklubb.
zzTANSSIA klo 21–24 pelimannimusiikin tahdissa urheiluhallissa, soittajina Vörå
Spelmansklubb, Smedarna,
StämmBandet, Östra Nylands Spelmansgille ja Korpo Spelmanslag. Ilmainen
sisäänpääsy!
zz14.11.
PELIMANNIJUMALANPALVELUS klo 11
Vöyrin kirkossa, Lotlaxintie
36, Vöyri.
zz14.11. ISÄNPÄIVÄKONSERTTI, Novato-kuoro klo
16 Årvasgården, Taistelutantereentie 20, Oravainen. Solisti Sonja Biskop, kuoronjohtaja Simon Granlund ja
pianisti Kent Granbacka.

Pääsylippu 10 euroa, maksu
käteisellä. Tarjoilu sisältyy
hintaan.
zz17.11. KIRJAILIJAVIERAILU, Nilla Kjellsdotter klo 19
Vöyrin pääkirjastossa, Härmäntie 8, Vöyri. Osallistujien
ilmoittautuminen: puh. 06382 1686, bibl.vora@vora.fi,
tekstiviesti: 050-476 1719.
zz18.11 PIDRO Djupsundin
Byagårdenissa. Info: Lena
Småros 040-910 0069. Osallistumismaksu: 4 euroa/
hlö ja ilta (sisältää kahvin/
teen ja pikkupurtavan). Käteismaksu. Jatkuu uudenvuoden jälkeen. Järj. Djupsund
Lövsund Teugmo Byaråd.
zz20.11.
TANSSIJUHLAT
klo 20.30–01.30 Norrvallassa,
Vöyrintie 305, Vöyri. 4 musicband, Guns Rosor ja Tommys. Pääsymaksu 20 euroa,
liput ostetaan ovella. Kaikki
alle 30-vuotiaat tanssivat ilmaiseksi! Järj. Folkhälsan.
zz21.11
JOULUMARKKINAT klo 11–15 Norrvallassa, Vöyrintie 305, Vöyri.
Myyjät voivat ilmoittautua
puhelimitse: 06-383 1012 tai
norrvalla.reception@folkhalsan.fi
zz21.11. TAPAAMINEN Tottesundin kartanolla, Tottesund 529, Maksamaa, paikkakuntalaisille ja muualle
muuttaneilla, joilla on kytköksiä Tottesundiin. Tarkoituksena on kerätä aineistoa
Tottesundin
historiikkia
varten. Järj. Maxmo hembygdsförening.
zz23.11 NEULE- JA VIRKKUUKAHVILA Djupsundin
Byagårdenissa. Info: Elisabet Björk-Norrgård 050-465
0148.
Osallistumismaksu:
4 euroa/hlö ja ilta (sisältää
kahvin/teen ja pikkupurtavan). Käteismaksu. Jatkuu
uudenvuoden jälkeen. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo

