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Många i Vörå gillar att spela golf

zzPerfekt vardagsmotion och avkopplande brukar vara ett allmänt omdöme om golf. Samtidigt sägs golf
vara en av de svåraste bollsporterna som finns. Det är kanske därför sporten fascinerar så många Vöråbor.
Golfföreningen har hela 270 medlemmar från Vörå. Sidan 12

Nyinflyttade. Dorothee Schulte-Basta och
Peter Lüttge ser fram emot att bo i Abramsgården som de vill göra till ett kulturcentrum. Sidan 4

Hamnutveckling. Kjell Nybäck och KjellErik Wiik från Oravais båtklubb ser ännu
mycket som borde göras i Oravais hamn. Sidan 3

Friskvård. Marta Backlund från Wellmedic vill utveckla vårdföretagets verksamhet
i Oravais. Sidan 7
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En sommar full
av aktiviteter
zzSommaren börjar så småningom vara här
trots att vi haft en ovanligt kall vår. Efter två
år av inställda sommaraktiviteter ser det
nu ut som om vi kommer kunna njuta av
en någorlunda normal sommar vad gäller
aktiviteter, trots att världsläget ser ut som
det gör.
Som ordförande för nämnden i livskvalitet hade jag äran att denhär månaden
marknadsföra sommaren i vår kommun på
finska i Radio Vaasa för potentiella turister.
Trots att jag var väl medveten om att vårt
rika kulturliv ordnar mängder av evenemang överraskades jag ändå positivt av hur
mycket det faktiskt var, när jag förberedde
mig inför programmet och skrev upp allt på
en lista. Programmets längd gjorde att det
inte var möjligt att gå igenom i närheten av
allt där, men förhoppningsvis hittar också en
del turister hit via nätsidorna Visit Vörå och
andra kanaler.
Mest ser jag förstås fram emot Vörådagarna som blir en riktigt fullspäckad vecka,
nu när den äntligen återkommer från en 2
år lång coronapaus. Kommunens sommarteatrar har sina premiärer den veckan. Vid
Tottesunds herrgård går premiären för den
nyskrivna pjäsen ”Arvingen till Tottesund”
den 1.7 och vid Kyroboas är premiären
för ”Populärmusik från Vittula” 6.7 med
nyskriven musik av ”Månskensbonden”
Markus Bergfors. Jag är övertygad om att
det blir fantastiska föreställningar båda två.
Den 8.7 får vi också njuta av en konsert med
Vörjeans vid Norrvalla på årets Vörådagsparty. Dethär kommer säkert att en gång
för alla få tyst på de envisa ryktena som går
om att Vörjeans och KAJ skulle vara samma
personer, eftersom KAJ klart och tydligt
meddelade att de tar en paus efter rekordföreställningen Botnia Paradise.
Men det händer förstås saker både före
och efter Vörådagarna också. Redan den
10.6 är det bröllopsfest vid den vackert
restaurerade Tottesunds herrgård för att
uppmärksamma att det gått 130 år sedan
Jean och Aino Sibelius gifte sig vid samma
ställe. På Holmsgården vid Norrvalla, en
annan vackert restaurerad byggnad, ordnas
sommarluncher 4.6–7.8. Vid furirbostället
invid slagfältet i Oravais finns det ett sommarcafé och man ordnar också familjedagar. Varje dag caféet har öppet kan man
också se Lotta Svärds 100-årsjubileumsutställning.
Om man vill njuta av den vackra skärgården och hemmaturista kan jag varmt
rekommendera Västerö vandringsled.
Förutom att det är vackert är det också
historiska marker, eftersom det var här man
smugglade in vapen från Tyskland under
inbördeskriget. Några år senare under
förbudstiden lär det också ha kommit en hel
del sprit från Sverige samma väg, men det
är av någon anledning lite sämre dokumenterat.
Ni märker säkert att jag ännu inte
nämnt så mycket idrottsrelaterat. Detta
främst för att visa att bara för att Vörå
är känt som en idrottskommun betyder
det inte att vi inte också skulle ha ett rikt
kulturliv. Men för de idrottsintresserade
finns det förstås också massvis av aktiviteter, trots att Botniacyklingen tyvärr är
tvungna att ställa in ännu ett år på grund
av vägarbeten. Vi håller tummarna för att
de kommer tillbaka starkare än någonsin
nästa år!
Vid skidcentrum i Vörå har det hänt en
hel del de senaste åren. Det har byggts en
bikepark och fina leder för MTB som verkar
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Kesä täynnä
tapahtumia

Att det händer såhär mycket
i kommunen kan vi tacka alla
våra fina föreningar och talkojobbare för. Det är något som vi
lokalpolitiker också måste minnas: att vi i årets strategiarbete
och i framtida budgetarbete
skall stöda våra föreningar så
bra vi bara kan.

zzKesä alkaa pikkuhiljaa olla täällä, vaikka
kevät onkin ollut epätavallisen kylmä.
Nyt kun kesän tapahtumia on peruttu
kaksi vuotta putkeen näyttää siltä, että tänä
vuonna saamme nauttia jotakuinkin normaalista kesästä aktiviteetteineen, vaikka
maailmantilanne onkin mitä on.
Elämänlaatulautakunnan puheenjohtajana minä sain kunnian markkinoida
kuntamme kesätarjontaa tässä kuussa
suomeksi Radio Vaasassa mahdollisille
matkailijoille. Vaikka olen hyvin tietoinen
rikkaan kulttuurielämämme järjestämistä
monista tapahtumista, yllätyin kuitenkin
positiivisesti siitä, kuinka paljon tapahtumia
oli oikeasti, kun valmistauduin ohjelmaan
ja kirjoitin tapahtumat ylös. Ohjelmaa oli
niin paljon, etten ehtinyt käydä läheskään
kaikkea läpi radiossa, mutta toivottavasti
osa matkailijoista löytää tänne Visit Vöyrin
nettisivujen ja muiden kanavien avulla.
Eniten odotan tietysti Vöyrinpäiviä.
vara en sport som växer år för år. Dit har
Vöyrinpäivilllä on tarjolla varsin tapahtuockså kommit en riktigt speciell frisbeegolfmantäyteinen viikko nyt, kun Vöyrinpäivät
bana med stora höjdskillnader. En bekant
voidaan viimein pitää kahden vuoden
berättade att när han testade banan första
koronatauon jälkeen. Kunnan kesäteatterit
gången visade klockan att han avklarat 4
pitävät ensi-iltansa Vöyrinpäivien viikolla.
km och bränt 1 000 kalorier på rundan. Där
Tottesundin kartanossa on uuden ”Arvingen
ordnas också en deltävling i Botnia Tour
till Tottesund” -näytelmän ensi-ilta 1.7. ja
den 10.7 så jag tror att många också utifrån
Kyroboasissa on ”Populärmusik från Vitkommer att få upp ögonen för denhär
tula” -näytelmän ensi-ilta 6.7. Näytelmään
fina banan i år. En annan sport som växer
on kirjoittanut uutta musiikkia ”Månskensvarje år är hinderbanelöpning och Valhalla
bonden” Markus Bergfors. Olen vakuutchallenge ordnas också vid Norrvalla i
tunut siitä, että molemmat esitykset
augusti iår. En del av hindren finns
ovat huippuhienoja. 8.7. saamme
kvar hela tiden vid Norrvalla,
puolestaan nauttia Vörjeansin
så vem som helst kan prova på
konsertista Norrvallassa tämän
grenen där.
vuoden Vöyrinpäivien bileissä.
Som ni ser har jag väldigt
Tällä saadaan varmasti vaiennettua
svårt på det här utrymmet att
kerralla ne itsepäiset huhut, joiden
skriva om allt som händer
mukaan Vörjeans ja KAJ olisivat
i vår fina kommun denhär
yksi ja sama yhtye, vaikka KAJ
sommaren, så det löns verkon aivan selvästi ilmoittanut
ligen också för lokalbepitävänsä tauon Botnia
folkningen att bekanta
Paradise -näytelmän
sig med Visit Vörås
ennätyksellisen suosidor och uppleva
sion jälkeen.
något nytt i somToki Vöyrillä
mar.
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ennen ja niiden
i kommunen
jälkeen. Jo 10.6.
kan vi tacka
kauniisti kunnostalla våra fina
etussa Tottesundin
föreningar och
kartanossa järjestalkojobbare
tetään hääjuhlat
för. Det är
muistoksi Jean ja
något som vi
Aino Sibeliuksen
lokalpolitiker
samassa paiockså måste
kassa 130 vuotta
minnas: att vi
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4.6.–7.8. Oravaisten
föreningar och
taistelukentän viereitalkojobbare hade
sellä Furiirinpuustellilla
denhär texten varit
pidetään kesäkahvilaa ja
mycket kortare.
järjestetään perhepäiviä.
Så till sist en uppJoka päivä kahvilan ollessa
maning åt alla: njut av
auki on näytteillä myös
sommaren, upplev något
Lotta Svärd -järjestön
nytt i den egna kom100-vuotisjuhlanäyttely.
munen och tacka en
Jens Antus
Sille, joka tahtoo nautföreningsaktiv (det är
ordförande i nämnden för livskvalitet
tia kauniista saaristosta
också helt okej att tacka
elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja ja matkailla kotiseudulla,
sig själv).
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Kunnan laajasta tapahtumatarjonnasta voimme kiittää
kaikkia hienoja yhdistyksiä
ja talkootyöntekijöitä. Myös
meidän paikallispoliitikkojen
pitää muistaa tämä: että tämän
vuoden strategiatyössä ja
tulevassa budjettityöskentelyssä tuemme yhdistyksiämme
parhaamme mukaan.

voin suositella lämpimästi Västerön vaellusreittiä. Reitti on kaunis, mutta sillä on myös
historiallinen merkitys: näillä seuduilla
salakuljetettiin aseita Saksasta sisällissodan
aikana. Sanotaan, että joitain vuosia myöhemmin kieltolain aikaan samoilla seuduilla
salakuljetettiin myös viinaa Ruotsista, mutta
siitä on jostain syystä vähemmän todisteita.
Huomaatte varmaan, etten ole puhunut
juurikaan urheilutoiminnasta. Tällä haluan
näyttää, että vaikka Vöyri on tunnettu urheilukuntana, on meillä silti myös rikas kulttuurielämä. Myös urheilusta kiinnostuneille
on kuitenkin tarjolla runsaasti toimintaa,
vaikkakin Botniapyöräily joudutaan perumaan vielä tänä vuonna tietöiden vuoksi.
Pidämme peukut pystyssä, että Botniapyöräily palaa ensi vuonna vahvempana kuin
koskaan!
Vöyrin hiihtokeskuksessa on tapahtunut
paljon viime vuosina. Sinne on rakennettu
bikepark ja hienoja maastopyöräilyreittejä. Maastopyöräily vaikuttaakin olevan
joka vuosi suosiotaan kasvattava urheilulaji. Alueelle on myös rakennettu varsin
erityinen frisbeegolfrata, jossa on paljon
korkeuseroja. Tuttuni kertoi, että kun hän
ensimmäistä kertaa testasi rataa, näytti
hänen älykellonsa hänen kävelleen neljä
kilometriä ja polttaneen 1000 kilokaloria
harjoituksen aikana. Radalla järjestetään
myös Botnia Tour -osakilpailu 10.7., joten uskon myös monien ulkopaikkakuntalaisten
pääsevän näkemään tämän hienon radan
tänä vuonna. Toinen suosiotaan jatkuvasti
kasvattava urheilulaji on esteratajuoksu, ja
Valhalla challenge järjestetään Norrvallassa
myös tämän vuoden elokuussa. Osa esteistä
jätetään Norrvallaan, joten kuka tahansa
voi kokeilla esteratajuoksua siellä.
Kuten huomaatte, minun on vaikeaa saada mahtumaan tähän kaikki, mitä hienossa
kunnassamme tapahtuu tänä kesänä, joten
myös paikallisten kannattaa ehdottomasti
tutustua Visit Vöyrin sivuihin ja kokea jotain
aivan uutta tänä kesänä.
Kunnan laajasta tapahtumatarjonnasta
voimme kiittää kaikkia hienoja yhdistyksiä
ja talkootyöntekijöitä. Myös meidän paikallispoliitikkojen pitää muistaa tämä: että
tämän vuoden strategiatyössä ja tulevassa
budjettityöskentelyssä tuemme yhdistyksiämme parhaamme mukaan. Ilman kaikkia
yhdistyksiä ja talkootyöntekijöitä tämä
teksti olisi jäänyt paljon lyhyemmäksi.
Lopuksi siis kehotan teitä kaikkia
nauttimaan kesästä, kokeilemaan jotain
uutta kotikunnassa ja kiittämään aktiivisia
yhdistystoimijoita (on ihan okei kiittää myös
itseään).

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

Nästa nummer utkommer
06.07.2022
Sista inlämningsdag för texter och bilder
22.06.2022
Sista inlämningsdag för köpta annonser
29.06.2022
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Håller liv i Oravais båtklubb –
”Hoppas yngre snart tar över”
Det är action i Oravais
hamn. Nya flytbryggor
byggs i hamnen och snart
kommer också ett nytt
servicehus att stå klart.
Många av trådarna håller
Kjell-Erik Wiik och Kjell
Nybäck i.
Alla 125 båtplatser i Oravais
hamn är upptagna. Många
av dem tillhör lokalbor men
även folk från grannkommunerna och till och med
Helsingfors har sina båtar
förtöjda här. Så hamnen är i
fullt bruk.
Skötseln av hamnen ses
till stor del till av Oravais
båtklubb, en välmående förening med ganska få aktiva
medlemmar men med stor
vilja att uträtta saker och
ting, enligt föreningens ordförande.
– Föreningen mår bra. Vi
har många projekt och ännu
mer som borde göras, säger
ordförande Kjell-Erik Wiik.
I hamnen finns också åtta
ställplatser för husbilar och
husvagnar. Det finns även
grillplats, dricksvatten och
möjlighet att tömma gråvatten och septiktank.
Det som inte mår så bra i
hamnen är pirerna. De byggdes för tiotals år sedan och
sjunker lite för varje år som
går. Deras uppgift är att skydda hamnen men:
– Vi önskar vi hade bättre
lä, men naturen kan vi inte
styra över.
Om vinden först är sydlig
för att sedan vända till nordvästlig kan vattnet stiga med
en meter och till och med slå
över kanten längst in i hamnen, som det gjorde förra
sommaren.
Det här gör det besvärligt
för båtarna som ligger förtöjda vid fasta bryggor. Båtarna
följer med vattennivån utan
att bry sig om hur bryggan
ligger.
Vid lågvatten kan det vara

Hamnkapten Kjell Nybäck och ordförande Kjell-Erik Wiik från Oravais båtklubb ser fram emot nya flytbryggor i Oravais hamn. Hunden Sudden har heller inget
emot flytbryggor.
Foto: Heidi Kojonen

en meter ner till båten från
bryggan.
– Och det är krångligt, speciellt för de lite äldre båtägarna.
Därför ska Oravais båtklubb nu installera nya flytbryggor vid den södra piren.
Det blir en trettio meters
brygga och två femton meters bryggor som ska gå ut
från piren. Båtplatserna blir
inte mer än ett par fler än
tidigare, men ombordstigningen och avstigningen
blir mycket mer praktisk när
också bryggan följer vattennivån.
Flytbryggorna byggs i år

men kommer troligtvis i användning först nästa år.
Men nya bryggor är inte det
enda som händer i hamnen.
I höst eller vinter kommer ett
nytt servicehus att stå klart
med toaletter, klubbrum och
pentry. Servicehuset byggs i
Vörå kommuns regi och Oravais båtklubb betalar sedan
hyra för användningen av
det.
– Man kan boka klubbrummet och ordna möten
där. Vi har själva haft lite
dåligt med möteslokaler. Antingen har vi suttit i båthuset
som är fullt med grejer eller i

grillkåtan, där vi inte kan se
varandra ordentligt på grund
av skorstenen.
Servicehuset är efterlängtat. Ordentliga toaletter behövs istället för de bajamajor man hyrt och ställt ut i
hamnen. De används också
av badgästerna på badstranden intill, där det inte finns
toalett. Dessutom använder
badgästerna parkeringen i
hamnen, eftersom det heller
inte finns någon parkering
vid stranden.
– De vet ju inte om vad som
är kommunens och vad som
hör till båtklubben.

Nu har man gjort markarbeten för att bereda plats för
servicehuset. Grillkåtan ska
flyttas för att få till en fungerande helhet. I den helheten
finns också campingen som
föreningen fixade för ett par
år sedan.
– Den har blivit populär.
Det är svårt att komma närmare vattnet än så här, säger
hamnkapten Kjell Nybäck.
Föreningen har också nyligen gjort en ny grillplats på
Groggskär, som är ett populärt tillhåll särskilt vintertid.
Men duon Kjell och Kjell
hinner med mer än talkoarbete. De har båda båtar i

hamnen och tar gärna en tur
ut på sjön.
Har ni några smultronställen?
– Många av holmarna är
inte så gästvänliga men Kalkskär är fint. Och så är det
trevligt att ta en tur till Särkimo, Nabben, eller åka ut
till Hellnäs på en glass.
Hur ser ni på föreningens
framtid?
– Den ser väl bra ut men
vi hoppas att nån yngre förmåga tar över efter oss snart.
I och för sig krävs det väl en
pensionär, för det tar mycket
tid.
Heidi Kojonen

Kjell ja Kjell-Erik pitävät veneseuran elossa
zzOravaisten satamassa tapahtuu. Satamaan rakennetaan uusia kellulaitureita ja
pian sinne valmistuu myös
uusi huoltorakennus. Ohjat
ovat paljolti Kjell-Erik Wiikin
ja Kjell Nybäckin käsissä.
Kaikki Oravaisten sataman 125 venepaikkaa ovat
varattuja. Monet niistä kuuluvat paikallisille, mutta myös
naapurikuntalaisia ja jopa
helsinkiläisiä on kiinnittänyt
veneensä tänne. Satama on
siis täydessä käytössä.
Sataman kunnossapidosta
vastaa suurilta osin Oravais
båtklubb, hyvinvoiva yhdistys, jossa on melko vähän
aktiivisia jäseniä mutta suurta paloa eri asioiden hoitamiseen yhdistyksen puheenjohtajan mukaan.
– Yhdistys voi hyvin. Meillä on meneillään useita pro-

jekteja ja vielä enemmän on
projekteja, jotka pitäisi toteuttaa, sanoo puheenjohtaja
Kjell-Erik Wiik.
Sataman pistolaiturit puolestaan eivät voi niin hyvin.
Ne rakennettiin kymmeniä
vuosia sitten ja ovat alkaneet
vajota vuosien mittaan. Niiden tarkoituksena on suojella satamaa, mutta:
– Olisipa täällä enemmän
tuulensuojaa, mutta luontoa
ei voi hallita.
Jos tuuli puhaltaa ensin
etelästä ja sitten luoteesta, voi
vesi nousta metrin ja jopa tulvia laiturin reunojen yli satamaan kuten viime kesänä.
Tästä on haittaa kiinteisiin laitureihin kiinnitetyille
veneille. Veneet mukautuvat
vedenkorkeuteen
välittämättä siitä, missä laituri on.