Byaråd
zz26.11. JOULUNAVAUS klo
18-20 Maksamaan keskustassa. Avajaispuhe klo 18., Vöyrin seurakunta. Kärklax UF
tarjoaa glögiä ja pipareita.
Palokunta, myyjiä, hevosia.
Myyjät voivat ilmoittautua
puhelimitse:
050-5475373.
Järj. Kärklax Uf.
zz27.11
JOULUMARKKINAT klo 11–15 Tottesundin kartanolla. Myyjät voivat
ilmoittautua
puhelimitse:
040-1896882 tai info@klemets.fi. Järj. Maxmo hembygdsförening.
zz27.11. JOULUPUKKI Vöyrin keskustassa. Lapset voivat jättää joululahjalistoja
joulupukille klo 10–12 Vöyrin
S-Marketissa ja K-Marketissa. LC Vöyri tarjoaa makeisia. Järj. Vörå Lions.
zz27.11. JOULUNAVAUS klo
13 Oravaisten keskustassa,
Öurintie 4. Glögiä ja piparkakkuja, joulupukki, stipendien jako. Järj. Oravais Lions.
zz27.11. VUODEN SUURI
JOULUKONSERTTI
klo
18 Norrvallassa, Vöyrintie
305, Vöyri. Towe Widerberg,
Philip Järvenpää, Heléne
Nyberg, Thomas Lundin, Rebecka Sretenovic ja Thomas
Enrothin orkesteri.
zz5.12
Siltamarkkinnat viettävät joulua klo
11–15 Öjskatansillalla Maksamaalla. Lohikeittoja, myyjäisetm ohjelmaa kaikenikäisille. Lisätietoja somessa
myöhemmin. Järj. Saariston
siltamarkkinat
zz5.12 JOULUKONSERTTI
klo 19 i Vöyrin kirkossa, Lotlaxintie 36, Vöyri. Aquarelle
ja kvartetti Methone, kuoronjohtaja Pernilla NilssonWik. Vapaa pääsy, ohjelmalehtinen 10 euroa.
Katso myös www.vora.fi/
tapahtumat
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Holmström och Rauhamaa
ställer ut på huvudbiblioteket
zzI november ställer Haje
Holmström och Maj-Lis
Rauhamaa ut sina konstverk
på Vörå huvudbibliotek. Välkommen på utställning under bibliotekets öppettider.
(Måndag och onsdag kl. 12–
19 och tisdag, torsdag, fredag
kl. 10–17.)
Haje Holmström
I något skede under coronastillheten började jag
vända blicken inåt och fundera på rum, och hus – husrum, och dem som bor där.
Jag har ingen katt, men en
sådan smög sig ändå in, de
gör ju så.
Inne och ute blandades
samman, och jag fick samma
känsla som jag hade i barndomen då jag inredde och
hittade på historier som utspelade sig i mitt dockhus.
Maj-Lis Rauhamaa
Mjölbatik/blandteknik,
som jag arbetar med, är något som verkligen passar
mig. Jag har en bild i huvudet på hur det ungefär ska
kunna se ut, sedan får jag se
vad mjölbatiken har gett mig
och därifrån plockar jag fram
ett motiv.
Skogen och vattnet har
alltid följt mig från min barndom till det vuxna livet. Att
gå ut i naturen och uppleva
dessa färger, dofter och vyer
som finns där är viktigt för
min själsfrid. Flera av mina
alster kommer också från
minnen på platser som har
varit mig kära och som jag
vill ta fram igen.
Kanske är det just därför

zzVörå församling
Döpta
••Hermans Hugo Johannes,
född 15.03.2021
••Hanhimäki Henna Madeleine, född 04.08.2021

Döda
••Ekblad Sylvia Linnea, avled
14.08.2021, 96 år
••Glasberg Ruth Lydia, avled
17.08.2021, 96 år
••Mäkinen Helena Marja,
avled 20.08.2021, 76 år
••Mannil Carita Mildrid, avled
29.08.2021, 81 år
••Thors Inga Maria, avled

Maj-Lis Rauhamaa

som dessa motiv ständigt dyker upp i mina arbeten.
zzVöyrin pääkirjastossa on
marraskuussa esillä Haje
Holmströmin ja Maj-Lis
Rauhamaan taidetta. Tervetuloa näyttelyyn kirjaston
aukioloaikoina. (Maanantai
ja keskiviikko klo 12–19 sekä
tiistai, torstai ja perjantai klo
10–17.)
Maj-Lis Rauhamaa
Jauhobatiikki/sekatekniikka todella sopii minulle.
Minulla on päässäni kuva,
miltä haluan lopputuloksen
suunnilleen näyttävän. Sitten saan nähdä, mitä jauhobatiikki on minulle tarjonnut, ja poimin sieltä esiin
aiheen.
Metsä ja vesi ovat seuranneet mukanani lapsuudesta
aikuisuuteen.
Luonnossa kulkeminen,
sen värien, tuoksujen ja
maisemien kokeminen ovat
tärkeitä
sielunrauhalleni.