Jos vesi on matalalla, voi laiturilta olla metrin pudotus
veneeseen.
– Ja siitä on haittaa, erityisesti hieman vanhemmille veneenomistajille.
Siksi Oravais båtklubb
asentaa nyt uusia kellulaitureita eteläisen pistolaiturin
yhteyteen. Pistolaituriin kiinnitetään yksi 30-metrinen laituri ja kaksi 15-metristä laituria. Venepaikkoja ei tule kuin
muutama lisää, mutta veneeseen nouseminen ja veneestä
poistuminen muuttuu käytännöllisemmäksi, kun laituri
mukautuu vedenkorkeuteen.
Kellulaiturit rakennetaan
tänä vuonna mutta otetaan
käyttöön luultavasti vasta ensi
vuonna.
Satamaan tulee kuitenkin
muutakin kuin uusia laitureita. Syksyllä tai talvella alueelle

valmistuu uusi huoltorakennus, jossa on wc-tilat, kerhotilat ja keittokomero. Huoltorakennus rakennetaan Vöyrin
kunnan johdolla ja Oravais
båtklubb maksaa sitten vuokraa sen käytöstä.
– Kerhohuoneen voi vuokrata, ja siellä voi järjestää
kokouksia. Meillä itsellämme
on ollut vaikeuksia löytää kokoustiloja. Olemme istuneet
joko venevajassa, joka on
täynnä tavaraa, tai grillikodassa, jossa emme voi nähdä
toisiamme kunnolla savupiipun takia.
Huoltorakennusta on kaivattu pitkään. Kunnon wctiloja tarvitaan. Niiden virkaa
ovat aiemmin toimittaneet
satamaan vuokratut bajamajat. Vessoja käyttävät myös ne,
jotka käyvät viereisellä uimarannalla, jossa ei ole vessaa.

Lisäksi uimarannalla kävijät
käyttävät sataman pysäköintiä, koska rannalla ei ole myöskään pysäköintiä.
– Eiväthän he tiedä, mikä
kuuluu kunnalle ja mikä yhdistykselle.
Nyt huoltorakennuksen rakennuspaikalla on tehty maanrakennustöitä. Grillikota
siirretään toiseen paikkaan
toimivan kokonaisuuden luomiseksi. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös leirintäalue, jonka yhdistys pystytti
pari vuotta sitten.
– Siitä on tullut suosittu.
Tämän lähemmäksi vettä ei
kovin helposti pääse, sanoo
satamakapteeni Kjell Nybäck.
Lisäksi yhdistys on rakentanut uuden grillauspaikan
Groggskärille, joka on suosittu pysähdyspaikka erityi-

sesti talvisaikaan.
Kjell ja Kjell-Erik ehtivät
kuitenkin tehdä muutakin
kuin talkootyötä. Heillä on
molemmilla satamassa veneet
ja he käyvät mielellään veneilemässä.
Onko teillä erityisiä mansikkapaikkoja?
– Monet saarista eivät ole
kovin vieraanvaraisia, mutta
Kalkskär on hieno. On myös
mukavaa käydä Särkimossa,
Nabbenissa tai Hellnäsissä
jäätelöllä.
Miltä yhdistyksen tulevaisuus näyttää teidän mielestänne?
– Se näyttää ihan hyvältä,
mutta toivomme nuorempien osaajien ottavan ohjat
käsiinsä pian. Sinällään tässä
hommassa tarvittaneen eläkeläistä, koska se on aikaa
vievää.
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Peter Lüttge är frilansjournalist som arbetar med kultur. Han
ser fram emot att fortsätta med sitt värv. 

Dorothee Schulte-Basta är forskare och politisk rådgivare i
Tyskland. Hon ser fram emot att forska om Abrams.

En av de första sakerna paret hittade i huset var en gammal samling fotografier och brev som affärsidkaren Matilda
Westin, som skänkte gården till SLS, hade lämnat kvar.

De vill göra Abramsgården
till ett kulturcentrum

Peter Lüttge och Dorothee Schulte-Basta har
flyttat in i Abramsgården i Andkil. Nu har de
storslagna planer på att
inrätta ett kulturcentrum
för byborna – och förhoppningen är att kunna
visa upp ett diorama av
gamla Andkil by.

Det första man ser då man
kommer körande fram till
den anrika författargården
Abramsgården i Andkil är
husets distinkta glasveranda,
den så kallade Lyktan.
– Det är en bra beskrivning
åt folk som kommer körande
hit. ”Kör tills hu hittar ett
hus med en säregen veranda.” Folk brukade tycka att
den såg så ful ut. Det var ett
skällsord, ”farstun ser ut som
en lykta,” sade de, säger Peter
Lüttge.
Nu har Lyktan tagits i
bruk igen, och tagits till heder. Lüttge och hans sambo
Dorothee Schulte-Basta har
nämligen nyligen flyttat in i
författargården, som ägs och
förvaltas av Svenska Litteratursällskapet SLS. Genom
åren har flera författare bott
i huset och nu är det alltså
paret Lüttge/Schulte-Bastas
tur. Och de har storslagna
planer för huset, som bland
annat innefattar en ny hemsida och en splitterny logo,
utformad som – just det – en
lykta.
Men vad är orsaken till
det? Jo:
– Vi vill skapa ett litet
men naggande gott kulturcentrum, främst för Andkilborna. Det låter kanske lite
konstigt att skapa ett kulturcenter för en by med femtio
personer, men vi tänker ultralokalt, säger Lüttge.
Varken Lüttge eller SchulteBasta klassar sig själva som
författare, även om de båda
är kulturarbetare och skriver. Lüttge kommer frilansa
som kulturjournalist och
Schulte-Basta ser fram emot
att arbeta med sin forskning,
möjligen med Åbo Akademi.
– Jag skulle vilja göra en
avhandling om Abrams, säger Schulte-Basta.
Men det de båda brinner
för, och vill göra, är att öppna
upp Abramsgården för omvärlden. Det fina huset ska

Välkomna till Abrams. Dorothee Schulte-Basta och Peter Lüttge har nu flyttat in i författargården med den särskilda glasverandan. 

zzFörfattargården Abrams:
••Gården donerades till
SLS av Vöråpersonligheten
Matilda Westin (1908–1990).
Westins önskan var att SLS
skulle upprätthålla en värdig
bostad i Vörå för en svenskspråkig författare.
••Tidigare boende på Abrams:
••Eva-Stina Byggmästar

(2018–2021)
••Mathias Nystrand (2011–
2018)
••Marianne Maans (2008–
2010)
••Otto Othozon (2005-2008)
••Magnus Lindholm
(2002–2005)
••Tatiana Sundgren (1992–
2002)

inte bara beundras från utsidan, utan målet är faktiskt att
bjuda folk, främst ortsborna,
hem till dem på kulturkvällar.
– Vi vill ordna författarkvällar som vi tänker kalla
”under lyktan”, och då det är
sommar tänkte vi att författaren faktiskt kunde sitta i eller
under Lyktan, säger Lüttge.
Så ni bjuder in författare ni
själva känner?
– Ja, delvis via person-

liga kontakter, och då det är
Vörådagarna kommer Lilian
Sjölund läsa här. Hon bor i
Sverige men är hemma från
Oxkangar, och hon tog kontakt med oss för att hon hade
hört om våra planer.
Paret kommer alltså också
bjuda hem författare, musiker och konstnärer för
att delta i kulturmötena på
Abramsgården. Men de här
konstnärerna ska inte bara

Foto: Fredrik Westblom

in ska dela samma vision som
Lüttge och Schulte-Basta.

Peter Lüttge eldar i spisen för att få upp värmen i huset.

besöka gården: de ska också
bo där.
– Vi kallar det ”artists and
family”, istället för ”artist in
residence”, säger Lüttge.
– Vi har ett öppet hus och
de som vi bjuder in är välkomna, men det sker inte på
bekostnad av vårt privatliv. I
Finland är allemansrätten så
stark, vilket gör att ni respekterar gränser, säger SchulteBasta.
Själva åkrarna runt egen-

domen kan också användas
i konsten. Och en speciell
sak de önskar få till gården är
faktiskt en modell av gamla
Andkil by, som visar hur det
såg ut i byn innan nyskiftet.
– Lokalsamhället och platsen är alltid i centrum. Vi tänker att de konstnärer vi bjuder in kan vara lite utanför
lådan, men målet är ändå att
de ska skapa något för byn,
säger hon.
De konstnärer som bjuds

Lüttge, som främst är känd
för sitt arbete på Svenska
Yle, har bott i Österbotten
tidigare. Schulte-Basta har
bott i sitt hemland Tyskland
men nog besökt Finland tidigare.
Nu kommer de båda bo i
Abramsgården i åtminstone
tre års tid med möjlighet till
förlängning. För SchulteBasta innebär det att barnen
bor kvar i Tyskland, men hon
kommer också resa till Tyskland för arbete och för att
hälsa på barnen.
– Det här är första gången
jag bor i Finland, men jag har
hälsat på Peter tidigare då
han bodde här. Första gången jag såg Vörå var i december då vi bekantade oss med
Abrams, säger hon.
TExt & foto:
Fredrik Westblom
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Lämna in uppgifter för dagisavgift
zzInkomstutredning
för
verksamhetsåret 22-23 ska
lämnas in senast 30.6.2022,
den gäller fr.o.m. 1.8.2022.
Alla familjer ska lämna in
inkomstutredning en gång
per år, i juni.
Dessutom ska man lämna
in om det sker ändringar i inkomsterna under året.
Inkomstuppgifterna behöver inte lämnas in om familjen väljer att betala den högsta avgiften.
För att kunna fastställa er
dagvårdsavgift behöver vi
följande intyg:
- Alla lämnar in beskatt-

zzInkomstgränser
Personer
i familjen

Inkomstgräns
för att få avgift

Inkomstgräns
för högsta avgiften

2

2 913

5 665

3

3 758

6 510

4

4 267

7 019

5

4 777

7 529

6

5 284

8 036

ningsbeslut med specifikationsdel
- Löntagare lämnar in löneintyg

- Den som har företags-,
jord- och/eller skogsbruks
inkomster ska lämna in senaste fastställda bokslut eller

löneintyg (aktiebolag).
- Intyg över moderskaps-,
föräldra- eller dagpenning
- Intyg över ev. underhållsbidrag/underhållsstöd (inkomst och/eller utgift)
- Intyg över arbetslöshetsersättning/studier
- Intyg över övriga inkomster t.ex. flexibel vårdpenning
Mer information och blankett för inkomstutredning
hittar ni på www.vora.fi
Inkomstregistret
Kommunen har rätt att
granska vårdnadshavarnas
inkomstuppgifter i inkomst-

registret om man inte har
godkänt högsta avgiften.
Från inkomstregistret får
kommunen uppgifter om
förvärvsinkomster och utbetalda förmåner såsom
pensioner och övriga FPA
förmåner. Vårdnadshavarna
ska dock alltid meddela de
uppgifter som inte erhålls
via inkomstregistret, såsom
underhållsbidrag,
företagarens och jordbrukarens
inkomstutredning eller kapitalinkomster (ex. hyres-,
dividend- och skogsinkomster).
Om familjen inte uppger

sina inkomster debiteras
högsta avgiften.
Du kan sända in din utredning med bilagor per post till
Vörå kommun, ekonomikansliet/fakturerare, Vöråvägen 18, 66600 Vörå eller
med säker e-post på webbadressen https://www. turvaposti.fi/meddelande/ susanne.granfors@vora.fi Följ
sedan anvisningar.
Frågor och mer information:

Susanne Granfors
Fakturerare/Ekonomikansliet
06-382 1242
susanne.granfors@vora.fi

Tuloselvitykset tulee palauttaa kesäkuussa
zzTuloselvitys tulee palauttaa
viimeistään 30.6.2022 ja se on
voimassa 1.8.2022 lähtien.
Kaikkien perheiden tulee
palauttaa tuloselvitys kerran
vuodessa heinäkuussa.
Lisäksi selvitys on tehtävä,
jos tuloissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana.
Tulotietoja ei tarvitse
toimittaa, jos perhe valitsee maksaa korkeimman
maksun.
Päivähoitomaksujen määrittämistä varten tarvitsemme seuraavat todistukset:
- Kaikki palauttavat verotuspäätöksen erittelyosi-

zzTulorajat
Perheen
koko

Tulot jonka mukaan
pienin maksu

Tuloraja
korkein maksu

2

2 913

5 665

3

3 758

6 510

4

4 267

7 019

5

4 777

7 529

6

5 284

8 036

neen.
-Palkansaajat palauttavat
palkkatodistuksensa.
- Yritys-, maatalous- ja/tai

metsätaloustuloja
saavien
tulee palauttaa viimeisin
vahvistettu tilinpäätös tai
palkkatodistus (osakeyhtiö).

- Todistus äitiys- tai vanhempainrahasta tai päivärahasta.
- Todistus elatusavustuksesta/elatustuesta (tulo ja/tai
meno).
- Todistus työttömyyskorvauksesta/opinnoista.
- Todistus muista tuloista,
esim. joustavasta hoitorahasta.
Lisätietoja sekä tuloselvityslomakkeen löydätte osoitteesta www.voyri.fi
Tulorekisteri
Kunnalla on oikeus tarkistaa huoltajien tulotiedot

tulorekisteristä, mikäli perhe
ei ole hyväksynyt korkeinta
mahdollista päivähoitomaksua. Tulorekisteristä kunta
saa tiedot perheen ansiotuloista ja perheelle maksetuista
etuuksista,
kuten
eläkkeistä tai muista Kelan
etuuksista. Huoltajien on
kuitenkin aina ilmoitettava
kunnalle sellaiset tiedot, joita
ei saa tulorekisteristä, eli esimerkiksi maksettu elatusapu, yrittäjän ja maanviljelijän
tuloselvitys tai pääomatulot (esim. vuokra-, osinko- ja
metsätulot).
Jos perhe ei ilmoita tie-

tojaan, veloitetaan korkein
maksu.
Voit toimittaa tuloselvityksen liitteineen postitse
osoitteeseen Vöyrin kunta,
taloustoimisto/laskuttaja,
Vöyrintie 18, 66600 Vöyri tai
turvallisella sähköpostiyhteydellä verkko-osoitteessa
https://www.turvaposti.fi/
meddelande/susanne.granfors@vora.fi. Seuraa verkkosivun ohjeita.
Kysymykset ja lisätiedot:
Susanne Granfors
Laskuttaja
06-382 1242
susanne.granfors@vora.fi

Vörå Sparbanks Aktiastiftelse beviljade
bidrag på sammanlagt 414 072 euro
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse höll sin sjätte
utdelningsfest den 17
maj. Den hölls i år i Vörå
Ungdomsförenings lokal.
De två senaste åren har inga
utdelningsfester hållits på
grund av coronapandemin.
Det fanns cirka 90 deltagare,
som mottog bidragsbevis. Stiftelsens ordförande Annika
Grannas hälsade välkommen.
Emma Henriksson underhöll med sång och musik.
Dessutom berättade representanter från Flying Discs
Vörå och Wörå Frivilliga
Brandkår om verksamheten
och hur de använder bidragen som Aktiastiftelsen gett.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelses delegationsordförande
Johan Wikar och styrelsens
ordförande Annika Grannas delade ut bidragsbevisen
till de som beviljats bidrag.
Stiftelsens ändamål är att
främja sparandet och stöda
hembygden, i första hand i
gamla Vörå kommun och
skärgårdsdelen i Maxmo.
Bidrag och understöd beviljas för verksamhet som gynnar
barn, ungdom, studier, forskning och kultur samt annan
samhällsnyttig verksamhet.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse har i vår beviljat bidrag
till ett belopp på 414 072 euro.
Totalt 118 ansökningar godkändes. Bidrag har beviljats
till elevstipendier, idrottsför-

Utdelningsfesten hölls i Värå Ungdomsförenings lokal.

zzDe största bidragen

Vörå Idrottsförening r.f............................................58 000 euro
Norrvalla IF r.f............................................................31 000 euro
IF VOM r.f.....................................................................21 000 euro
Cykelklubben Triton r.f............................................15 000 euro
Simhallsunderstöd...................................................13 000 euro
Vörå Ungdomsförening r.f......................................10 000 euro
Rökiö Biblioteksförening r.f....................................10 000 euro
Hanken, Svenska handelshögskolan..................10 000 euro

eningar, kulturverksamhet
och till annan samhällsnyttig
verksamhet. Bidrag beviljas

för verksamhet i första hand
i gamla Vörå kommun och
skärgårdsdelen i Maxmo.

Stiftelsen har beviljat 16 500
till elevstipendier. I idrottskommunen Vörå finns idag
många idrottsföreningar. Ett
stor antal frivilliga i dessa föreningar engagerar barn och
ungdomar på fritiden.
Till idrottsföreningar och
idrottare beviljades största
beloppet på 166 000 euro,
barn och ungdom 23 200
euro,
utbildningssektorn
28 300 euro, kulturen 32 400
euro och till övriga sökanden

beviljades 113 350 euro.
Barn, ungdomar, pensionärer och arbetslösa kan fortsätta att simma gratis i Vörå
simhall eftersom Aktiastiftelsen betalar simhallsavgiften.
Till detta ändamål har 13 000
euro reserverats, beroende på
antalet personer som simmar.
Aktiastiftelserna i Österbotten har beviljat gemensamma bidrag på 143 100 euro
till Drogfri ungdom r.f., Åbo
Akademi, Österbottens Can-

cerförening r.f., Vasanejdens
förening för mental hälsa
r.f., Andelslaget Solrutten,
Österbottniska Föreningar,
Finlands Svenska Marthaförbund och Team Rynkeby.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelses andel i detta är 34 322 euro.
Det finns 11 st Aktiastiftelser i
Österbotten, som i år har beviljat knappa 2 miljoner euro
till olika bidragstagare.
Göran Holms,
ombudsman
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Företagets avtal bör skräddarsys efter
bransch- och företagsspecifika behov
Som företagare undviker
du fallgroparna med olika
avtal genom att noggrant
granska reglerna inom
din bransch och skräddarsy avtalen och avtalsvillkor enligt ditt företags
behov, påminde advokaten Oskar Sundback och
juristen Anna Harkkila i
Pappren i skick! -föreläsningsseriens tredje del
Företagets egna avtal.
Föreläsningsserien organiserades i slutet av april i samarbete av Nyföretagscentrum
Startia och Advokatbyrå
Näsman & Båsk Ab. Du hittar webbinarinspelningarna
och materialet på VASEKs
hemsida www.vasek.fi.