04.09.2021, 87 år
••Westerlund Elise Gunvor,
avled 06.09.2021, 93 år
••Mannil Gretel Alice, avled
06.09.2021, 86 år
••Grims Eva Lena, avled
21.09.2021, 35 år
••Östman Else Ingegerd, avled
23.09.2021, 82 år
••Holmström Göta, avled
02.10.2021, 86 år
••Vest Edna Maria, avled
03.10.2021, 93 år
••Söderlund Erik Robert, avled
03.10.2021, 79 år
••Blusi Märta, avled

Ändring av delgeneralplan för havsnära
byar, Kvimogrundet och Kuljviken
Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under
tiden 11.11-13.12.2021 på kommunens webbplats:
www.vora.fi/kvimogrundet
Eventuella anmärkningar riktas till Planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas
in senast 13.12.2021.
Vörå 11.11.2021
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Merenläheisten kylien osayleiskaavan
muutos, Kvimogrundet ja Kuljviken
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 11.11.-13.12.2021
kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/kvimogrundet
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
13.12.2021 mennessä.
Vöyrillä 11.11.2021
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

Useat töistäni ovat lähtöisin
muistikuvistani
paikoista,
jotka ovat olleet minulle rakkaita ja jotka haluan luoda
uudelleen. Ehkäpä juuri siksi
nämä aiheet putkahtavat töihini tämän tästä.
Haje Holmström
Koronahiljaisuuden jossain vaiheessa aloin kääntää
katseeni sisäänpäin ja pohtia
tilaa ja taloa ja niitä, jotka
niissä asuvat. Minulla ei ole
kissaa, mutta silti sellainen
hiipi sisään, niinhän ne tekevät.
Sisä- ja ulkotilat sekoittuivat ja koin saman tunteen
kuin lapsuudessa, jolloin sisustin nukkekotiani ja keksin tarinoita, jotka tapahtuivat siellä.
zzVi tar gärna emot utställningar till biblioteket. På
huvudbiblioteket i Vörå har
vi en ny utställningsvägg i tidningssalen för tavlor och foton. Vi har också en glasmon-

09.10.2021, 30.10.2021
••West Doris Anita, avled
17.10.2021, 80 år

ter där det finns möjlighet att
ha utställningar: konstverk,
hantverk, samlarobjekt etc.
Kanske du eller någon bekant har något som skulle
passa för våra utställningsutrymmen? Tipsa oss gärna!
Vem som helst kan avgiftsfritt ordna utställningar, t.ex.
daghem, skolor, föreningar,
MI, privatpersoner. Utställarna sköter själva om att sätta
fram sina konstverk. Biblioteket tar inte ansvar för konstverken/utställningarna.
Vi marknadsför utställningen med den tid som finns
till förfogande. Om du är intresserad av att ställa ut dina
alster, ta kontakt och reservera en tid.
zzOtamme mielellämme vastaan näyttelyitä kirjastoon.
Meillä on Vöyrin pääkirjastonlehtisalissa uusi näyttelyseinä tauluja ja valokuvia
varten.
Lisäksi meillä on lasivitriini, jossa voi pitää näyttelyitä: taideteoksia, käsitöitä, keräilyesineitä jne.
Ehkäpä sinulla tai jollakulla tuttavallasi on jotain
kiinnostavaa,
näyttelytiloihimme sopivaa esiteltävää? Lähettäkää mielellään
vinkkejä!
Kuka tahansa voi järjestää
maksutta näyttelyitä, esim.
päiväkodit, koulut, yhdistykset, KO, yksityishenkilöt.
Näytteilleasettajat hoitavat
itse teostensa esillepanon.
Kirjasto ei vastaa taideteoksista/näyttelyistä. Markkinoimme näyttelyä käytettävissämme olevalla ajalla.