Informerar l Tiedottaa
Harkkila påpekade att
även om ett muntligt arbetsavtal också är giltigt är ett
skriftligt avtal alltid att föredra.
– Speciellt när du i början
av anställningsförhållandet
måste ge en skriftlig förklaring av de viktigaste villkoren
i anställningsförhållandet,
och då är det mer praktiskt
att ta dessa frågor direkt till
ett skriftligt avtal.
Avtalet kan också innefatta villkor som är i bolagets
intresse, till exempel prövotid, sekretess och konkurrensförbud.
– Om saker inte överenskommits i arbetsavtalet skall
bestämmelserna i arbetsavtalslagen följas.
Arbetsavtalet är alltid i kraft
tills vidare om inget annat
har avtalats. Det måste alltid
finnas en orsak för visstids-

Det viktigt att alltid definiera i avtalet vad som är det rätta utfallet, dvs. vad som avtalas och när det kommer att levereras.

anställning, t.ex. vikariat.
Enligt lagen gäller sekretess som regel endast under
anställningsperioden.
– Man måste göra ett skilt
avtal om man vill att sekretessskyldigheten fortsätter
även efter att anställningsförhållandet löpt ut.
Om en anställds förmåga
att bedriva konkurrerande
verksamhet ska begränsas
måste det finnas en väsentlig
anledning till konkurrensklausulerna. I början av 2022
trädde en lagändring i kraft,
som bland annat föreskriver
obligatorisk ersättning även

i konkurrensklausuler på
mindre än sex månader.
– Det är därför skäl att under detta övergångsår 2022
uppdatera arbetsavtalen om
de omfattar konkurrensklausuler, påminner Sundback.
Det finns en mycket långtgående avtalsfrihet i avtal
mellan ett företag och företagskunder, men konsumentens starka skydd bör beaktas i avtalen mellan konsumenten och företaget.
– Allmänna villkor är inte
direkt tillämpliga utan måste
införlivas i bolagets kundavtal. De allmänna avtalsvill-

koren är dock mycket användbara eftersom du då inte
behöver komma överens om
samma saker separat i varje
kontrakt. Många sektorer
har också sina egna standardvillkor, vilka också är
värt att utforska, säger Harkkila.
– Förutom de allmänna
villkoren i kontraktet bör du
alltid ingå mer specifika avtal
som är i enlighet med detaljerna i ett visst avtalsförhållande, säger Sundback. Detta
är värt att ta i hänsyn särskilt
då man säljer tjänster.
Experterna påminde om

att en obligatorisk orderbekräftelse i konsumenthandeln är ett bevis på ett bindande avtal och dess innehållskrav finns i lagen.
– Det är också bra att ha en
orderbekräftelse även i B2Bförsäljning, säger Harkkila.
Använd expertråd vid behov
Företag ingår också ofta en
rad olika samarbetsavtal, till
exempel underleverantörsavtal, sekretessavtal eller
franchiseavtal.
– Det viktigt att alltid definiera i avtalet vad som är det

rätta utfallet, dvs. vad som
avtalas och när det kommer
att levereras. Dessutom är det
viktigt att definiera ansvarsfördelningen i avtalskedjan.
Det är väsentligt att se till
att affärshemligheter skyddas i alla avtalsförhållanden.
Om företagshemligheter kan
man också komma överens i
ett separat sekretessavtal, betonar Sundback.
Budskapet från Sundback
och Harkkila är tydligt:
– Använd expertråd så att
ditt företags avtal passar just
din bransch och ditt företags
behov.

Yrityksen sopimukset tulee räätälöidä oman
alan ja yritystoiminnan tarpeet huomioiden
Yrittäjänä vältät sopimuksiin liittyvät sudenkuopat, kun tarkistat
huolellisesti omaa alaasi
koskevat määräykset
ja räätälöit sopimukset
sekä niiden ehdot vastaamaan oman yritystoiminnan tarpeita, muistuttivat asianajaja Oskar
Sundback ja juristi Anna
Harkkila Paperit kuntoon!
-luentosarjan kolmannessa osassa Yrityksen
omat sopimukset.
Luentosarjan järjestivät yhteistyössä Uusyrityskeskus
Startia ja Asianajotoimisto
Näsman & Båsk Oy. Löydät
webinaaritallenteet ja materiaalit VASEKin kotisivuilta
www.vasek.fi.
Harkkila muistutti, että
vaikka myös suullinen työso-

Informerar l Tiedottaa
pimus on pätevä, on kirjallinen sopimus aina parempi.
– Varisinkin, kun työsuhteen alussa pitää kuitenkin
antaa kirjallinen selvitys
työsuhteen keskeisimmistä
ehdoista, jolloin on kätevämpää ottaa nämä asiat
suoraan kirjalliseen sopimukseen.
Sopimukseen voi myös ottaa mukaan yrityksen edun
mukaisia ehtoja esimerkiksi
koeajasta, salassapidosta ja
kilpailukiellosta.
– Mikäli asioista ei ole
työsopimuksessa
sovittu,
noudatetaan vain työsopimuslain perusmääräyksiä.

Työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, jos muuta ei ole sovittu. Määräaikaiselle työsopimukselle on
aina oltava peruste määräaikaisuudelle,
esimerkiksi
sijaisuus.
Lain mukaan salassapitomääräys pätee pääsääntöisesti vain työsuhteen aikana.
– On sovittava erikseen,
jos salassapitovelvollisuus
jatkuu myös työsuhteen
päättymisen jälkeen.
Jos halutaan rajoittaa työntekijän
mahdollisuutta
harjoittaa kilpailevaa toimintaa, on kilpailukieltosopimukselle oltava painava
syy. Vuoden 2022 alussa tuli
voimaan lakiuudistus, jossa
määrätään muun muassa pakollisesta korvauksesta myös
alle 6 kuukauden kilpailuki-

eltosopimuksissa.
– On siis syytä tämän siirtymävuoden 2022 aikana
päivittää työsopimukset, jos
niissä on mukana kilpailukielto, Sundback muistuttaa.
Yrityksen ja yritysasiakkaiden välisissä sopimuksissa on hyvin pitkälle menevä
sopimusvapaus, mutta kuluttajan ja yrityksen välisissä sopimuksissa on syytä huomioida kuluttajan vahva suoja.
– Yleiset
sopimusehdot
eivät ole suoraan sovellettavissa, vaan ne täytyy liittää
osaksi yrityksen sopimuksia
asiakkaiden kanssa. Yleiset
sopimusehdot ovat kuitenkin hyvin käteviä, koska
silloin ei tarvitse samoista
asioista sopia erikseen jokaisessa sopimuksessa. Monilla
aloilla on myös omia vakioehtoja käytössä, joihin kan-

nattaa myös tutustua, Harkkila kertoo.
– Yleisten sopimusehtojen
lisäksi kannattaa aina tehdä
tarkempia sopimuksia, jossa
sovitaan tietyn sopimussuhteen yksityiskohdista, tarkentaa Sundback. Tämä kannattaa ottaa huomioon erityisesti myytäessä palveluja.
Asiantuntijat muistuttivat,
että kuluttajakaupassa pakollinen tilausvahvistus on
todiste sitovasta sopimuksesta ja laista löytyy sen sisältövaatimukset.
– Myös
B2B-kaupassa
tilausvahvistus on hyvä olla,
Harkkila toteaa.
Käytä tarvittaessa asiantuntijaa avuksesi
Yritykset tekevät usein
myös erilaisia yhteistyösopimuksia, kuten esimerkiksi

alihankintasopimuksia, salassapitosopimuksia tai franchise-sopimuksia.
– Sopimuksissa on tärkeä
aina määritellä mikä on se
oikea suoritus eli mitä sovitaan ja milloin se toimitetaan. Lisäksi sopimuksesta
on hyvä käydä ilmi, miten
vastuut
sopimusketjussa
jakautuvat. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikissa sopimussuhteissa
suojataan
yrityssalaisuudet. Yrityssalaisuuksista voi myös sopia
erillisessä salassapitosopimuksessa, Sundback painottaa.
Sundbackin ja Harkkilan
viesti on selkeä:
– Käytä asiantuntija-apua,
jotta yrityksesi sopimukset
ovat juuri sinun alaasi ja sinun yrityksesi tarpeisiin sopivia.
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Wellmedic satsar på friskvård
Tredje gången gillt har de
anställda vid Wellmedic
i Vörå nu fått ny arbetsgivare. Nu hoppas de att
de får stanna. Läs mer
om ett aktivt och engagerande vårdföretag.
Det är kanske lite otippat
att ett vårdföretag från Österbotten ska satsa på mottagningar på så vitt skilda
platser som Korsholm, Vörå,
Oravais och Karis i Nyland.
Men det är helt logiskt, säger
Marta Backlund, vd och en
av företagets grundare.
– Vi vill ha ett väloljat maskineri, säger hon.
Vi träffas i företagets mottagningspunkt i Vörå. Förutom Backlund finns också
Madeleine Hill, företagshälsovårdare i Oravais, Lina
Lönnqvist, hälsovårdsstuderande och Ann-Mari Markén, ansvarig företagshälsovårdare Vörå på plats.
Wellmedic har 22 anställda, varav 11 finns i Österbotten.
Företaget etablerade sig i
Vörå i mars i fjol, vilket betyder att det är relativt nytt
i kommunen. Det är tredje
gången gillt, säger de anställda.
Tredje gången gillt? Kan
ni förklara?
– Vi böt från kommunal
vård till Promedi, som blev
uppköpta av Mehiläinen. Sedan valde kommunen Wellmedic, så vi har en historia av
täta byten. Vi hoppas det här
får stå sig, säger Markén.
– Men vi två har arbetat
här i all värld, säger Hill och
pekar på henne och Markén.
Det har varit mycket nytt
att lära sig i och med bytena
av arbetsgivare, säger Hill
och Markén.
– Men kunderna är ändå
samma, säger Hill.
Och hur ser företaget på
verksamheten i Vörå?
– Den är väldigt lovande.
Vi är ett nytt företag som har
växt tillsammans med Vörå
kommun. Tack vare all kunskap som finns här får vi som
företag stort mervärde, säger
Backlund.
Företaget rekryterar stän-

Företagshälsovårdare Madeleine Hill, läkare Jenny Nyqvist-Streng och ansvarig företagshälsovårdare Ann-Mari Markén välkomnar alla till Wellmedic. 

Foto:

Fredrik Westblom

”

Den är väldigt lovande. Vi är ett nytt företag
som har växt tillsammans med Vörå kommun.
Tack vare all kunskap som finns här får vi
som företag stort mervärde.”

– Här tittar jag på Markén,
vår friskvårdsprinsessa, säger
hon.

Madeleine Hill tar hand om Oravaisborna. Foto: Fredrik Westblom

digt. Hälsovårdare är alltid
eftertraktade och nyligen har
Wellmedic också anställt en
egen psykolog. Det finns stora drömmar och en stor vilja

att utveckla företaget, säger
Backlund, och det bästa är
att en stor del av drömmarna
kommer direkt från personalen:

Markén har nämligen nyligen utbildning i en speciell
teknik som kallas Firstbeatmätning, vilket är en analys
som studerar stress och återhämtning.
– Den fångar upp personer
på gränsen till utmattning,
säger Backlund.
– Det här är något som definitivt är aktuellt i dagens

samhälle, säger Markén.
Mätningen samlar in data
som på ett handfast sätt visar
om klienten har för mycket
stress, säger Markén. Det här
kan fungera som ett mer konkret bevis på att klienterna
borde ta det lugnt, säger de.
En orsak till stressen kan
vara arbetet.
– Om det visar sig att det
är frågan om arbetsrelaterad
stress måste det behandlas.
Det viktiga är att man trivs
på sitt jobb och att man har

passliga mängder jobb och
fritid, säger Markén.
En annan riskfaktor är
konflikter på arbetsplatsen.
– Därför är det viktigt att
lösa konflikter innan de blir
värre, säger Hill.
Backlund är själv inte sjukvårdare, men hon trivs med
arbetet. Verksamheten började ordentligt i början av 2021.
– Jag är ekonom i botten,
och jag har läst mycket om
entreprenörskap. Jag har alltid vetat att jag vill starta upp
ett företag, och det har underlättat att min far, som är
läkare, alltid drömt om att ha
ett eget vårdbolag. Han har
nu fått sin dröm i uppfyllelse
genom mig, säger hon.
Fredrik Westblom

Wellmedic panostaa TYKY-toimintaan
Kolmas kerta toden
sanoo; Wellmedicin
työntekijät Vöyrillä ovat
saaneet uuden työnantajan, ja nyt he toivovat
voivansa jäädä. Lue lisää
aktiivisesta ja sitoutuneesta terveyspalvelualan yrityksestä.
On kenties hieman erikoista,
että pohjalainen terveyspalvelualan yritys panostaa vastaanottoihin niinkin kaukana toisistaan kuin Mustasaaressa, Vöyrillä, Oravaisissa
ja Uudenmaan Karjaalla. Se
on kuitenkin täysin loogista,
kertoo Marta Backlund, yrityksen toimitusjohtaja ja yksi
perustajista.
– Haluamme hyvin öljytyn
koneiston, hän kertoo.

Tapaamme yrityksen Vöyrin
vastaanottopisteellä.
Backlundin lisäksi paikalla
ovat Oravaisten työterveyshoitaja Madeleine Hill, terveydenhuollon
opiskelija
Lina Lönnqvist sekä Vöyrin
vastaava työterveyshoitaja
Ann-Mari Markén.
Wellmedicillä on 22 työntekijää, joista 11 työskentelee
Pohjanmaalla.
Yritys vakiintui Vöyrille
viime vuoden maaliskuussa,
joten se on kunnassa suhteellisen uusi toimija. Kolmas
kerta toden sanoo, työntekijät kertovat.
Miten niin kolmas kerta?
Voitteko selittää?
– Siirryimme kunnallisesta
terveydenhuollosta Prome-

diin, jonka Mehiläinen osti.
Sitten kunta valitsi Wellmedicin, joten meillä on takana
useita siirtymisiä. Toivottavasti ne loppuvat tähän,
Markén toteaa.
– Me kaksi olemme kuitenkin työskennelleet täällä
aina, Hill sanoo osoittaen
itseään ja Markénia.
Työnantajan vaihtumisten
takia on täytynyt opetella
paljon uutta, Hill ja Markén
kertovat.
– Asiakkaat ovat kuitenkin
pysyneet samoina, Hill kertoo.
Miltä yrityksen toiminta
Vöyrillä näyttää?
– Erittäin lupaavalta. Kyseessä on uusi yritys, joka
on kasvanut yhdessä Vöyrin
kunnan kanssa. Täällä val-

litseva osaaminen ja tietämys antavat yrityksellemme
suurta lisäarvoa, Backlund
toteaa.
Yritys rekrytoi jatkuvasti.
Terveydenhoitajat ovat aina
haluttuja, minkä lisäksi Wellmedic on vastikään palkannut oman psykologin. Meillä
on suuria unelmia ja valtava
tahto kehittää yritystä, Backlund kertoo – ja mikä parasta, iso osa unelmista tulee
suoraan henkilökunnalta:
– Tästä on kiittäminen
muun muassa Markénia,
TYKY-prinsessaamme, hän
sanoo.
Markén on nimittäin
vastikään suorittanut koulutuksen koskien erityistä
Firstbeat-mittausta eli stres�-

siä ja palautumista tutkivaa
analyysiä.
– Mittaus tunnistaa uupumuksen partaalla olevan
henkilön, Backlund kertoo.
– Tämä on ehdottomasti
ajankohtainen aihe nyky-yhteiskunnassa, Markén lisää.
Mittauksessa
kerätään
tietoa, jolla osoitetaan varmuudella, onko henkilö liian
stressaantunut, Markén kertoo. Tämä voi toimia konkreettisempana todisteena
siitä, että asiakkaan täytyy
ottaa rauhallisemmin.
Esimerkiksi työ voi aiheuttaa stressiä.
– Jos kyseessä on työperäinen stressi, asiaan on puututtava. Työssä on tärkeää
viihtyä, ja työn ja vapaa-ajan
tasapainon on oltava kun-

nossa, Markén sanoo.
Työpaikan konfliktit muodostavat toisen riskitekijän.
– Tästä syystä riidat on
ratkaistava ennen kuin ne
paisuvat, Hill kertoo.
Backlund ei itse ole sairaanhoitaja, mutta hän viihtyy
työssään. Yrityksen toiminta
lähti kunnolla vauhtiin v.
2021 alussa.
– Olen taustaltani ekonomi, ja olen lukenut yrittäjyydestä paljon. Olen aina
tiennyt haluavani perustaa
yrityksen, ja asiaa on helpottanut se, että lääkäri-isäni
on aina unelmoinut omasta
terveyspalvelualan yrityksestä. Hänen unelmansa on
nyt toteutunut kauttani, hän
kertoo.

Fredrik Westblom
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Det här monumentet är viktigt, säger Isak Järnmark, Göran Backman och Lilian Pettersson-Smeds.

Sommaren på Furirbostället
Allt var klart för sommaren med en föreställning om 1808–09 års krig vid
Furirbostället i Oravais. Sedan kom kriget i Ukraina. Nu har de tänkt om
och satsar på en helhet som fokuserar på fred.
Vi står vid monumentet på
kullen ovanför Furirbostället
i Oravais. Göran Backman,
ordförande i Oravais historiska förening, sveper med
handen mot åkrarna nedanför.
– Här stred de då under
1808–09 års krig. Här stod de
finska och svenska regementena uppställda, och där borta stod de ryska soldaterna.
Platsen har en tyngd, säger
han. Det går inte att göra vad
som helst här, för man måste
komma ihåg att platsen är,
som monumentet säger, helgad till minnet av de som

stred och föll där.
Men det betyder inte att
man inte får tänka i nya banor. Och det är de som huserar vid Furirbostället experter på.
– Ja, här har vi nya saker på
gång. Det händer hela tiden
och vi är väldigt på hugget,
säger Göran Backman, ordförande för Oravais historiska förening.
Furirbostället har faktiskt
alldeles nyligen fått en alldeles särskild utmärkelse. Det
har nämligen utsetts till en
plats av riksintresse. Det sät-

ter vissa krav på området:
– Det är en kulturellt och
historiskt viktig plats för hela
Finland.
På området arbetar både
Lilian
Pettersson-Smeds,
verksamhetsplanerare och
projektledare, samt scenkonstpedagogen Isak Järnmark.
Det är de som tillsammans
drar upp de stora planerna
för verksamheten, som bland
annat innefattar en nyskriven pjäs.
Vänta nu, nyskriven?
Skulle inte det interaktiva
dramat Furirens hemlighet,

som spelades ifjol, uppföras
igen?
– Vi hade just förberett allting. Vi hade filmat en trailer
och allting, och så bröt kriget
i Ukraina ut. Vi kände direkt
att vi inte kan göra den pjäsen då, så vi tänkte om, säger
Järnmark.
I racerfart skrev han en ny
interaktiv vandrande pjäs
som nu kommer uppföras på
Furirbostället i sommar.
– Den här platsen kommer
förvandlas till ett ställe som
heter Solrosriket. De som
bor där kommer ha stora
problem med sin chef, som

är väldigt elak, kan man säga.
– Ja, diktatorisk. Det kommer handla väldigt långt om
mobbning och att bearbeta
krigets effekter på ett barnvänligt sätt. Det känns som
rätt sak att göra, säger Backman.
På området finns också
restaurang Ädelbragd, som
också bjuder på skådespel till
middagen. Dessutom håller
de aktiva i föreningen nu på
att inrätta ett orangeri, alltså
ett uppvärmt växthus. Allt
ska se ut som det gjorde på
1700-talet.