Ändring av strandplanerna
för norra Tailot och Kalotskatan
Planutkastet är offentligt framlagt till påseende under
tiden 11.11-13.12.2021 på kommunens webbplats:
www.vora.fi/tailot
Eventuella åsikter riktas till Planläggningssektionen
i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas in
senast 13.12.2021.
Vörå 11.11.2021
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Norra Tailotin ja Kalotskatanin
rantakaavojen muutos
Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 11.11.13.12.2021 kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/tailot
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
13.12.2021 mennessä.
Vöyrillä 11.11.2021
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

Ändring av detaljplan för
Vörå industriområde
Planförslaget är offentligt framlagt till påseende
under tiden 11.11-13.12.2021 på kommunens
webbplats: www.vora.fi/voraindustri
Eventuella anmärkningar riktas till Planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och
lämnas in senast 13.12.2021.
Vörå 11.11.2021
Planläggningssektionen

www.vora.fi

Vöyrin teollisuusalueen
asemakaavan muutos
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä
11.11.-13.12.2021 kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/voraindustri
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin
kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja
on jätettävä 13.12.2021 mennessä.
Vöyrillä 11.11.2021
Kaavoitusjaosto

www.voyri.fi

Kommunbladet
Redaktion: 050-3130 762
Annonser: 7848 266

OFFENTLIGGÖRANDE AV
VÄNTETIDER
Delgeneralplan för
Söderskogens vindkraftspark
Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under
tiden 22.11-22.12.2021 på kommunens webbplats:
www.vora.fi/soderskogen
Eventuella anmärkningar riktas till Planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och lämnas in
senast 22.12.2021.
Infomöte torsdag 9.12.2021 kl. 17-19 i Norrvalla auditoriet. Kaffeservering i Elsas kök kl. 16.30. Wpd Finland
och Ramboll Finland Oy informerar om planläggningsprocessen och om projektets framskridande.
Vörå 11.11.2021
Planläggningssektionen

www.vora.fi

Söderskogenin tuulivoimapuiston
osayleiskaava
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 22.11.-22.12.2021
Vöyrin kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/soderskogen
Mahdolliset muistutukset osoitetaan Vöyrin kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
22.12.2021 mennessä.
Tiedotustilaisuus torstaina 9.12.2021 klo 17-19 Norrvallan auditoriossa. Kahvitarjoilu Elsan keittiössä klo
16.30. Wpd Finland ja Ramboll Finland Oy tiedottavat
kaavoitusprosessista ja hankkeen etenemisestä.
Vöyrillä 11.11.2021
Kaavoitusjaosto

www.voyri.fi

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

Väntetiderna i medeltal för perioden 1.1 – 30.6.2021
Service
Matservice
Hemservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på
ett äldreboende
Vörå 29.9.2021
Omsorgsnämnden

Väntetid
1 dag
1 dag
1-7 dagar
22 dagar
5 veckor
www.vora.fi

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

Odotusaika keskimäärin ajalle 1.1-30.6.2021
Palvelu
Ateriapalvelu
Kotipalvelu
Turvapuhelin
Omaishoito
Vanhustenhuollon
hoitopaikka
Vöyrillä 29.9.2021
Peruspalvelulautakunta

Odotusaika
1 päivä
1 päivä
1-7 päivää
22 päivää
5 viikkoa
www.voyri.fi

18

torsdag 11 november 2021

Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, Pb 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 1 december. Bland alla korrekta svar utlot
tas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

sidan _____

Elsa Lundström tillbringar mycket tid med nya hundvalpen, dvärgpudeln Ior.

sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 4, 5, 8 och 14.