”

Därför låter det kanske
lite förvånande att det faktiskt finns en badtunna på
området, men det är faktiskt
helt historiskt korrekt, säger
Backman.
– Hur hade de annars tvättat sig på den tiden? Det
enda som skiljer moderna
badtunnor från de äldre är
de moderna uppvärmningsanordningarna, men förr
värmde husfolket vattnet och
sedan badade man i tur och
ordning.
En annan sak som nu är på
gång är djurhushållningen på
området. Förutom får huse-

Vi hade just förberett allting. Vi hade filmat en
trailer och allting, och så bröt kriget i Ukraina
ut. Vi kände direkt att vi inte kan göra den
pjäsen då, så vi tänkte om.”
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Tapahtumantäyteinen
kesä Furiirinpuustellilla
Kaikki oli valmista vuosien 1808–1809 sotaa
koskevaa esitystä varten
Oravaisten Furiirinpuustellilla.

Sitten tuli Ukrainan sota. Nyt
suunnitelmat ovat menneet
uusiksi ja Furiirinpuustellilla
panostetaan rauhaan keskittyvään kokonaisuuteen.
Seisomme Oravaisten Furiirinpuustellin yläpuolelle
kohoavalla kukkulalla muistomerkin edessä. Oravaisten historiallisen yhdistyksen
puheenjohtaja Göran Backman viittoo alhaalla näkyvien peltojen suuntaan.
– Täällä taisteltiin vuosien
1808–1809 sodassa. Suomalaiset ja ruotsalaiset rykmentit seisoivat rivissä täällä, ja
tuolla seisoivat venäläiset
sotilaat.
Paikalla on painoarvoa,
hän sanoo. Täällä ei voi
tehdä mitä tahansa, koska
on pidettävä mielessä, että
paikka on niin kuin muistomerkissä sanotaan pyhitetty
täällä taistelleiden ja kaatuneiden muistolle.
Se ei kuitenkaan tarkoita,
ettei voisi antaa tilaa uusille
ajatuksille. Siinä Furiirinpuustellin aktiivit ovat asiantuntijoita.
– Juu, meillä on täällä uusia juttuja meneillään. Täällä
tapahtuu koko ajan ja me
olemme täydessä vireessä,
sanoo Göran Backman,
Oravaisten historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja.
Furiirinpuustelli on itse
asiassa saanut ihan hiljattain
aivan erityisen kunnianosoituksen. Se on nimittäin
nimitetty valtakunnallisesti
merkittäväksi paikaksi. Se
asettaa alueelle tiettyjä vaatimuksia:
– Tämä on kulttuurisesti ja
historiallisesti tärkeä paikka
koko Suomelle.
Alueella
työskentelevät
toiminnansuunnittelija
ja
projektipäällikkö Lilian Pettersson-Smeds sekä näyttä-

Ruotsalaisten sotilaiden takkien napit todistavat, miten kova
paikka vuosien 1808–1809 sodan häviäminen oli. Ruotsalaiset upseerit avasivat takin alimman napin ja kieltäytyivät
panemasta nappia kiinni Suomen menettämisen jälkeen. Kuva:
Fredrik Westblom

zzFuriirinpuustellin kesä
••Tapahtumat ja muut
tilaisuudet
••29.6.–31.7. Kesäkahvila
••29.6.–31.7. Lottaliikenäyttely (juhlanäyttely),
Pietarsaaren museon kokoelmia.
••13.7., 20.7. ja 27.7. Perhepäivät ja Rauhankyyhkyesitys
••Sotilaan opastama kenttäleiri
••16.7. Kesähuutokauppa
••12.–16.9. Ohjelmaa kouluille

••Markkinat
••Tyky-päivät
••Rykmenttimatka ja aktiviteetteja
••28.6. Mustasaaressa ja
Vaasassa Vänrikki Stoolin
jalanjäljissä
••14.7. Lapualla Vänrikki
Stoolin jalanjäljissä
••15.7. Alavudella ja Kuortaneella Vänrikki Stoolin
jalanjäljissä
••29.–31.7. Vanhankaupungin
päivät Lappeenrannassa

mötaidepedagogi Isak Järnmark. Yhdessä he hahmottelevat toimintaa koskevia
suuria suunnitelmia, joihin
kuuluu muun muassa aivan
uusi näytelmä.
Hetkinen, aivan uusi siis?
Eikö viime vuonna esitettyä interaktiivista ”Furirens hemlighet” -näytelmää
ollut tarkoitus esittää myös
tänä vuonna?
– Olimme juuri saaneet
valmistelut valmiiksi. Olimme kuvanneet trailerin ja
kaikkea, mutta sitten Ukrainassa puhkesi sota. Meistä
alkoi heti tuntua siltä, ettemme voi nyt esittää kyseistä

näytelmää, joten pistimme
suunnitelmat uusiksi, Järnmark sanoo.
Hän kirjoitti pikavauhtia
uuden interaktiivisen näytelmän, jota esitetään tänä
kesänä Furiirinpuustellilla.
– Tämä paikka muuttuu
Solrosriket-nimiseksi
paikaksi. Siellä asuvilla on isoja
ongelmia pomonsa kanssa,
joka on niin sanoakseni ilkeä
tyyppi.
– Niin, diktaattorimainen.
Näytelmässä käsitellään pitkälti kiusaamista ja sodan
vaikutuksia
lapsiystävällisellä tavalla. Se tuntuu oikealta asialta tehdä, Backman

sanoo.
Alueella on myös Ädelbragd-ravintola, joka tarjoaa
näytelmän ohessa illallista.
Lisäksi yhdistyksen aktiivit rakentavat parhaillaan
lämmitettyä kasvihuonetta.
Kaikki tulee näyttämään siltä
kuin 1700-luvulla näytti.
Siksi kuulostaa ehkä hieman hämmentävältä, että
alueella on kylpytynnyri. Se
on kuitenkin historiallisesti
ihan todenmukaista, Backman sanoo.
– Miten muuten he olisivat
peseytyneet siihen aikaan?
Modernit paljut erottaa entisajan
kylpytynnyreistä
vain niiden modernit lämmitysjärjestelmät.
Ennen
vanhaan talonväki lämmitti
veden, jossa sitten kylvettiin
kukin vuorollaan.
Uutta on myös eläintenpito alueella. Lampaiden
lisäksi
Furiirinpuustellilla
asuu nyt myös kanoja.
– Tässä aiemmin meiltä
karkasi kana. Luulimme ketun vieneen sen, mutta sitten
löysimme sen ja yhdeksän
tipua liiterin alta, PetterssonSmeds sanoo.
Tavoitteena on, että vierailijat saisivat tuntea aidosti,
millaista elämä saattoi olla
1700-luvulla, ja sen voi huomata myös juuri nyt päättymäisillään olevassa projektissa. Yhdistys panostaa nimittäin historialliseen ruokaan, jonka keskiössä on kala.
Kala oli nimittäin siihen aikaan tärkeää ravintoa.
Miten nykypäivän kalaruoat eroavat 1700-luvun
kalaruoista?
– Lähinnä
mausteiden
osalta ja siten, että siihen
aikaan syötiin kaikki. Silloin kalat syötiin ruotoineen.
Juuri mitään ei heitetty pois,
Pettersson-Smeds sanoo.
– Juu, silloin kierrätys oli
suosiossa. Jos paita meni
rikki, se paikattiin, kunnes
paita oli täynnä paikkauksia,
Backman sanoo.
Fredrik Westblom

är fullpackad med evenemang
zzSommaren på Furirbostället
••Evenemang och övriga
samlingar:
••29.6–31.7 Sommarcafe
••29.6–31.7 Utställning om
Lotta rörelsen (jubileumsutställning) från Jakobstads
museum.
••13.7, 20.7 och 27.7 Familjedagar och drama Fredsduvan

rar nu kycklingar på Furirbostället.
– Men för en tid sedan
sprang hönan bort. Vi trodde
räven hade tagit henne, men
så hittade vi henne under lidret tillsammans med nio små
kycklingar, säger PetterssonSmeds.
Målet är att besökarna ska
få en genuin känsla av hur

••Fältläger med en soldatguide
••16.7 Sommarauktion
••12–16.9 Skolprogram
••Marknader
••Tykydagar
••Regementsresa och aktiviteter
••28.6 Korsholm och Vasa

det kunde vara på 1700-talet,
och ett projekt som just nu
håller på att avslutas visar
verkligen på det. Föreningen
satsar nämligen på historisk
mat, där fisken står i fokus.
Fisk var nämligen mycket
viktigt på den tiden.
Hur skiljer sig dagens
fiskrätter från 1700-talets?
– Kryddningen, främst, och

Fänriks Ståls fotspår
••14.7 Lappo Fänriks Ståls
fotspår
••15.7 Alavo och Kuortane
Fänriks Ståls fotspår
••29-31.7 Vanhan kaupungin
fest / Villmanstrand

så åt man allting på den tiden. Det var fisk med ben då.
Man slängde inte så mycket,
säger Pettersson-Smeds.
– Ja, då var det verkligen
tal om återvinning. Gick en
skjorta sönder lappade du
den tills det bara fanns lappar
kvar, säger Backman.
Text & foto:
Fredrik Westblom

Här på Furirbostället trivs Isak Järnmark, Göran Backman och Lilian Pettersson-Smeds bra.
De har stora planer för sommaren.
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Bagarstugan bjuder på kaffe
och bulla – för missionen
Förra sommaren blev en
succé. I år är det dags
igen. Café Bagarstugan
bakom församlingshemmet i Vörå bjuder på sommarstämning.
Huset är litet och mysigt. Det
är tomt, för stunden, men
snart ska här bli livat.
– Här tror vi faktiskt att det
varit en bastu. Man ser det på
väggen, säger Emilia Still och
pekar.
Den lilla trähusbyggnaden är belägen bakom Vörå
församlingshem, i närheten
av den gamla prästgården.
Byggnaden användes faktiskt som bagarstuga förr i
världen:
– Bagarstugan byggdes i
slutet av 1800-talet och låg
egentligen inte där den ligger
i dag. Den flyttades då det nuvarande församlingshemmet
byggdes ut. De lyfte upp hela
stugan med en lyftkran och
flyttade den till dess nuvarande plats, säger Ingvald Back.
I nuläget används byggnaden främst som lagerutrymme. Men för tre år sedan
hände något nytt: då ordnades nämligen ett sommarcafé
för första gången i stugan. I
fjol blev det sommarcaféet en
dundersuccé. Nu är det dags
igen.
– Det bästa med det här är
att man faktiskt ser att kunderna trivs, säger Ingvald Back.
Sommarcaféet drivs av
missionsarbetsgruppen inom
Vörå församling, dit Still,
Ingvald och Inger Back samt
diakonissan Annika Nuuja
hör. Målet är att samla in
pengar till missionen.
– Just nu fokuserar vi på
missionen i Kenya, säger de
fyra.
Missionsverksamheten har
långa och starka anor inom
Vörå församling. Redan på
50- och 60-talen åkte missionärer i väg, och Kenya har
länge varit ett av målen.
Ingen av de fyra har själva varit missionärer, men
Vöråkrafter är även i detta
nu ute och missionerar. Chamilla och Kristian Sjöbacka
samt Heidi och Evans Orori
är alla missionärer med
Vöråkoppling, och tanken är
att sommarcaféet ska stöda

Här ska det bli sommarcafé i sommar. Ingvald Back, Inger Back, Annika Nuuja och Emilia Still ser fram emot att bjuda på godsaker i Bagarstugan. 

zzÖppettider:

••Café Bagarstugan har öppet första gången under Vörå
församlings evangeliefest
11-12 juni.
••Cafét har också öppet
under Vörådagsveckan, den
4-8 juli.

missionsverksamheten.
– Vi är alla missionsvänner, säger Inger Back.
Och där kommer Bagarstugan in i bilden. I år blir det
en kort, men intensiv säsong,
se faktaruta. Och målet är att
det ska gå minst lika bra som
i fjol:
– I fjol kom 230 kunder,
nästan 100 per dag, säger
Nuuja.
– Och om vi tänker på hur
många som var engagerade
är antalet större. Vi stod i två
timmars pass i bagarstugan,

Bagarstugan byggdes i slutet av 1800-talet och låg egentligen
inte där den ligger i dag. 
Foto: Carina Nyqvist

Ingvald Back, Annika Nuuja och Emilia Still välkomnar alla till
sommarcaféet. 
Foto: Fredrik Westblom

säger Inger Back.
– Ja, allt drivs här med frivilliga krafter, säger Still.
Vad ger det här er?
– Till att börja med känns
det bra att göra något gott
och samla in pengar till ett
ändamål där de faktiskt behövs. Sedan är det så roligt
att faktiskt stå där i stugan,
säger Still.

som kan hjälpa till i cafét.
Det är ändå en hel del som
behöver göras: kakor ska
bakas, kaffe kokas och sedan
ska allt säljas.
– Det gäller också att få tag
i kylskåp och liknande, säger
Ingvald Back.
Verksamheten
kommer
fungera som ett fint komplement till församlingens

Allt de bjuder på är hembakat. Stugan kommer inredas
i gammaldags stil och pyntas
med blommor.
Och vad tänker ni på gällande bakverken ni säljer?
– Att det ska se gott ut, säger Still.
För tillfället är största utmaningen för missionsvännerna att få tillräckligt många

Du har väl läst av vattenmätaren?
zEnklast
z
anmäler du via kommunens webbsida med din
mätarnummer och pinkod
som finns på avläsningskortet
som kommit på posten. Mätarställningen bör du meddela

senast 10.06.2022. Om du inte
fått avläsningskortet och har
vattenanslutning, ta kontakt
med Kristina Penttinen Hahka
på tekniska sektorn tel. 06-382
1802. Den som inte anmäler

va viimeistään 10.06.2022. Jos
sinulla on vesiliittymä, muttet jostain syystä ole saanut
ilmoituskorttia, ota yhteyttä
teknisen toimialan Kristina
Penttinen Hahkaan, puh.
06-382 1802. Jos lukemaa ei

ilmoiteta määräaikana, seuraavaan laskuun lisätään 20
euron muistutusmaksu alv:n
kera. Jos kunnan henkilöstön
edustajan täytyy tulla lukemaan mittari, laskutetaan
siitä 40 euroa ja alv.

övriga verksamhet, säger
alla fyra. Till viss del kommer
också församlingshemmets
köksutrymmen användas.
Blir det då fortsättning
nästa år?
– Vi måste först vänta och
se hur årets sommarcafé går,
men om det finns vilja och efterfrågan, absolut, säger Still.
Fredrik Westblom

ÖPPET:
vard. 9–18

inom utsatt tid får en påminnelseavgift på 20 euro + moms med
nästa faktura. Om kommunens
personal måste komma och
avläsa mätaren faktureras en
avgift om 40 euro + moms.

Olet kai lukenut vesimittarin?
zzYksinkertaisin tapa ilmoittaa mittarilukema on tehdä
se kunnan verkkosivuilla
mittarisi numerolla ja pin-koodilla, jotka näkyvät sinulle
postitetussa ilmoituskortissa.
Mittarilukema on ilmoitetta-

Foto: Fredrik

Westblom

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

050-554 9171

www.byggakuten.fi
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Tegengrenskolan åkte till Stafettkarnevalen
Efter att Stafettkarnevalen hållit en två år
lång covidpaus var det
nu dags för Tegengrenskolan åk 7–9 i Vörå att
återigen få delta i den
efterlängtade skolidrottsfesten!
Men med bara två veckor
kvar till Stafettkarnevalen
uppstod inkvarteringsproblem för Tegengrenskolans
70 elever.
Skolgolvsboende löste sig
inte via stafettkarnevalsorganisationen, utan tack vare
bidrag från Vörå Sparbanks
Aktiastiftelse samt Kerstin
och Ernst Ehrs stiftsele,
kunde elevernas deltagande i
Stafettkarnevalen betryggas.
Detta är vi från skolans sida
väldigt tacksamma för.

Resedagbok ur
elevsynvinkel

Skriven av Elsa Thors och
Wilma Kattil åk 8:
Fredagen den 20 maj
Resan till Helsingfors började under fredag förmiddag
efter lunch. När väl bussarna
kom och vi steg in i bussen
möttes vi av den varma sommarvärmen. Då man kände
den kokheta värmen och
bussen började åka började
man känna sig förväntansfull
och man visste att resa skulle
bli ett minne för livet.
Vi stannade i Kolmenkulma på paus. Det var mycket
skönt att få sträcka på benen
och få en paus från värmen.
När vi var framme i Helsingfors for bussen till Olympiastadion för att hämta nummerlapparna.
Medan vi väntade fick
man sträcka på benen men
man skulle vara tillbaka när
våra gymnastiklärare Joakim
Pensar och Nina CederbergHolm kom tillbaka. Det gick
bra för oss löpare men busschauffören gick på en promenad och vi var tvungen att
vänta en stund på honom.
Då busschauffören var
tillbaka åkte bussen till Borgbacken. Tiden vi var på Borgbacken innebar att adrenalinet fick en liten rush och att
man spelade bort pengar på
spelen. Efter tiden på Borgbacken bar det äntligen av till
hotellet.
På hotellet fick vi våra rum
och en egen rundvandring på
hotellet. Klockan tickade fort
och det blev dags att äntligen
få sova i de sköna hotellsängarna.

Pojkarnas masstafettlag på uppvärmning. Foto: Nina Cederberg-Holm

Lördagen den 21 maj
Efter mycket skön sömn
i riktiga sängar var det dags
att stiga upp. Frukosten var
klockan 6 och det var mycket
gott att välja på. När väl frukosten var klar och vi hade
packat ihop begav vi oss med
buss till Olympiastadion.
Under resan dit fick vi glitter på kinderna och information om dagen. Man kände att
ivern men också nervositeten
började komma. Vi möttes av
hejarklackarnas rop och man
kände stämningen. Uppvärmningarna började för 4x100m
både för flickor och pojkar
och följt av ett upprop.
Det blev en lyckad dag för
alla stafettlag. Laget i dubbelsvenska stafetten kom vidare
till finalen och flickornas gatustafetts första lag kom femte. Dagen på läktaren var både
varm och kall. Då solen låg på
var det varmt men när solen
var borta och vinden fick ligga
på var det iskallt.
Dagen var mycket rolig men
även väldigt lång. Vi fick även
se på när gymnasierna sprang
och följa med då skolans duk-

Eläinlääkäri
Veterinär

tiga hejarklack hejade fram
löparna från Vörå. Den sista
stafetten som blev sprungen
var flickornas masstafett och
efter det började resan hem.
På hemresan stannade vi
en bit utanför Helsingfors för
mat. Köerna till att beställa
var lång och det räckte länge
innan man fick maten. Efter
att alla hade ätit fortsatte resan hem.
I bussen spelades musik,
pratades och spelades kort.
Vi stannade i Parkano på en
liten paus. Efter pausen blev
det lugnt i bussen och många
av oss var så trötta efter en dag
fylld av upplevelser så att vi
sov resten av resan hem.