Förvaltningshuset i Oravais
Oravaisten hallintotalo
zzHuvudingången till för
valtningshuset används inte
under tiden då renoveringen
pågår. Då används ingången
ovanför biblioteket och par
kering sker på förvaltnings
husets nedre parkering.
Socialkansliet betjänar i
förvaltningshuset och besök
sker endast med tidsbokning.
Post till Vörå kommun kan
sättas i postlådan bredvid in
gången.

zzHallintotalon pääsisään
käyntiä ei käytetä remontin
aikana. Silloin käytetään
kirjaston yläpuolella olevaa
sisäänkäyntiä ja pysäköinti
tapahtuu hallintotalon alem
malla parkkipaikalla. Sosiaa
litoimisto palvelee hallinto
talossa ja vierailut tapahtuu
vain ajanvarauksella. Postia
Vöyrin kunnalle voi laittaa
sisäänkäynnin vieressä ole
vaan postilaatikkoon.

Nilla Kjellsdotter besöker
huvudbiblioteket
zzNilla Kjellsdotter besöker
Vörå huvudbibliotek onsda
gen 17.11 kl.19 och samtalar
om sitt skrivande, komman
de böcker och vägen fram till
böckerna.
Hennes andra bok ”Flick
an i Stenparken” ges ut 13
januari 2022 och är första
Mija Wadö-deckaren som
Norstedts förlag och finska
Gummerus ger ut.

Under kvällen finns det
möjlighet att köpa Kjellsdot
ters debutroman ”I rättvisans
blod” och få den signerad.
Maria Kallio fungerar som
moderator. Evenemanget är
gratis och stöds av Svenska
kulturfonden.
Deltagaranmälan:
063821686, bibl.vora@vora.fi,
SMS: 050-4761719. Välkom
men!

Elsa, 7 år, kammade hem vinsten
Den här gången är det
Elsa Lundström från Vörå
centrum som kammar
hem vinsten i läsartävlingen.

Det är hennes mormor Gun
borg Söderlund, från Sär
kimo, som anmält henne till
tävlingen. Det är en glad tjej

som svarar då vi ringer upp.
Hon har just kommit hem
från skolan.
– Vi har haft musik i dag.
Det var roligt, säger Lund
ström.
Lundström är sju år gam
mal och går på årskurs ett i
Koskeby skola. Hon trivs
bra. På frågan vad som är

roligaste kommer ett snabbt
svar:
– Rasterna

Det är ett stort steg i livet
att börja skolan. Men Lund
ström tycker att det gått bra.
Men lite spännande var det i
början.
På fritiden leker hon gärna

med sina kusiner och kompi
sar. Det händer också att hon
ritar och pysslar. Men just nu
går all extra tid åt familjens
nya hundvalp, dvärgpudeln
Ior.
– Vi brukar leka tillsam
mans, säger Lundström.
jonny huggare smeds

Mellersta Österbottens Svenska
Diabetesförening informerar
zzMellersta
Österbottens
Svenska
Diabetesförening
håller höstmöte den 13.11.2021
klockan 14.00 vid Tottesunds
Herrgård i Maxmo.
Föreningen har valt att
satsa på underhållning på
höstmötet och har bjudit in
Oa Lönnbäck som kommer
från Karleby.
Han kallar sig företagare
inom
ordbruksbranschen.
Lönnbäck jobbar som förfat
tare, föreläsare, underhållare
och komiker på fyra språk:
svenska, finska, engelska
och
Kokkola-dialekten.
Föreläsningen kommer att
handla om självkännedom,

inspiration, motivation som
kan uppmuntra, hjälpa dem
i egenvård.
På höstmötet väljas nya
styrelsemedlemmar.
Om
man har förslag på medlem
mar kan man ta kontakt med
någon i den nuvarande sty
relsen.
Föreningens
styrelsen
har även ett färdigt förslag
som presenteras på mötet.
På webbsidan modif.fi finns
mera information om styrel
sevalet.
Barn har möjlighet under
höstmötet att vandra längs
Herrgårdsleden som är 3,6
kilometer lång.