Flickornas 4x100m lag. Foto: Nina Cederberg-Holm

Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner

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

Från oss
- fullständigt blomsterbinderi
- blommor, grönväxter, krukor
- presentartiklar
- minnesfonder
- gravlyktor och ljus

För Dig som uppskattar kvalité!
Anne Niemi 0400-166 325
Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI/VÖRÅ
www.anneniemi.fi

Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 040 648 4345
www.cityflorist.fi
Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!
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Övningsgreenen i Vörå är öppen dygnet runt, säger Torolf Höglund.

Vöråborna gillar att golfa
En stor del av kommunens invånare golfar. Det var en av orsakerna till att
en golfbana byggdes i Vörå 2009. Vi har träffat Torolf Höglund, aktiv golfare,
som berättar om sporten.
Jag står på greenen med klubban i handen, och den lilla
vita bollen framför mig på
marken. En kort bit ifrån, en
flagga som sticker upp från
ett hål i marken.
– Golf är en av de svåraste
bollsporterna som finns, säger Torolf Höglund, som står
bredvid mig med en egen
klubba i handen.
Det visar sig att han har
rätt. Mitt första slag är för
kraftigt, och bollen susar
förbi hålet. Jag muttrar, går
runt flaggan, och slår till bollen igen.
Tjutet som kommer ur min
hals då den plötsligt rullar
ner i hålet överraskar även
mig.

– Det är det farliga med
golfen, att den biter och den
biter snabbt. Även de som
vanligen inte sysslar med golf
brukar nog ändå vara intresserade av sporten, säger Höglund.
En stor del av Vörås befolkning golfar, och det är också
en av anledningarna till att
det byggdes en bana i kommunen. Den stod färdig 2009
och byggdes av aktiebolaget
bakom golfverksamheten i
Vörå.
Höglund är numera kassör för både aktiebolaget och
föreningen.
– Bolaget driver banan,
medan föreningen sköter

tävlings- och träningsverksamheten. Vi har det uppdelat på så vis, säger han.
Föreningen har för tillfället 270 medlemmar från Vörå
kommun, men också från
Korsholm, Vasa och Lillkyro.
I hela landet räknar man
med att cirka tre procent av
befolkningen golfar.
– Procentuellt sätt är det
fler golfspelare där det finns
en bana.
Vörågolfarna var tidigare
hänvisade till Vasa, vilket
då var den närmaste banan,
men efter ett idogt arbete
stod alltså Vörås egen golfbana, med nio hål, klar. Banan
går runt skidbacken och det

finns en hel del höjder att gå
över.
– Det är bra grundmotion,
säger Höglund.
För de som är intresserade
av golf rekommenderar han
att gå en green card-kurs.
– I Vörå är det rätt fritt. Du
kan alltid komma hit och
prova på. Vi har bland annat
en övningsgreen som alltid
är öppen. Tidigare fanns
det en klädkod i golfen, det
sades bland annat att jeans
inte passade sig, men i dag
har man till stor del glömt
det. Du kan komma som du
är.
Efter genomgången kurs
får du ett green card som är i
kraft hela livet.

Vad fick dig själv att bli
biten av golf?
– Jag får vardagsmotion via
golfen. Jag är en sådan som
annars inte skulle motionera
särskilt mycket, men då jag
golfar går jag en rask promenad i relativt utmanande terräng. Man ska ha bra takt på
då man golfar.
Dessutom är det bra avkoppling, säger han.
– Medan jag ännu jobbade
hade jag en tid på fyra timmar då jag inte tänkte på vardagsbekymren eller jobbet.
Jag fick koppla bort hjärnan
och fokusera helt på spelet.
I golfen spelar man främst
mot sig själv. Man vill alltid
bli bättre, säger Höglund.
– Bollen är väldigt liten
och klubban är lång. Du
märker snabbt hur svårt det
faktiskt är att träffa bollen,
men har du fått in ett perfekt

slag är du genast såld.
Även om mångas dröm är
att få ett hole-in-one, alltså
att bollen går i hål på ett slag,
är det ändå inte målet med
golfen.
Har du någonsin själv fått
en hole-in-one?
– Inte här i Vörå, men jag
lyckades en gång på Åland.
Jag såg inte själv bollen gå i,
utan då var jag mest orolig
för peggen du sätter bollen
på. Då jag slagit undrade jag
vart den tog vägen och började söka den, men de jag
stod med sade att bollen går
i hål!
Har du som golfare nytta
av att börja med minigolf?
– De är två olika grenar,
men då du står på greenen är
det samma sak som minigolf,
säger Höglund.
Text & foto:
Fredrik Westblom
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Golfen är ett svårt spel, säger Torolf Höglund. Men då man väl börjat biter det hårt.

”

Tidigare fanns
det en klädkod i
golfen, det sades
bland annat att
jeans inte passade sig, men i dag
har man till stor
del glömt det. Du
kan komma som
du är.”
Bollen sätts på en sådan här peg innan man slår iväg den.

Golfbanan i Vörå öppnade 2009. Torolf Höglund är kassör i föreningen och aktiebolaget som
driver banan.

Vöyriläiset pitävät golfista
Suuri osa kuntalaisista harrastaa golfia. Se oli yksi syy siihen, että Vöyrille
rakennettiin golfkenttä vuonna 2009. Tapasimme aktiivigolffari Torolf Höglundin, joka kertoi lajista.
Seison viheriöllä maila kädessä ja pieni, valkoinen pallo edessäni maassa. Pienen
matkan päässä on lippu, joka
sojottaa maassa olevasta reiästä.
– Golf on yksi vaikeimmista pallolajeista, sanoo Torolf
Höglund, joka seisoo vierelläni oma maila kädessään.
Se osoittautuu todeksi.
Ensimmäinen lyöntini on
liian voimakas ja pallo sujahtaa reiän ohi. Mutisen,
kierrän lipun ja lyön palloa
uudestaan. Kun pallo yhtäkkiä osuu reikään, kurkustani kuuluu ulvahdus, joka
yllättää minut itsenikin.
– Siinä piilee golfin vaara:
siihen jää koukkuun ja no-

peasti. Myös sellaiset ihmiset, jotka eivät yleensä harrasta golfia, ovat kuitenkin
usein lajista kiinnostuneita,
Höglund sanoo.
Suuri osa vöyriläisistä golfaa, ja se on yksi syy siihen,
että kuntaan rakennettiin
golfkenttä. Vuonna 2009 valmistuneen kentän rakensi
Vöyrin golftoiminnasta vastaava osakeyhtiö.
Höglund toimii tällä hetkellä sekä osakeyhtiön että
yhdistyksen varainhoitajana.
– Yhtiö vastaa kentästä,
mutta kilpailu- ja harjoittelutoiminta on yhdistyksen
vastuulla. Olemme jakaneet
vastuut sillä tavalla, hän sanoo.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä 270 vöyriläistä jäsentä.
Lisäksi jäseniä on Mustasaaresta, Vaasasta ja Vähästäkyröstä. Koko maan tasolla
väestöstä noin kolmen prosentin arvioidaan golfaavan.
– Prosentuaalisesti
golffareita on enemmän siellä,
missä on kenttiä.
Vöyriläiset golffarit saivat
aiemmin matkata lähimmälle kentälle Vaasaan, mutta
ahkeran työn päätteeksi
valmistui Vöyrin oma yhdeksänreikäinen golfkenttä.
Kenttä on rakennettu laskettelurinteen ympärille ja siihen sisältyy monia korkeita
kohtia.

– Golf on hyvää perusliikuntaa, Höglund sanoo.
Golfista
kiinnostuneille
Höglund suosittelee green
card -kurssia.
– Vöyrillä se on melko vapaata. Tänne voi aina tulla
kokeilemaan. Meillä on esimerkiksi harjoitteluviheriö,
joka on aina avoinna. Aiemmin golfissa oli pukukoodi.
Sanottiin, etteivät esimerkiksi farkut sovellu golfin pelaamiseen, mutta nykyään se on
suurilta osin unohdettu. Voit
tulla omana itsenäsi.
Kurssin suoritettuasi saat
green cardin, joka on voimassa koko elinikäsi.
Miksi itse innostuit golfista?

– Golfaamalla saan arkiliikuntaa. Olen sellainen ihminen, joka ei muuten harrasta kovin paljon liikuntaa, mutta golfatessani kävelen rivakasti suhteellisen
haasteellisessa maastossa.
Golfatessa tahdin on oltava
hyvä.
Lisäksi sen avulla voi rentoutua, hän sanoo.
– Silloin kun olin vielä töissä, antoi golf minulle neljä
tuntia, jolloin ei tarvinnut
miettiä arkihuolia tai töitä.
Sain lepuuttaa aivoja ja keskittyä täysin peliin.
Golfissa pelataan lähinnä
omaa itseä vastaan. Aina
on halua kehittyä, Höglund
sanoo.
– Pallo on hyvin pieni ja
maila pitkä. Sen huomaa nopeasti, miten vaikeaa palloon
on osua, mutta heti kun osut
täydellisesti, olet ihan myyty.

Vaikka monen haaveena
on hole-in-one eli että pallo
menee reikään yhdellä lyönnillä, ei se ole golfin tarkoitus.
Oletko itse koskaan tehnyt hole-in-onea?
– En täällä Vöyrillä, mutta
onnistuin kerran Ahvenanmaalla. Minä en itse nähnyt
pallon menevän reikään,
vaan huolehdin lähinnä tiistä, jonka päälle pallo asetetaan. Kun sain lyötyä, ihmettelin mihin pallo meni ja
aloin etsiä sitä, mutta sitten
pelikaverini sanoivat pallon
menneen reikään!
Voiko golffari hyötyä siitä, että aloittaa ensin minigolfin pelaamisen?
– Ne ovat kaksi eri lajia,
mutta viheriöllä ollessasi
kyse on samasta asiasta kuin
minigolfissa, Höglund sanoo.
Teksti & kuvat:
Fredrik Westblom
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Det här är Norrvallas värstingbana, säger Carina Smeds,
som just ska till att slå. Den är så svår eftersom den har flera
hinder. 
Foto: Fredrik Westblom

Carina Smeds är en av grundarna av Norrvalla minigolf. 

Foto:

Fredrik Westblom

Banorna tog skada under översvämningen 2004. Nu ska de
renoveras men det kostar. 
Foto: Fredrik Westblom

Invid Norrvalla finns en minigolfbana som är i aktiv användning. Vi
har träffat klubben som håller till där
och de berättar om sin hobby.
Det gäller att ha tungan rätt i mun då man spelar minigolf. Tor Johansson gör sig redo för slag medan Carina Smeds håller koll på hålet.

Minigolf är kul och avkopplande
– banorna ska vara av hög kvalitet
Banan sträcker ut sig framför mig. Den ser lång ut, och
svår. Det finns ett antal hinder som måste passeras, och
därifrån jag står, med bollen
på marken och klubban i min
hand, ser det omöjligt ut.
– Det här är vår värstingbana, säger Carina Smeds,
kassör och en av grundarna
bakom föreningen Norrvalla
minigolf. Jag har nyss lånat
hennes klubba och boll.
Jag slår till. Bollen går rakt
in i det första hindret. Jag slår
igen. Samma sak.
– Försök slå rakt, säger Tor
Johansson, vice ordförande i
Norrvalla minigolf.
Till sist händer det. Bollen

rullar förbi inte bara första
hindret, utan också andra
och nästan tredje. Jag tjuter
av glädje, och till sist, med
Carinas och de andra minigolfarnas hjälp, lyckas jag
med mitt mål: jag puttar bollen ner i hålet.
Jag hurrar av glädje.
Banan vid Norrvalla har
funnits sedan 2003. Banan
byggdes till en början för veteranernas rehabilitering och
föreningen startade 2005.
Då jag besöker Norrvalla
för att träffa minigolfföreningen är banan i aktiv användning. En skolklass spelar minigolf just då jag pratar med

Johansson och Smeds, samt
spelarna Linda Backa och Tobias Backlund från Oravais.
– Det är så här det ska se
ut. En bana ska vara i aktiv
användning, säger Smeds.
En av de största utmaningarna föreningen har är att
locka nya intresserade medlemmar. För tillfället driver
inte föreningen banan själva,
utan all uthyrning sker via
Norrvalla.
– Vi skulle ju gärna själva
driva den för det skulle ge oss

”

intäkter, säger Smeds.
Och de pengarna skulle
behövas, för det kostar att
underhålla en minigolfbana.
Reparationer måste utföras
då och då, och nu är det snart
dags igen. En del av banorna
har redan renoverats, medan
andra fortfarande väntar på
sin tur.
Det underlättar inte att
området stod under vatten
2004, ett år efter att banan
byggdes.
– De banor som var på

Det är så här det ska se ut. En bana ska vara i
aktiv användning.”

nedre planen flöt bort, säger
Smeds.
Problemet är att banorna
måste vara spelbara, särskilt
om de ska användas för tävlingar. Gamla och nötta banor är inte bra.
I minigolf spelar man på fyra
olika underlag som alla har
sina egna utmaningar. De är
filt, eternit som ofta används
inomhus, betong samt MOS.
Förkortningen står för Minigolf Open Standard och består av konstgräs.
– För att komma igång ska
du komma och prova på,
men vill du tävla måste du
skaffa licens. Det här är en

aktiv hobby och du blir biten, och som tävlingsspelare
tävlar du främst mot dig själv,
säger Smeds.
Föreningen har ändå stora
planer. De skulle vilja ordna
en minigolfkarneval för skolorna, och Halloweenevenemang och annat dylikt.
Har ni som minigolfspelare nytta av era kunskaper
om ni skulle vilja prova på
golf?
– Kan du minigolf kan du
putta. Det skulle du ha som
favör, säger Smeds.
– Men i golf använder du
mera hela kroppen då du slår
igenom, säger Johansson.
Fredrik Westblom
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Tor Johansson visar hur en av banorna ser ut. Det gäller att
tänka till så att bollen går i hål. 
Foto: Fredrik Westblom

Det gäller att se till att banorna är i skick. Inget ogräs och inget
skräp får finnas. Carina Smeds, Tobias Backlund, Tor Johansson och Linda Backa är aktiva minigolfare. 
Foto: Fredrik
Westblom

Bredvid banan står Tobias Backlund. 

Foto: Fredrik Westblom

”

Jos haluaa aloittaa harrastuksen, ei muuta
kuin kokeilemaan, mutta kilpaileminen edellyttää lisenssiä. Minigolf on aktiivinen harrastus ja siihen jää koukkuun. Kilpailuissa pelaat
lähinnä itseäsi vastaan.”

Minigolf on kivaa ja rentouttavaa
– ratojen on oltava hyvälaatuisia
zzNorrvallassa on aktiivisessa käytössä oleva minigolfrata. Tapasimme siellä
pelaavia minigolffaajia, jotka
kertoivat harrastuksestaan.
Näen edessäni radan, joka
näyttää pitkältä ja vaikealta.
Radalla on esteitä, jotka
täytyy ohittaa, ja kun katselen rataa pallo vielä maassa
ja maila kädessä näyttää se
mahdottomalta.
– Tämä on meidän pahisratamme, sanoo Carina Smeds,
yksi Norrvalla minigolf -yhdistyksen perustajista ja sen
varainhoitaja. Sain häneltä
lainaan mailan ja pallon.
On minun vuoroni. Lyön
ja pallo osuu suoraan ensim-

mäiseen esteeseen. Lyön uudestaan. Sama juttu.
– Yritä lyödä suoraan,
sanoo Tor Johansson, Norrvalla minigolfin varapuheenjohtaja.
Lopulta onnistun. Pallo
rullaa ei vain ensimmäisen
esteen vaan myös toisen ja
kolmannen esteen ohi. Huudahdan ilosta ja lopuksi,
Carinan ja muiden minigolffaajien avulla, onnistun
tavoitteessani: pallo menee
reikään.
Hurraan ilosta.
Norrvallassa on ollut minigolfrata vuodesta 2003 lähtien. Rata rakennettiin aluksi

veteraanien kuntouttamista
varten ja yhdistys aloitti toimintansa vuonna 2005.
Käydessäni Norrvallassa
tutustumassa
minigolfyhdistykseen on rata aktiivisessa käytössä. Luokallinen
koululaisia pelaa minigolfia
samalla, kun juttelen Johanssonin ja Smedsin sekä
Oravaisista tulleiden pelaajien Linda Backan ja Tobias
Backlundin kanssa.
– Tältä sen kuuluu näyttää.
Radan tulee olla aktiivisessa
käytössä, Smeds sanoo.
Yksi yhdistyksen suurimmista haasteista on uusien
lajista kiinnostuneiden jäsenten hankkiminen. Tällä

hetkellä radanhoito ei ole
yhdistyksen vastuulla, vaan
rataa vuokrataan Norrvallan
kautta.
– Me hoitaisimme rataa
mielellämme itse, jos siitä
saisi tuottoja, Smeds sanoo.
Ja tuottoja tarvittaisiin, koska minigolfradan kunnossapito maksaa. Korjaustoimenpiteitä on tehtävä aina toisinaan ja pian niitä tarvitaan
taas. Osa radoista on jo korjattu, mutta osa odottaa vielä
vuoroaan.
Kaiken lisäksi alue jäi
tulvaveden
saartamaksi
vuonna 2004. Rata oli rakennettu vuotta aiemmin.
– Alemmalla tasolla olleet

radat huuhtoutuivat veden
mukana, Smeds sanoo.
Ongelmana on, että ratojen on oltava pelikelpoisia,
erityisesti jos niitä käytetään
kilpailuissa. Vanhat ja kuluneet radat eivät ole hyviä.
Minigolfissa pelataan neljällä eri alustalla, joilla kaikilla on omat haasteensa.
Radan alustana voidaan
käyttää huopaa, sisätiloissa
käytettävää eterniittiä, betonia ja tekonurmea, jota käytetään Minigolf Open Standard -kentillä (MOS).
– Jos haluaa aloittaa harrastuksen, ei muuta kuin kokeilemaan, mutta kilpailemi-

nen edellyttää lisenssiä. Minigolf on aktiivinen harrastus ja siihen jää koukkuun.
Kilpailuissa pelaat lähinnä
itseäsi vastaan, Smeds sanoo.
Yhdistyksellä on kuitenkin suuria suunnitelmia. He
haluaisivat järjestää kouluille minigolfkarnevaalit, Halloween-tapahtumia ja muuta
vastaavaa.
Onko minigolftaidoista
hyötyä, jos haluaisi kokeilla
golfin pelaamista?
– Jos osaat minigolfata,
osaat putata. Sellaisen edun
se antaa, Smeds sanoo.
Mutta golfissa käytetään
lyötäessä enemmän koko kehoa, Johansson sanoo.
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Både äldre och yngre deltar i cykelklubbens verksamhet.