Det finns en grillkåta där
man kan stanna och grilla
korv. Föreningen står för
grillkorv, men barnen kan
ta med egen drick. Ta gärna
kontakt med Åsa
DIABETESKLUBB I VÖRÅ:
Med start 11.11 klockan
18.30 ordnas diabetesklubb
för diabetiker i trakten. Det
spelar ingen roll om man har
typ 2 diabetes eller typ 1 dia
betes. Alla är välkomna med i
verksamheten. Träffen hålls i
väntrummet vid hälsostatio
nen i Vörå.
Föreningen ordnar tre
träffar varannan vecka med

olika teman. Bland annat
ämnen som egenvård, mål
värden, diabetesmediciner,
kost och motion kommer be
handlas under tillfällena. Då
motion står på programmet
kommer deltagarna att vara
mer fysiskt aktiva.
Föreningen bjuder på ett
litet mellanmål under träffen.
Nya medlemmar i fören
ingen är alltid välkomna.
Föreningen tar gärna emot
förslag om olika aktiviteter
som medlemmarna önskar
att föreningen ordnar. För
mera information om diabe
tesföreningen kan man be
söka webbsidan modif.fi.

zzFödda

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzNovembermörkret omger
oss just nu, men julen närmar
sej och förhoppningsvis kan
vi iår fira den med alla nära
och kära samlade.
Cancerklubben bjuder er
detta år till att komma och
njuta av ett traditionellt jul
bord, som dukas upp i den
vackert renoverade Holms

gården på Norrvalla-områ
det lördag 4.12 kl.19.00. Can
cerklubben sponsorerar en
del av kostnaden. Julbordet
kostar 30 euro/ person.
Anmälan om deltagande
bör göras senast 28.11 till Ulla
Holmström på tel.nr 0504621023. Varmt välkomna!

Siv Säll

Elin Siffrén och Robin Ahlnäs i Kimo fick den 02.08.2021 en
flicka somvägde 3 215 gram och 48 var centimeter lång. Hon
fick namnet Elsa Anna Olivia Siffrén.

Isabella Krooks och Andreas Isakas i Vörå fick den 28.5.2021
en pojke som vid födseln var 55 centimeter lång och vägde
4 730 gram. Han fick namnet Adrian Bengt Erik Isakas.
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Här tar man hand om varandra
zzKära läsare!
Hoppas allt är bra med dig så här
mitt i hösten. I den här rutan vill jag
ägna några rader åt talko.Det är nämligen en imponerande talkokraft som
finns i Vörå. Den tanken slår mig ofta
då jag rör mig i kommunen och träffar kommuninvånarna. I hela kommunen finns en utbredd vi-anda. Här
sitter man inte och väntar på att få allt
serverat på silverfat. Här fixar man
det själv och serverar andra. Det är
beundransvärt och värd en eloge.

I det här numret har vi bland
annat fått bekanta oss med tre föreningar som gör saker på talko för
sin hembygd. Lövsund-DjupsundTeugmo byaråd som firar 25 år och
skapar gemenskap mellan de tre
byar som föreningen representerar.
Vörå Uf ordnar mini-uf för traktens
ungdomar. Nu har unga inne i Vörå
centrum ett ställe att tillbringa tid
på istället för att behöva stå utomhus och frysa. På Rasmusbacken
har man dragit upp en vandringsstig

som passar gammal som ung.
Ibland sägs det att
talko håller på att
dö. Så är inte fallet
i Vörå, enligt mig. I
Vörå tar man hand
om varandra och
sin bygd.

jonny huggare smeds

zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto
”tonttuihin” ja ”tähtiin”.
Haluaisitko vielä kokeilla
uuden harrastuksen ennen
joulua. Miten Helmityö kuulostaisi? Tutustumme helmitöiden maailmaan. Teemme
uniikkikoruja ja koristeita.
Sopii sekä aloittelijoille että
aiemmin harrastaneille.