CK Triton – en cykelklubb som förändras

CKT bildades då cykelintresset exploderade i nejden i början på
2000-talet. En stor orsak
var väl Botniacyklingen
som började samla stora
skaror.

Före Botniacyklingen fanns
det kanske tre landsvägscyklar i nejden och just ingen
som kunde köra i klunga
men plötsligt så var vägarna
fulla med racecyklister och
många med orange klubbtröjor. Föreningen startade
2008 och registrerades 2009
och har som mest haft över
100 medlemmar, många från
Korsholm och Vasa på den
tiden. 2021 hade vi över 60
medlemmar och vi är 8 personer i föreningens styrelse.
Förändringen är den att
utvecklingen gått mera till
terrängcykling och så började vi med juniorverksamhet
2015. Dessutom så underhåller och bygger vi stråk i skog
och mark för cykling. Vi har
ypperlig terräng här i Vörå
för dylik sport. 2019 började
vi dessutom bygga på Vörå
MTB park vid skidcentrum
och hoppas få den ganska
långt klar i år. Det är en stor
satsning som kunnat genomföras med stöd från våra stif-

Cyklister kan få njuta av hisnande utsikter.

telser i nejden och framför
allt med talkoarbete. Så ett
stort Tack. Senaste påhittet
är att cykla på vintern efter
en preparerad bana i skogen,
Wintertrail. I vinter har klubbens entusiaster upprätthållit en omtyckt bana som
startat vid skidcentrum och
farit ända ut på Vörsmossen.
Slingor på över 20 km
På måndagskvällar kl.
18.30 har vi ledd träning för
MTB. Egentligen för alla
åldrar, yngsta har väl varit 3
år och kört med sparkcykel

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

Mattusmäkivägen 111, Vörå
www.storlund.fi

men då är det nog vårdnadshavaren som är tränare! Annars så 6 år+ med lämplig
cykel och hjälm. Klubben har
t.o.m. två fatbike som medlemmar får låna och testa,
passar för cirka 8–14 åringar.
Det har variirkt många i vuxengruppen de senaste gångerna också.
Vi kör så alla hänger med
och man får ha el mtb också. Mera info på Facebook,
googla CK Triton. Oftast så
är vi på Norrvalla men ibland
skidcentrum eller Bergby

Kangas, där kan man ta ett
dopp efteråt om det är en het
sommarkväll. Vi far gärna
och utforskar nya områden.
Vörå MTB Park högst uppe
på slalombacken har en teknikbana med häftiga svängar
och gupp, en rockgarden
och propp. Sedan slingrar
en bana ner mot skidliften
in via skogen men innanför
rullskidbanan. Sista biten in
mot liften är inte klar ännu
och så har vi tänkt bygga en
lättare uppfart så det inte blir
mötande trafik i banan. Me-

VÖRÅ
GRANIT AB
Gravering, puts
o. förgyllning av
gravstenar samt
förmedling av nya
gravstenar.

Tel. 0500-362 109
BYGGTJÄNST - RAKENNUSPALVELU

ningen är att liften ska kunna
användas för att dra upp cyklister någon kväll i veckan
i framtiden. Det blev testat
på vårvintern i skarp snö
och det funkade då och kul
var det tydligen. Det finns en
häftig filmsnutt om parken
på Youtube som berättar allt!
Arbetet fortsätter.
Vid Norrvalla har vi tre
kortare banor permanent
utmärkta i terrängen. Karta
finns vid bollhallen. Grön är
lättast och röd kan man väl
klassa som ganska teknisk

svår och cirka 5 km. Bra ställe att ordna tävlingar på.
Botnia MTB kommer att
köras i sommar, troligtvis
30.07. Klubben har alltid
byggt och märkt banorna, så
också i år.
Vi siktar på att ha de märkta i god tid och så kör vi ett
(genrep), klubbtävling, ca två
veckor före. Så nu är det bara
att börja träna, det blir väl
kortare sträckor för juniorer
och nybörjare också.
Tävlande verkar inte vara
det viktigaste för de som håller på med den här sporten
har vi märkt så vi har färre
klubbtävlingar numera. Viktigast är nog att tävla med sig
själv, övervinna svårigheter i
terrängen, vistas i skogen och
ha roligt. Det blir fort maxpuls utan att du märker det
och man kopplar garanterat
bort allt annat.
Landsvägscykling är som
bäst om man kan köra i en
passlig grupp. Vi tror nog
det finns de som startar upp
sina racers bara vi hittar villiga dragare för en gemensam
träning i veckan. Hör gärna
av dig.
Kanske någon funderar
vad en Triton är! Det är väl
en manlig sjöjungfru.
CKT styrelsen
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Maxmo Hembygdsförening
har många järn i elden
Maxmo Hembygdsförening bedriver verksamhet
både på Klemetsgårdarna och på Tottesunds
herrgård.
Det kommer att sjuda av
liv på Tottesunds herrgård i
sommar då det bjuds på både
konserter och sommarteater.
Först ut är en bröllopsfest.
Den 10 juni 2022 har det gått
130 år sedan Jean och Aino Sibelius gifte sig på Tottesunds
herrgård. Detta uppmärksammar vi genom att se tillbaka på deras gemensamma
liv, från det att de träffades,
förlovade sig (i smyg!), gifte
sig och åkte på smekmånad.
Medverkar gör musikerna
Jussi Makkonen på cello och
Nazig Azezian på piano, skådespelare Simon Häger och
verksamhetsledaren på Juthbacka Mikaela Smedinga.
Konserten baseras på paret
Sibelius brevväxling, i vilken
de bland annat planerade sitt
bröllop. Jean, som kom från
ett finlandssvenskt hem skrev
sina brev på svenska och
Aino, som kom från ett finskt
hem, svarade på finska. Häger läser Jeans brev och Azezian läser breven som Aino
skrev, Makkonen och Smedinga fungerar som berättare.
I samband med konserten
kan man även boka en tre rättersmiddag, ingen mindre än
bröllopsmiddagen som Sibelius bjöd på under bröllopet!
Det blir laxsoppa till förrätt, rökt kött med rotsaker
till varm rätt och Sibeliusbakelse till efterrätt. Under middagen bjuds även gästerna
på ytterligare Sibelius musik
av Makkonen och Azezian.
Konserten är ett samarbete
med Maxmo Hembygdsförening och Juthbacka stiftelsen.Biljetter kan bokas via
deras hemsida https://www.
juthbacka.fi/anmalan/brollopsfestpatottesundherrgard.
Under de två första helgerna
i juli bjuder vi på sommarteater. Pjäsen ”Arvingen till Tottesund” är en dramatisering
av Anni Swans roman med
samma namn. En berättelse
som Anni tillägnat sin mor
som under några somrar
bodde på herrgården. Manuset har skrivits av Britt-Marie
Norrgård och för regin svarar
Jan Holm. Upptåg, intriger
och mystiska gäster vävs ihop
till en intressant historia.
Vem är egentligen den
rätta arvingen till Tottesund?
Ja, det får ni svaret på om ni
kommer och ser pjäsen. Ett
tjugotal aktörer medverkar,
allt från barn till äldre, och vi
är speciellt glada för att i år
får spela med flera rutinerade
skådespelare. Pjäsen har premiär 1.7. kl 18.
Övriga
föreställningar
är2.7, 3.7, 8.7 och 9.7. Biljetter kan bokas via Maxmo
hembygdsförenings hemsida
https://tottesund.sou.fi/sv/
evenemang/ eller per tfn 0401896882.

Övningen är i full gång av sommarens teaterstycke ”Arvingen till Tottesund”. Fr. vänster Johan Lax, Kurt Smeds, Lasse Hjelt och Viktor Östman. Foto: May-Britt
Audas

Aino och Jeans Sibelius gifte sig på Tottesunds herrgård
10.6.1892.

Sommarens andra konsert
går av stapeln 13.7 då Thomas
Enroths konsert ”En finlandssvensk sommarkväll” gästar
Tottesund. I konserten medverkar Erik-André Hvidsten,
Jannike, Philip Järvenpää, Heléne Nyberg, Thomas Lundin
samt musikerna Thomas Enroth, Peter Enroth och Krista
Kairaneva. Biljetter kan bokas
via
https://www.netticket.
fi/en-finlandssvensk-sommarkvall-2022. Kaffebiljetter
köps på plats.
Senare i år kommer vi att
ordna marknader och spökvandring.

Den övriga verksamheten
har tagit fart igen. Nu vill folk
röra på sig och träffa andra
människor efter att ha suttit
hemma under Coronapandemin. Det är många grupper, föreningar, företag och
privatpersoner som bokat in
ett besök på Tottesunds herrgård. Vi skräddarsyr besökspaket och erbjuder allt från
kaffe, mat, guidning, friluftsaktiviteter, konferensutrymmen och bastu för er grupp.
Två nya utställningar är
under uppbyggnad på herrgården, ”Maxmos första skola” och valförrättningar.

Cafe
Klemetsgårdarna
öppnar sina dörrar på midsommarafton och håller öppet tisdagar-söndagar kl 11–
19 fram till mitten av augusti.
Caféet har blivit känt
för både hembakat kaffebröd,
Maxmosmörgåsen
och de stora förmånliga
SIA-glasstrutarna. Nytt för
i år är att vi serverar våfflor med sylt och vispgrädde
på söndagar. Ett ypperligt
utflyktsmål med barn och
barnbarn.
Radio- och telefonutställningen har förnyats och en
helt ny utställning av handarbeten kallad ”Kvinnokraft”
kan beskådas i Östra gården.
Gunda Rex ställer ut sina fina
tavlor i Motorcykelmuseet.
På Klemetsgårdarna kan
man också fynda på vårt förstorade loppis, bl.a porslin,
prydnadssaker, handarbeten, böcker, tidningar och
mycket annat.
Välkommen att besöka
både Klemetsgårdarna och
Tottesunds herrgård i sommar.
May-Britt Audas,
verksamhetsledare
Håkan Nylund,
ordförande

Loppis och café i Oravais
zzDet blir sommarcafé och
loppis vid Amigo i Oravais,
Öurvägen 20. Öppet måndag,
onsdag och fredag kl. 14–18 i
juni och juli (midsommar-

afton stängt). Välkomna till
byns nya träffpunkt och välfyllda loppis!
Intäkterna går till diakoni
och mission!

18

onsdag 8 juni 2022

Händer i Vörå under juni–juli
3.6 BROMARKNAD kl. 14–18
vid Öjskatabro, Kvimo. Försäljning av fisk, ägg, hembakt,
grönsaker, kaffe mm. Ordnas regelbundet: fredagar kl.
14–18 och lördagar kl. 11–16
under sommaren. Arr. Arbetsgruppen för Bromarknaden i
Kvimo
4.6 CAFÉ ARVID. I sommar
driver Vörånejdens 4H:s unga
sommarcafé på Rasmusbacken! Öppet torsdagar–söndagar kl. 15–19 fram till 31.7. Arr.
Vörånejdens 4H
6.6 SIMSKOLA vid Norrvalla
simhall. Mer info på www.
folkhalsan.fi/vora. Arr. Föreningen Folkhälsan i Vörå
7.6 GYMTRÄNING FÖR SENIORER OCH ANDRA DAGLEDIGA kl. 11.30–12.30 i träningssalen på HVC i Oravais.
Vattenflaska med. Fortsätter
tisdagar i juni och juli. Deltagaravgift. Kontaktperson:
Gun Svenlin 0453520064. Arr:
Folkhälsan i Oravais
9.6 MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl. 10 på Rasmusbacken. Ordnas varje torsdag
i juni och juli månad. Arr. Stiftelsen Rasmusgården.
12.6 LOPPISRACE kl. 10–16 i
Kovik-Tuckor-Karvsor. Kartor finns att hämtas vid Karvsor skola och Tuckor byagård.
Se evenemang på Facebook
för mer information. Arr. Kovik ungdoms- och nykterhetsförening rf.
16.6 EN SOMMARKVÄLL
TILLSAMMANS kl. 19-21 vis
Särkimo skolgård. Se mera
info på FB @maxmoskargard.
Arrangör: Maxmo skärgårdsförening rf
18.6 MINIDISCO kl. 18.0020.00 vid Vörå uf lokal. För
barn i årskurs 3 och yngre. Mer
information: www.vorauf.fi.
Arr. Vörå ungdomsförening
27.6 SIMSKOLA vid Skolstranden i Särkimo. Mer info
på www.folkhalsan.fi/maxmo. Arr. Folkhälsan i Maxmo
27.6 SIMSKOLA vid Finnholmen. Mer info på www.folkhalsan.fi/maxmo. Arr. Folkhälsan i Maxmo

info och anmälan på. https://
voranejden.fs4h.fi/events/
sommarlagret-tidsresan/.
Arr. Vörånejdens 4H
29.6 SOMMARCAFÉ VID
FURIRBOSTÄLLET öppnar
för säsongen. Caféet är öppet
tom. 31.7 (ej måndagar och tisdagar). Närmare info: www.
oravais1808.fi. Arr. Oravais
historiska förening
29.6 UTSTÄLLNING OM
LOTTA RÖRELSEN vid Furirbostället öppnar. Utställningen visas varje dag som
sommarcaféet är öppet. Jubileumsutställningen är delar
av utställningen från Jakobstads museum och materialet
från Oravais och Vörås egna
Lottor. Närmare info: www.
oravais1808.fi. Arr. Oravais
historiska förening
1.7 ARVINGEN TILL TOTTESUND kl. 18 vid Tottesunds
herrgård. Övriga föreställningar 2.7, 3.7, 8.7 och 9.7. Bokningar www.tottesund.sou.fi
eller 0401869882. Arr. Maxmo
hembygdsförening.
2.7 SKÄRGÅRDSMARKNAD
kl. 11.00–15.00 Österö. Den
traditionella skärgårdsmarknaden. Här hittar du färsk
och tillredd fisk, grönsaker,
bakverk mm. Glöm inte den
goda fisksoppan. Arr. ÖsteröVesterö byaförening
2.7 MAXMODANSIN kl. 21-02.
Carisma bjuder upp till dans
och Hot Shots spelar i puben.
Arr.Kärklax ungdomsförening.

VÖRÅDAGARNA 4 – 10.7
MÅNDAG 4.7
I RÅGENS OCH FJÄRDARNAS RIKE, årgång 42 utkommer.
FÖRSÄLJNING AV AVSKRIVNA BÖCKER & TIDNINGAR
inleds kl. 14 vid Oravais bibliotek.
CAFÉ BAGARSTUGAN kl.
14–19. Ett somrigt gammaldagscafé i prostgårdsparken.
Öppet måndag – fredag under
Vörådagsveckan. Arr. Vörå
församling

inleds kl. 14 vid Maxmo bibliotek.
PADDLING MED KAJAK
FÖR NYBÖRJARE i VästeröÖsterö skärgård. Start kl.10
vid Sandskatan, Västerö 1630.
I avgiften ingår kajak, paddel, flytväst och kapell. Krav
på simkunnighet, 100 m. Åldersgräns: Födda 2010 och
äldre. Paddlingstid 1,5 h. Anmälning: fritid@vora.fi eller
0509135161 senast 1.7. Minst 4
och max. 8 deltagare. Väderreservation. Arr. Kultur och
fritid i Vörå och fritidsavdelningen i Korsholm.
DAGSUTFÄRD MED KAJAK
i Västerö-Österö skärgård.
Start kl. 12.15 vid Sandskatan, Västerö 1630. I avgiften
ingår kajak, paddel, flytväst
och kapell. Krav på simkunnighet, 100 m. Åldersgräns:
Födda 2008 och äldre. Paddlingstid 4–5 h. Paus kommer
att hållas så ta med egen
matsäck. Anmälning: fritid@vora.fi eller 050-9135161
senast 1.7. Minst 4 och max.
8 deltagare. Väderreservation. Arr. Kultur och fritid i
Vörå och fritidsavdelningen i
Korsholm.
MATDAG kl 11–14 vid Arvidsgården på Rasmusbacken
(Haviståkersvägen
92–95,
Vörå). Laxsoppa och kaffe.
Bokningar till 0409651561.
Arr. Stiftelsen Rasmusgården
SAGO- OCH PYSSELSTUND
kl. 13 vid Vörå huvudbibliotek
med Hanna Granqvist. Hanna läser sin nya barnbok Tor
och gråten (ill. Tanja Aumanen). Arr. Biblioteket
CAFÉ VID EINARS STUGA
kl. 14–16 vid Kimo bruk. Öppet tisdagar i juli månad. Arr.
Oravais hembygdsförening/
Kimo brukssektion
PAINTBALL kl. 16–18 vid
Vörå skidcentrum för ungdomar uppe på slalombacken.
Åk upp till slalombacken via
Maggmossen.
Förhandsanmälning senast 1.7. I avgiften
ingår utrustning och 100 skott.
Barn u 12 år endast i föräldrars
sällskap. Kontaktperson: Kim
Kattil, tfn 050-307 6984. Arr.
JKC-marketing och Vörå fritid
TRIVSELKVÄLL kl. 18 vid
Virgo arbetarbostadsmuseum
(Masugnsvägen 29). Gästartist
Christian Vesterqvist. Servering. Arr. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen

28.6 INTERNATIONELL SENIORDANS kl. 13.00–14.30
vid danslavan vid Kimo
bruk (vid regn hålls dansen
vid Kimo ungdomsförening). Övriga tillfällen: 5.7,
12.7, 19.7 och 26.7. Vattenflaska o lämpliga kläder.
Ingen förhandskunskap eller
danspartner behövs. Kontaktperson: Gun Svenlin
0453520064. Arr: Folkhälsan
i Oravais, Finlands Seniordansförbund.

AMAZING VÖÖRODAGSRACE start och mål vid Vörå uf
lokal. Sök ledtrådar och svar,
på en rutt på ca 10km. Pågår
fram till 10.7.2022. Mer information www.vorauf.fi. Arr.
Vörå ungdomsförening

29.6
SOMMARLÄGRET
TIDSRESAN PÅ RASMUSBACKEN Övernattningsläger 29.6–1.7, för barn i åldern
7–12 år. Under lägrets gång
bekantar vi oss med livet på
landsbygden under olika århundraden och -tionden. Vi
lagar mat tillsammans, upptäcker naturen, leker och
pysslar om gårdens djur. Mer

FÖRFATTARKVÄLL kl. 18 på
huvudbiblioteket. Riina Peltonen, ”Noita, kalloja, vedenhenkiä – Maaginen matkaopas Pohjanmaalle. Arr. Biblioteket

ONSDAG 6.7

TISDAG 5.7

UTFÖRSÄLJNING AV GAMLA BANKINVENTARIER kl.
14-18 vid bankhuset (Vöråvägen 7). Alla intäkter skänks

BYAKAMP i friidrott på Oravais sportplan. En vänskaplig lagtävling mellan byarna
i Vörå. (Närmare information kommer senare). Arr. IF
VOM

FÖRSÄLJNING AV AVSKRIVNA BÖCKER & TIDNINGAR

UNDER LYKTAN, möt författaren Lilian Sjölund kl. 19-21
på Abramsgården i Vörå. Arr.
Abramsgården
NATTZUMBA kl. 19–21 med
Camilla vid Maxmo dansbana. Gratis. Arr. Fritidskansli

FÖRSÄLJNING AV AVSKRIVNA BÖCKER & TIDNINGAR
inleds kl. 12 vid Vörå huvudbibliotek.

oavkortat till välgörande ändamål. Arr. Vörå Sparbanks
Aktiastiftelse
SAGO- OCH PYSSELSTUND
kl. 18 vid Oravais bibliotek
med Hanna Granqvist. Hanna läser sin nya barnbok Tor
och gråten (ill. Tanja Aumanen). Arr. Biblioteket
FOTOUTSTÄLLNING kl. 18-21
i Hägglunds fotomuseum vid
Rökiö kvarn (guider på plats).
Även möjligt att bekanta sig
med petanquespelet och samtidigt köpa säsongskort. Servering. Arr. Rökiö biblioteksförening.
MINIATYREN
MINIMASUNEN 1930 öppen från kl. 18
(Masugnsvägen 99). Guider
på plats. Förhandsboka gärna
till: margarethanordqvist@
gmail.com /0400108180. Inträde. Arr. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
VÖRÅDAGSTRAIL vid skidcentrum (närmare information kommer senare). Arr.
Vörå if.
FÖRFATTARKVÄLL kl. 18 på
huvudbiblioteket.Mikaela
Nykvist ”Runsorserien”. Arr.
Biblioteket
EN KVÄLL VID BYAGÅRDEN
kl. 19.00 vid Lotlax byagård.
Musikafton med Towe Wiederberg och Helene Nyberg.
Tomas Enroth med musiker.
Bokningar: www.netticket.fi
POPULÄRMUSIK FRÅN VITTULA kl. 19 vid Kyroboas
kvarn, Kimo. Övriga föreställningar 8.7, 10.7, 12.7, 13.7, 14.7,
17.7, 19.7, 20.7, 21.7, 24.7, 26.7,
27.7, 28.7 och 30.7. Bokningar
www.oravaisteater.fi.
Arr.
Oravais Teater.
TORSDAG 7.7
MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl. 10 på Rasmusbacken.
Arr. Stiftelsen Rasmusgården.
FOTOUTSTÄLLNING kl. 18–21
i Hägglunds fotomuseum vid
Rökiö kvarn (guider på plats).
Även möjligt att bekanta sig
med petanquespelet och samtidigt köpa säsongskort. Servering. Arr. Rökiö biblioteksförening.
MINIATYREN
MINIMASUNEN 1930 öppen från kl. 18
(Masugnsvägen 99). Guider
på plats. Förhandsboka gärna
till: margarethanordqvist@
gmail.com /0400108180. Inträde. Arr. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
KARAROCKARANS VÖRÅDAGSKONSERT Beroende
på väder ordnas konserten
endera på familjen Nordqvists
altan (Björklundsvägen 30)
eller vid Bio Astra. (Närmare
information kommer senare).
Arr. Kararockaran
FREDAG 8.7
MINIATYREN
MINIMASUNEN 1930 öppen från kl. 18
(Masugnsvägen 99). Guider
på plats. Förhandsboka gärna
till: margarethanordqvist@
gmail.com /0400108180. In-

Bild från Vörådagarna 2019.

träde. Arr. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
VÖRÅDAGSPARTY på Norrvalla. På scen bl.a. Vörjeans.
Arr. Folkhälsan Norrvalla
LÖRDAG 9.7
SOMMARMARKNAD
kl.
10–14 vid kommungården
i Vörå. Besök marknadens
författartält där våra lokala
författare har bokförsäljning. Varierande program
under marknaden. Bungytrampolin. Traditionsenlig
marknadsförsäljning.
Arr.
Föreningarna på Rasmusbacken, fritidskansli.
LANGRADIN kl. 11. Festtåg
genom Vörå centrum med
företag, föreningar och andra intresserade. Refereras
från Karlsborg. Anmälan till
Langradin senast 4.7 2022 via
www.vora.fi/langradin eller
tfn 382 1671. Det mest briljanta
ekipaget bland föreningar och
företag belönas. Nytt för i år är
att publiken även kan rösta på
sitt favoritekipage.
VÖRÅSOPPAN serveras kl.
11–14 i Tegengrenskolans matsal. Hemförsäljning beställs
helst på förhand och eget
kärl med. Arr. Ulrika Krooks
tfn 050-3245070.
LÖRDAGSÖPPET VID HUVUDBIBLIOTEKET kl. 11-15.
VÖRÅDAGSDANS @CITYLOKALIN kl. 20.00–02.00. Dans
i salen till tonerna av Tomas
Fantz och partybandet Los
Herreros. Åldersgräns K18.
Arr: Vörå ungdomsförening.
SÖNDAG 10.7
VÖRÅDAGARNAS
FESTGUDSTJÄNST kl. 11 i Oravais
kyrka; H. Boije, M. Klemets.
HUVUDFEST kl.13 vid Kimo-

bruk. Festtal, musik och utdelning av utmärkelser samt
hederstecken. Servering.
FOTOUTSTÄLLNING kl. 13–
16 i Hägglunds fotomuseum
vid Rökiö kvarn (guider på
plats). Även möjligt att bekanta sig med petanquespelet och
samtidigt köpa säsongskort.
Servering. Arr. Rökiö biblioteksförening.
BOTNIA TOUR FRISBEEGOLF tävling vid Vörå skidcentrum. (närmare information kommer senare). Arr.
Flying Discs Vörå
11.7 SIMSKOLA vid Komossa
fritidsområde. Mer info på
www.folkhalsan.fi/oravais.
Arr. Folkhälsan i Oravais.
11.7 SIMSKOLA vid Oravais
hamn. Mer info på www.folkhalsan.fi/oravais. Arr. Folkhälsan i Oravais.
13.7 FAMILJEDAG VID FURIRBOSTÄLLET En dag med
program för hela familjen,
med lämplig dos underhållning med historia och demokrati som gemensam nämnare. Föreställningen FREDSDUVAN kl. 13 och 14.30 vid
Furirbostället. Övriga datum:
20.7 & 27.7. Obs! Två föreställningar per dag. Bokningar:
lilianpettersonsmeds1808@
gmail.com. Deltragaravgift.
Närmare info: www.oravais1808.fi. Arr. Oravais historiska förening.

3.6. SILTAMARKKINAT klo
14–18 Öjskatan sillalla Kvimossa. Myynnissä kalaa,
kananmunia,
kotitekoisia
leipomuksia, kasviksia, kahvia ym. Järjestetään kesällä
säännöllisesti perjantaisin klo
14–18 ja lauantaisin klo 11–16.
Järj. Kvimon siltamarkkinoiden työryhmä
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Tapahtuu Vöyrillä kesä–heinäkuussa
Varaukset: www.tottesund.
sou.fi tai 0401869882. Järj.
Maxmo hembygdsförening.
2.7. SILTAMARKKINAT klo
11.00–15.00 Österössä. Perinteiset
saaristomarkkinat.
Täältä löydät sekä tuoretta
että valmista kalaa, kasviksia,
leipomuksia ym. Älä unohda
maittavaa kalakeittoa. Järj.
Österö-Vesterö byaförening
2.7. MAKSAMAAN TANSSIT
klo 21–02. Tanssittajana toimii Carisma ja pubissa soittaa Hot Shots. Järj. Kärklax
ungdomsförening

VÖYRINPÄIVÄT 4.–10.7.
MAANANTAI 4.7.
I RÅGENS OCH FJÄRDNARNAS RIKE -kirjan 42. vuosikerta ilmestyy.
POISTETTUJEN KIRJOJEN
JA LEHTIEN MYYNTI alkaa
klo 14 Oravaisten kirjastossa.

4.6. CAFÉ ARVID. Vöyrin
seudun 4H:n nuoret pitävät kesällä kesäkahvilaa
Rasmuksenmäellä! Avoinna
torstaista sunnuntaihin klo
15–19, 31.7. saakka. Järj. Vöyrin
seudun 4H
6.6. UIMAKOULU Norrvallan uimahallissa. Lisätietoja
osoitteessa www.folkhälsan.
fi/vora. Järj. Vöyrin Folkhälsan
7.6. KUNTOSALIHARJOITTELUA SENIOREILLE JA
MUILLE
PÄIVISIN
VAPAALLE OLEVILLE klo
11.30–12.30 Oravaisten terveyskeskuksen harjoittelusalissa. Ota mukaan vesipullo.
Pidetään kesä- ja heinäkuun
jokaisena tiistaina. Osallistumismaksu. Yhteyshenkilö:
Gun Svenlin 0453520064.
Järj. Oravaisten Folkhälsan
9.6. HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK
klo 10 Rasmuksenmäellä. Pidetään kesä- ja heinäkuun
jokaisena torstaina. Järj. Rasmusgården-säätiö
12.6. KIRPPISRACE klo 10–
16 Kovikissa, Tuckorissa ja
Karvsorissa. Karttoja voi noutaa Karvsor skolasta tai Tuckorin kylätalolta. Lisätietoja löydät Facebook-tapahtumasta.
Järj. Kovik ungdoms- och
nykterhetsförening rf
16.6. KESÄILTA YHDESSÄ
klo 19–21 Särkimo skolan
pihalla. Lisätietoja Facebookissa @maxmoskargard. Järj.
Maxmo skärgårdsförening rf
18.6. MINIDISCO klo 18.00–
20.00 Vöyrin nuorisoseuralla.
Kolmosluokkalaisille ja sitä
nuoremmille.
Lisätietoja
osoitteessa
www.vorauf.fi.
Järj. Vörå ungdomsförening
27.6. UIMAKOULU Särkimo
skolan rannalla. Lisätietoja
osoitteessa www.folkhälsan.
fi/maxmo. Järj. Maksamaan
Folkhälsan

27.6. UIMAKOULU Finnholmenissa. Lisätietoja osoitteessa
www.folkhälsan.fi/
maxmo. Järj. Maksamaan
Folkhälsan
28.6.
KANSAINVÄLISET
SENIORITANSSIT klo 13.00–
14.30 Kimon ruukin tanssilavalla (sateella tanssit pidetään Kimon nuorisoseuralla).
Muut tilaisuudet: 5.7., 12.7. ja
26.7. Vesipullo ja soveltuvat
vaatteet. Ennakkotaitoja tai
tanssiparia ei tarvita. Yhteyshenkilö: Gun Svenlin
0453520064. Järj. Oravaisten
Folkhälsan, Finlands Seniordansförbund
29.6. KESÄLEIRI ”AIKAMATKA RASMUKSENMÄELLÄ”. Yöpymisleiri 29.6.–1.7.,
7–12-vuotiaille. Leirin aikana
tutustumme maaseudun elämään eri vuosisatojen ja -kymmenten aikana. Teemme yhdessä ruokaa, tutkimme luontoa, leikimme ja hoivaamme
tilan eläimiä. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset osoitteessa
https://voranejden.fs4h.fi/
events/sommarlagret-tidsresan/. Järj. Vöyrin seudun 4H”
29.6. FURIIRINPUUSTELLIN KESÄKAHVILA avaa
ovensa. Kahvila on auki 31.7.
saakka (ei maanantaisin tai
tiistaisin). Lisätietoja: www.
oravais1808.fi. Järj. Oravais
historiska förening
29.6. LOTTALIIKE-näyttely
Furiirinpuustellilla. Näyttely
on avoinna joka päivä kesäkahvilan ollessa avoinna.
Juhlanäyttelyssä on näytteillä
osa Pietarsaaren museon kokoelmia sekä Oravaisten ja
Vöyrin lottayhdistysten kokoelmia. Lisätietoja: www.
oravais1808.fi. Järj. Oravais
historiska förening
1.7. ARVINGEN TILL TOTTESUND -näytelmä klo 18 Tottesundin kartanolla. Muut
esitysajat 2.7., 3.7., 8.7. ja 9.7.

BAGARSTUGAN-KAHVILA
klo 14–19. Kesäinen vanhan
ajan kahvila pappilan puistossa. Avoinna maanantaista
perjantaihin Vöyrinpäivien
aikana. Järj. Vöyrin seurakunta
VÖYRINPÄIVIEN AMAZING
RACE: lähtö ja maali Vöyrin
nuorisoseuralla. Etsi vihjeitä ja
vastauksia noin 10 kilometrin
reitiltä. Jatkuu 10.7.2022 saakka. Lisätietoja: www.vorauf.fi.
Järj. Vörå ungdomsförening
YLEISURHEILUN KYLÄOTTELU Oravaisten urheilukentällä. Vöyrin kylien välinen, ystävällismielinen joukkuekilpailu. (Lisätietoja tulee
myöhemmin.) Järj. IF VOM
KIRJAILIJAILTA klo 18 Vöyrin pääkirjastossa. Riina
Peltonen: ”Noita, kalloja,
vedenhenkiä – Maaginen
matkaopas Pohjanmaalle”.
Järj. Kirjasto
TIISTAI 5.7.
POISTETTUJEN KIRJOJEN
JA LEHTIEN MYYNTI alkaa
klo 14 Maksamaan kirjastossa.
K A J A K K I M E L O N TA A
ALOITTELIJOILLE
Västerön-Österön saaristossa.
Lähtö klo 10 Sandskatanista,
Västerö 1630. Maksu sisältää
kajakin, melan, pelastusliivit ja suojapeitteen. Vaatimuksena uimataito (100 m).
Ikäraja: vuonna 2010 syntyneet ja sitä vanhemmat. Tapahtuman kesto 1,5 tuntia. Ilmoittautumiset: fritid@vora.
fi tai 0509135161 viimeistään
1.7. Vähintään 4 ja enintään 8
osallistujaa. Säävaraus. Järj.
Vöyrin kunnan kulttuuri ja
vapaa-aika ja Mustasaaren
vapaa-aikaosasto
PÄIVÄREISSU KAJAKILLA
Västerön-Österön saaristossa. Lähtö klo 12.15 Sandskatanista, Västerö 1630. Maksu
sisältää kajakin, melan, pelastusliivit ja suojapeitteen.
Vaatimuksena uimataito (100
m). Ikäraja: vuonna 2008
syntyneet ja sitä vanhemmat.

Tapahtuman kesto 4–5 tuntia. Pidämme taukoja, joten
ota mukaan omat eväät. Ilmoittautumiset: fritid@vora.
fi tai 0509135161 viimeistään
1.7. Vähintään 4 ja enintään
8 osallistujaa. Säävaraus. Järj.
Vöyrin kunnan kulttuuri ja
vapaa-aika ja Mustasaaren
vapaa-aikaosasto
RUOKAPÄIVÄ klo 11–14 Arvidsgårdenissa Rasmuksenmäellä
(Haviståkersvägen
92–95, Vöyri). Lohikeittoa ja kahvia. Varaukset:
0409651561. Järj. Rasmusgården-säätiö
SATU- JA ASKARTELUTUOKIO klo 13 Vöyrin pääkirjastolla Hanna Granqvistin
kanssa. Hanna lukee ääneen
uutta lastenkirjaansa ”Tor
och gråten” (kuvitus: Tanja
Aumanen). Järj. Kirjasto
EINARIN TORPAN KAHVILA
klo 14–16 Kimon ruukilla.
Avoinna heinäkuun jokaisena tiistaina. Järj. Oravais
hembygdsförening/Kimo
brukssektion
PAINTBALLIA klo 16–18 Vöyrin hiihtokeskuksen laskettelurinteessä nuorille. Käynti
laskettelurinteeseen
Magmossenin kautta. Ennakkoilmoittautuminen 1.7. mennessä. Maksuun sisältyy varustus
ja 100 kuulaa. Alle 12-vuotiaat
lapset vain vanhempien seurassa. Yhteyshenkilö: Kim
Kattil, puh. 050-307 6984.
Järj. JKC-marketing ja Vöyrin
vapaa-aikatoimisto
VIIHTYISÄ ILTA klo 18 Virgotyöläiskotimuseossa
(Masuunintie 29). Vierailevana
artistina Christian Vesterqvist. Tarjoilu. Järj. Oravais
hembygdsförening/Virgosektionen
LYHDYN VALOSSA, tapaa
kirjailija Lilian Sjölund klo
19–21 Vöyrin Abramsgårdenilla. Järj. Abramsgården
ILTAZUMBAA
Camillan
kanssa klo 19–21 Maksamaan
tanssilavalla. Maksuton. Järj.
Vapaa-aikatoimisto
KESKIVIIKKO 6.7.
POISTETTUJEN KIRJOJEN
JA LEHTIEN MYYNTI alkaa
klo 12 Vöyrin pääkirjastossa.
VANHOJEN
PANKKIKALUSTEIDEN MYYNTI klo
14–18 pankkitalolla (Vöyrintie 7). Kaikki tuotot lahjoitetaan
lyhentämättömänä
hyväntekeväisyyteen.
Järj.
Vöyrin Säästöpankin Aktiasäätiö
SATU- JA ASKARTELUTUOKIO klo 18 Oravaisten kirjastossa Hanna Granqvistin
kanssa. Hanna lukee ääneen
uutta lastenkirjaansa ”Tor
och gråten” (kuvitus: Tanja
Aumanen). Järj. Kirjasto
VALOKUVANÄYTTELY klo
18–21 Hägglundin valokuvamuseolla Rökiön myllyllä
(oppaita paikalla). Lisäksi
mahdollisuus tutustua petanquen pelaamiseen ja ostaa
kausikortteja. Tarjoilu. Järj.