zzHöstterminen börjar lida
mot sitt slut och det är inte
många kortkurser vi har kvar
att erbjuda innan julen. Vi
har haft en fin kurshöst och
vill redan nu tacka er alla
som deltagit i våra kurser.
Vi hoppas många av er lärt
er något nytt, haft trevliga
kurstillfällen och trivts på
kurserna.
Dessutom hoppas vi att
ni fortsätter även under vårterminen ifall ni deltagit i en
läsårskurs. Ifall du inte vill
fortsätta bör du anmäla om
detta till kansliet senast den
15.12. Men innan vi avslutar
höstterminen vill vi tipsa om
tre kurser som du ännu har
möjlighet att delta i.
Först ut är kursen ”Champagne och mousserande viner” där vi provar och jämför olika sorter och lär oss
hur man framställer mousserande viner. Vad betyder
sabrering, vad är ett coupe-

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

glas, små eller stora bubblor?
Kanske du rent av sabrerar
din egen flaska vid nyåret om
du deltar i denna kurs.
För dig som innehar ett
ordningsvaktskort och är i
behov att förnya det erbjuder vi en ”Repetitionskurs
för ordningsvakter”. Kortet
ger rätt att fungera som ordningsvakt vid olika sammankomster.
När julen närmar sig är det
roligt att ge det egna hemmet lite extra julkänsla med
hjälp av textilier eller varför
inte glädja någon i din närhet
med en handgjord julklapp!
I kursen ”Sy juligt till hemmet” får du under tre kurskvällar sömnadsinspiration
på inredningsdetaljer med
”juliga” inslag i t.ex. kuddar, dukar och grytlappar.
Mönstermotiven kretsar runt
”tomtar” och ”stjärnor”.
En sista kurs innan julen
håller vi vid stämningsfulla

zz810113
CHAMPAGNE
OCH MOUSSERANDE VINER
Årvasgården
Fr 19.11.2021, kl. 19–21
30 euro, Glenn Sundstedt

I kursen ”Champagne och mousserande viner” provas och jämförs olika sorter.

Tottesunds Herrgård där vi
tillsammans sjunger jul- och
vintersånger och varvar med
skratt och trevlig samvaro.
Kaffeserveringen ingår i
kursavgiften.
zzSyyslukukausi alkaa olla
loppumassa, eikä meillä enää
ole tarjolla montaa lyhytkurssia ennen joulua. Meillä
on takana hyvä kurssi-syksy,
ja haluamme nyt jo kiittää
teitä kaikkia, jotka olette olleet mukana kursseilla. Toi-

vomme, että olette oppineet
jotakin uutta, että teillä on
ollut mukavia kurssihetkiä,
sekä että olette viihtyneet
kursseilla.
Jatkamme kevätlukukaudella
lukuvuosikursseilla,
joten jos olet ollut mukana
syksyllä, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan. Jos
haluat luopua paikastasi,
sinun on ilmoitettava sitä
kansliaan viimeistään 15.12.
Haluamme nyt vielä vihjata
teille muutamasta kurssista,

050 525 7216

Oravais-Vörå-Maxmo

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

johon on mahdollisuus osallistua.
Joulun lähestyessä on kiva
tuoda kotiin jouluista tunnelmaa tekstiilien avulla tai
vaikkapa ilahduttaa jotakuta läheistä omin käsin tehdyllä joululahjalla! Kurssilla
“Ompele Joulua kotiin” saat
kolmen kurssi-illan aikana
inspiraatiota
sisustukseen
ompelemalla
”jouluisia”
yksityiskohtia esim. tyynyihin, liinoihin ja patalappuihin. Mallikuviot liittyvät

zz111713 SY ”JULIGT” TILL
HEMMET
Koskeby skola
On 24.11–8.12.2021, kl. 18–21
18 euro, Carola Renlund
zz112501 HELMITYÖ
Petterinmäen koulu
La 27.11.–11.12.2021, klo. 10–15
30 euro, Elena Varismäki
zz100801 MIDVINTERALLSÅNG
Tottesunds herrgård
Ti 14.12.2021 kl. 13–14.30
16 euro, Pernilla Nilsson-Wik

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

www.tomsalltiallo.nu

BEGRAVNINGSBYRÅ

Foto: Pixino/

Marko Milivojevic

VTT-Certifikat
C-1702-23-07

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

zz820201
REPETITIONSKURS FÖR ORDNINGSVAKTER
Campus Norrvalla
Lö 20.11.2021, kl. 8.30–15.30
80 euro, Johan Silander

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

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331

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
(06) 384 3800
(06)
384
3800
må-fre kl. 9-17 ma-pe, lö kl. 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

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

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

Du får hjälp med bokföring, moms- och löneuträkning,
fakturering, bolagsbildning m.m.

Ring Camilla 040-592 6446 eller maila oravaisfs@gmail.com
eller kom in till Skolvägen 20 C i Oravais

Norrvalla har öppet måndag–söndag kl. 8–21
• Info/reception, Gym, Elsas café

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

Elsas kök har lunchöppet må–sö kl. 11–13.30
Pålitlig bokföringsbyrå som hjälper Er med allt inom bokföring
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

Dansfest 20.11 med Guns Rosor, Tommys och
4Musicband. Köp biljett vid dörren eller boka ett
hotellpaket inkl. hotellövernattning, inträde och buffé.

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

Julmarknad 21.11 kl. 11–15
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

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

Training & Wellness event 22.1
Utbilda dig hos oss! Läs mer om vilka utbildningar
vi erbjuder: www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar
Bokningar: tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

DIN EGEN
BYBUTIK

ORAVAIS LIVSMEDEL

ZOEGAS

4

KAFFE

Vänskapskortsverksamheten som styrs
av Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, arrangerar en

Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe någon timme per vecka eller per månad. Vi hämtar även
bokföringsmaterial från kunden inom Vasa-Jakobstads-nejden.

LAXFILÉ

SVENSKSPRÅKIG
VOLONTÄRUTBILDNING
den 27.11. 2021 kl. 9.00-16.00
på Hotel Norvalla. Adressen är Vöråvägen 305,
66600 Vörå
Kom med och ge din tid till en viktig sak!
Skolningen är gratis och deltagarna får betyg. Man kan få
studiepoäng från egna studier, när man har deltagit i skolningen.
Anmäl dig senast den 19/11. 2021
Sirpa Saarimäki:
Tel. 040 832 9721
sirpa.saarimaki@ystavankortti.fi
Bekanta dig med vår verksamhet:
www.ystavankortti.fi

ERBJUDANDENA GÄLLER
TORSDAG-SÖNDAG 12-14.11.2021

ROSTBIFF

WIENERSCHNITZEL SATSUMAS

SPANIEN/MAROCKO

MINIPLOMMONTOMAT 250 g

PKT

4x450 g

1290
kg

1190
JÄRVIKYLÄ

10

ISSALLAD
100 g

00 100
ST

1090

kg

DILL/
PERSILJA

100
ST

100

kg

ORAVAIS RÖKERI

SKINKA
150 g

PKT

ASK

SIA

FAZER KLASSIKOT

1,5 L

290 g

SMÖR

GLASS

199

499

500 g

390

100

kg

PKT

CHOKLADASK

399

PKT

ST

ORAVAIS LIVSMEDEL, ÖURVÄGEN 4, ORAVAIS. ÖPPET: MÅ-LÖ 7-22, SÖ 9-22.

FARS DAG 14.11
• ARBETSKLÄDER

SANDNINGSKROSS
20 KG,
SÄCK

4

• NORSKA
ULLSOCKOR,
PAR

12€

50

BIOLAN LECA
SANDNINGSKROSS, 25 L

690

J Ä R N – R AU TA

TIDUR

5

90

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

• VERKTYG M.M.

FÅGELMAT
INKOMMIT t.ex.

1950

SOLROSFRÖ 20 kg

/ sk