Rökiö biblioteksförening
MINIMASUUNI 1930 -pienoismalli näytteillä klo 18 alkaen (Masuunintie 99). Oppaita
paikalla. Ennakkovaraukset:
margarethanordqvist@gmail.
com/0400108180. Sisäänpääsymaksu. Järj. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
VÖYRINPÄIVIEN POLKUJUOKSU hiihtokeskuksella (lisätietoja tulee myöhemmin).
Järj. Vörå if
KIRJAILIJAILTA klo 18 pääkirjastolla. Mikaela Nykvist
ja Runsor-kirjasarja.
Järj.
Kirjasto
ILTA KYLÄTALOLLA klo
19.00 Lotlaxin kylätalolla.
Towe Wiederberg, Helene
Nyberg sekä Tomas Enroth ja
muusikot esittävät musiikkia.
Tilaukset: www.netticket.fi
POPULÄRMUSIK FRÅN VITTULA -näytelmä klo 19 Kyroboas kvarn -myllyllä, Kimo.
Muut esitysajat 8.7., 10.7., 12.7.,
13.7., 14.7., 17.7., 19.7., 20.7., 21.7.,
24.7., 26.7., 27.7., 28.7. ja 30.7.
Varaukset osoitteessa www.
oravaisteater.fi. Järj. Oravais
Teater

kirjailijat myyvät kirjojaan.
Vaihtelevaa markkinaohjelmaa. Benjitrampoliini. Perinteistä markkinamyyntiä. Järj.
Rasmuksenmäen yhdistykset, vapaa-aikatoimisto
LANGRADIN klo 11. Vöyrin
keskustan läpi kulkeva juhlakulkue yrityksille, yhdistyksille ja muille kiinnostuneille.
Kulkue selostetaan Karlsborgilta.
Ilmoittautumiset
Langradiniin 4.7.2022 mennessä osoitteessa www.vora.
fi/langradin tai numeroon
382 1671. Yhdistys- ja yritysluokkien loistavin ajoneuvo
palkitaan. Tänä vuonna uutta
on, että yleisö voi äänestää
suosikkiaan.
VÖYRINSOPPAA tarjoillaan
klo 11–14 Tegengrenskolanin
ruokasalissa. Kotiinmyyntiä,
ota mukaan oma astia. Järj.
Ulrika Krooks
LAUANTAIN AVOIMET OVET
PÄÄKIRJASTOLLA klo 11–
15.
VÖYRINPÄIVIEN TANSSIT
@CITYLOKALIN klo 20.00–
02.00. Tanssittajina toimivat
Tomas Fantz ja juhlabändi
Los Herreros. Ikäraja: 18.
Järj. Vörå ungdomsförening

TORSTAI 7.7.

SUNNUNTAI 10.7.

HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK klo
10 Rasmuksenmäellä. Järj.
Rasmusgården-säätiö

VÖYRINPÄIVIEN
JUHLAJUMALANPALVELUS
klo
11 Oravaisten kirkossa: H.
Boije, M. Klemets.

VALOKUVANÄYTTELY klo
18–21 Hägglundin valokuvamuseolla Rökiön myllyllä
(oppaita paikalla). Lisäksi
mahdollisuus tutustua petanquen pelaamiseen ja ostaa
kausikortteja. Tarjoilu. Järj.
Rökiö biblioteksförening
MINIMASUUNI 1930 -pienoismalli näytteillä klo 18 alkaen (Masuunintie 99). Oppaita
paikalla. Ennakkovaraukset:
margarethanordqvist@gmail.
com/0400108180. Sisäänpääsymaksu. Järj. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
KARAROCKARNA-YHTYEEN VÖYRINPÄIVIEN KONSERTTI. Säästä riippuen konsertti järjestetään joko Nordqvistien terassilla (Björklundintie 30) tai Bio Astrassa. (Lisätietoja tulee myöhemmin.)
Järj. Kararockaran
PERJANTAI 8.7.
MINIMASUUNI 1930 -pienoismalli näytteillä klo
18 alkaen (Masuunintie
99). Oppaita paikalla. Ennakkovaraukset:
margarethanordqvist@gmail.
com/0400108180. Sisäänpääsymaksu. Järj. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
VÖYRINPÄIVIEN
BILEET
Norrvallassa. Lavalle nousee
mm. Vörjeans. Järj. Folkhälsan Norrvalla
LAUANTAI 9.7.
KESÄMARKKINAT klo 10–14
Vöyrin kunnantalolla. Vieraile markkinoiden kirjailijakojulla, jossa paikalliset

PÄÄJUHLA klo 13 Kimon
ruukilla. Juhlapuhe, musiikkia, kunnianosoitusten
ja kunniamerkkien jako ja
tarjoilu.
VALOKUVANÄYTTELY klo
13–16 Hägglundin valokuvamuseolla Rökiön myllyllä
(oppaita paikalla). Lisäksi
mahdollisuus tutustua petanquen pelaamiseen ja ostaa
kausikortteja. Tarjoilu. Järj.
Rökiö biblioteksförening
BOTNIA TOUR FRISBEEGOLF -kilpailu Vöyrin hiihtokeskuksella. (Lisätietoja tulee myöhemmin.) Järj. Flying
Discs Vörå
11.7. UIMAKOULU Komossan
ulkoilualueella. Lisätietoja
osoitteessa www.folkhälsan.
fi/oravais. Järj. Oravaisten
Folkhälsan
11.7. UIMAKOULU Oravaisten satamassa. Lisätietoja
osoitteessa www.folkhälsan.
fi/oravais. Järj. Oravaisten
Folkhälsan
13.7. PERHEPÄIVÄ FURIIRINPUUSTELILLA. Päivän
aikana järjestetään ohjelmaa
koko perheelle: sopiva annos viihdettä ja yhteisenä nimittäjänä toimivat historia ja
demokratia. RAUHANKYYHKY-esitys klo 13 ja 14.30
Furiirinpuustellilla. Muut esitykset: 20.7. ja 27.7. HUOM.!
Kaksi esitystä päivässä. Ilmoittautumiset: lilianpettersonsmeds1808@gmail.com.
Järjestetään myös 20.7. Lisätietoja: www.oravais1808.fi.
Järj. Oravais historiska förening
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4Hs sommar fylls med läger,
aktiviteter och caféverksamhet

zzSommarläger på Rasmusbacken

zzLäste ni förra numret av
Kommunbladet kanske ni
minns drömmarna om ett
sommarcafé på Rasmusbacken, och javisst, det blir
av. Med det och mycket mer
håller Vörånejdens 4H i gång
hela sommaren.
Sommarlovet inleds, skolorna tar slut. Men i samma
stund börjar en annan skola,
Matskolan, i 4Hs regi. Matskolan firar i år tioårsjubileum och är en av 4Hs mest
omtyckta aktiviteter, och
även i år fylldes lägerplatserna i snabb takt. Under
matskolan får deltagarna
uppleva matglädje med alla
sinnen.
Tillsammans tillreds dagslägrets alla måltider och
deltagarna får lära sig, förutom många bra recept, om
matens ursprung och vikten
av en hälsosam kost. I matskolan ingår också ett bondgårdsbesök, och denna gång
tar bussen matskolebarnen
till Peter Backs gård i Bertby.
Dagslägret avslutas med en
familjemiddag, där deltagarna får servera sina familjer en
egentillredd måltid.
Senare i sommar blir det
också en till matskola, den
kommer att ordnas för barn
vid flyktingförläggningen i
Oravais. ”Matskolan är omtyckt, så det känns fint att
kunna erbjuda barnen där
samma lägerupplevelse som
andra jämnåriga tar del av”,

4H bjuder på en mängd olika egenaktiviteter i sommar.

berättar Ebba Stoor ansvarig
ledare på sommarens matskolor.
Under senaste somrar har

4H-föreningen hållit till på
Rasmusbacken i Vörå – och
även i sommar erbjuds sommarläger i gårdens mysiga

miljö. Lägret äger rum 29.6–
1.7 och bjuder på traditionellt
lägerliv med matlagning och
övernattning tillsammans, vi

••29.6–1.7. Sommarlägret
Tidsresan på Rasmusbacken.
När vi landar på Rasmusbacken på lägrets första
dag åker vi bakåt i tiden
och tills lägrets avslut är vi
tillbaka på år 2022. Under
lägrets gång bekantar vi oss
med livet på landsbygden
under olika århundraden
och -tionden. Vi lagar mat
tillsammans, upptäcker
naturen, leker och pysslar
om gårdens djur.

••Övernattningsläger, för
barn i åldern 7–12 år.
••mer info och anmälan på.
https://voranejden.fs4h.
fi/events/sommarlagrettidsresan/
••Arr. Vörånejdens 4H
••Café Arvid – Vörånejdens
4Hs sommarcafé på Rasmusbacken, Haviståkersvägen 92-95, Vörå
••Öppet torsdagar – söndagar
kl. 15-19. Vörådagsveckan,
öppet alla dagar

rör oss i naturen och dyker
in i tidigare tidsepoker när vi
rör oss på backen.
På Rasmusbacken händer också annat spännande,
sommarcaféet Café Arvid
har öppnat och bakom
disken delar en handfull
4H-ungdomar på arbetsturerna. Sommarcaféet är en
ny verksamhet för Vörånejdens 4H, men att sysselsätta
ungdomar har alltid funnits
med.
– Vi är glada att vi kan erbjuda sommarjobbstillfällen för ett flertal ungdomar
både i sommarcaféet och
på våra läger. För många
är det första sommarjobbet och vi strävar efter att
ge dem goda verktyg att utvecklas, ta ansvar och sätta
sin egen prägel på det jobb
de gör, framhåller styrelse-

medlemmarna gemensamt.
Redan från början finns
fostran till företagsamhet
med i 4Hs verksamhetsmodell.
Medlemmar har redan från
sjuårsåldern möjlighet att ha
egna sommaruppgifter som
bokförs i ett häfte. Något som
många 4H:are minns från sin
egen tid som aktiva medlemmar.
Är du 4H-medlem och vill
testa på en egen sommaruppgift, kanske sköta djur, laga
mat, sköta gårdssysslor är det
bara köra i gång!
Uppgiftshäften kan hämtas från sommarcaféet på
Rasmusbacken eller sätt
meddelande om ni vill ha
hem det på posten.
Text och foto:
Vörånejdens 4H

BUU-sagan framfördes Mete för skolelever
live i Tottesund
ordnades i Oravais
Lördagen den 21.5
ordnade Centrumskolan
i Oravais friluftsdag vid
Oravais hamn för sina
elever i årskurs 1–4.

I början av maj fick ett
hundratal barn i Vörå
uppleva finlandssvensk
barnkultur på hög nivå.
De fick nämligen se
premiären av BUU-sagan
live vid herrgården i Tottesund.
Alla förskolebarn blev inbjudna till evenemanget och
bildningssektorn bjöd på
busstransporten tack vare
projektmedel från Undervisnings- och kulturministeriet
och deras specialunderstöd
för främjande av läskunnighet.
Malin Olkkola känd som
BUU-klubbens programledare dramatiserade sagan
Sov nu Vesta-Linnéa. Berättelsen blev extra effektfull
med passande ljudeffekter
som ljöd ur ljudanläggningen. Barnen lyssnade
med stor inlevelse och efter
sagans slut var de snabbt
ner från läktaren och fick se
sagokistan, prova brunnshäxans hatt, bläddra i VestaLinnéaboken och prata med
Malin.
Stämningen var på topp
och vädret var på vår sida.
På eftermiddagen hölls även
en öppen sagostund på huvudbiblioteket som också

Längst fram till vänster är Aron Rosenberg, bakom Aaron
Hedström till höger om Malin sitter Ida Rintamäki med
Iris Hautanen i famnen och längst fram till höger står Max
Bengs. Foto: Kati Broo

blev välbesökt. Barnen var
lyckliga att få träffa och prata med sin tv-kändis. Vill du
lyssna på fler sagor? Kolla

YLE Arenan.
Tack BUU-klubben för ert
besök i Vörå och grattis till
era 25 år!

Oravais fiskargille var på
plats och hjälpte till och
handledde så alla elever fick
pröva på metandets ädla
konst.
Eleverna var indelade i
grupper på 12 personer ledda av 8 handledare, vilket
betydde att handledningen
nästan blev individuell.
I det strålande solskenet trivdes både barn och
vuxna och framförallt fisken. Aborre, mört, braxen
och stäm var på hugget
och nästan alla elever fick
fisk eller hade åtminstone
napp. Fiskaren själv fick
bestämma om fisken skulle
tas hem eller släppas tillbaks i havet.
Centrumskolans
elever
hade säkert en rolig dag, med
mycket trevligt program.
Fiskargillet ordnar även
en fisketävling för eleverna
under sommarlovet. Då
får eleverna fiska på egen
hand. De väger och fotograferar fisken de vill använda
i tävlingen och skickar in
fotot till fiskargillet. Alla

Arwid Lindholm metar handledd av Leif Svens.

elever som skickar in ett fiskefoto till tävlingen får ett
pris. Fotona på fisken och
deltagarna sätts sedan upp

på en vägg i skolan.
Oravais fiskargille genom
Lilo Backlund och Ralf Dahlin.
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zzVörå medborgarinstitut l Vöyrin kansalaisopisto

Ollikainen leder allsång vid Rökiö kvarn
zzOnsdagen den 20.7.2022 kl
18.30 blir det åter igen allsång
vid Rökiö kvarn. Vi har glädje
att presentera Dansdax som
vårt husband och som gästartist kommer skivaktuella Josefin Sirén. Vi får även möta
vår tidigare kommundirek-

tör och numera riksdagsman
Mikko Ollikainen, nu i rollen
som allsångsledare.
Evenemanget har inträde.
Gratis buss med Oravais Trafik Ab från Vasa via
Smedsby-Kvevlax-VassorÖlis-Maxmo-Kärklax-Pal-

Försommarhälsningar
från medborgarinstitutet!Frivilliga efterlyses till
zzSkönt med sommar, kanske du också har sommarlov eller semester redan? Vi
på MI har senaste tiden haft
fullt upp med att planera inför nästa läsår och har snart
vävt klart ett fint kursutbud.
Vi tackar hjärtligt för alla
kursönskemål som kommit
in, och vi har tagit i beaktande dessa vid planeringen.
Kurskatalogen utkommer i
början på augusti och vi börjar ta emot anmälningar till
höstterminen från och med
den 17.8, kl. 9.00, såväl online
som via telefon. Mera information om höstens kurser
och anmälningar kommer
senare.
Är du nyinflyttad till Vörå,
eller skulle du annars bara
vara intresserad av att lära
känna Vörå lite bättre. På
den här kursen får du med
buss besöka olika delar av
kommunen under 6 förmiddagar. Dagarna är planerade
så att du får se och uppleva
något från alla hörn av kommunen utgående från de tre
stora kommundelarna Vörå,
Oravais och Maxmo. Kanske
du besökt en del av alla platser som finns i kommunen
men kanske det också finns
platser du inte ens visste
fanns?
Målet med denna kurs

Frivilliga efterlyses till

är att du ska få lära känna
kommunen lite bättre och
sedan också kunna planera
utflyktsmål efter detta. Bussen startar varje gång kl. 9.30
från kommungården i Vörå
centrum och kör därefter enligt guidernas planerade rutter och stannar till på olika
platser, sluttiden kan variera
något enligt programmet
men dock senast kl. 13.00. En
del av dagarna kan det finnas
möjlighet till kaffepauser på
någon av de kaféer som finns
i kommunen, men detta är
frivilligt och betalas av deltagarna själva.
Kursens huvudspråk är
svenska men enligt deltagare
kan guiderna också berätta
på engelska samt sammanfattningar på finska. Tolkning till ukrainska är möjlig
vid behov. Anmälan till kursen senast 28.6.

zz831166 LÄR KÄNNA
DITT VÖRÅ
Vörå kommungård
Ti och To 12–28.7.2022, kl.
9.30–12.30
50 euro, Peter och Marie Sjöblom
Guiderna och ledarna för
kursen är Peter och Marie
Sjöblom. Paret har under detta läsår deltagit i den guideutbildning som ordnats hos
oss i samråd med Finlands
guideförbund. Guidekursen
omfattar 120 lektioner både
teori och praktik för guidning och avslutas med både
teoretiska och praktiska guideprov. Tack vare denna kurs
har vi nu fyra nya guider för
Vörånejden. Grattis till alla!
Vi på Vörå medborgarinstitut önskar er alla en riktigt
skön sommar! Kansliet kommer vara semesterstängt under tiden 1.7–8.8.2022.

Intresserad av att
Intresserad
stöda
unga? av att
stöda unga?

KBL

Alkukesän terveiset
kansalaisopistosta!
zzIhanaa, kun kesä on täällä.
Ehkä sinäkin olet jo kesälomalla? Me olemme kansalaisopistossa viime aikoina
suunnitelleet ahkerasti seuraavaa lukuvuotta, ja pääsemmekin pian esittelemään
hienoa kurssitarjontaamme.
Suurkiitokset kaikista lähettämistänne
kurssitoiveista; olemme ottaneet ne
suunnittelussa
huomioon.
Kurssiopas julkaistaan elokuun alussa, ja ryhdymme
vastaanottamaan ilmoittautumisia syyskaudelle 17.8.
klo 9.00 alkaen niin netin
kautta kuin puhelimitsekin.
Lisätietoa syksyn kursseista
ja ilmoittautumisista tulee
myöhemmin.
Oletko vastikään muuttanut Vöyrille, tai oletko
muuten vaan kiinnostunut
tutustumaan kuntaan hieman lähemmin? Tällä kurssilla pääset linja-auton kyydissä tutustumaan kunnan
eri osiin kuuden aamupäivän
aikana. Päivät on suunniteltu
siten, että pääset näkemään
ja kokemaan jotain kunnan
kaikista kolkista Vöyrin,
Oravaisten ja Maksamaan
kolmessa suuressa kunnanosassa. Olet saattanut jo
vierailla joissain kohteissa,
mutta kenties on olemassa
paikkoja, joiden olemassaolosta et edes tiennyt. Tämän
kurssin tavoitteena on auttaa
sinua tutustumaan kuntaan
paremmin, jotta voit suunnitella retkiä uusien tietojesi
pohjalta. Linja-auto lähtee

vis-Lotlax-Rökiö. Tidtabellen kommer på Vasabladet
och på våra sociala medier
samt på uppsatta affischer.
Allsången håller på i ca 2
timmar. En underhållande
kväll med svängig musik och
allsång utlovas! Välkomna.

joka kerta Vöyrin kunnantalolta klo 9.30 ja kulkee
oppaiden
suunnittelemaa
reittiä pitkin, pysähtyen eri
paikoissa. Retken päättymisaika voi vaihdella ohjelman
mukaan, mutta palaamme
takaisin aina viimeistään klo
13.00. Joinain päivinä osallistujat voivat pysähtyä kahvittelemaan jossain kunnan
kahviloista, mutta tämä on
vapaaehtoista ja omakustanteista. Kurssin pääkieli on
ruotsi, mutta oppaat voivat
osallistujista riippuen pitää
opastuksen myös englanniksi tai antaa tiivistelmän suomeksi. Tulkkaus ukrainan
kieleen saatavilla tarvittaessa. Kurssi-ilmoittautumiset
28.6. mennessä.
zz831166 OPI TUNTEMAAN VÖYRISI
Vöyrin kunnantalo
Ti ja to 12.–28.7.2022 klo 9.30–
12.30
50 euroa, Peter ja Marie Sjöblom
Kurssin oppaina ja johtajina toimivat Peter ja Marie
Sjöblom. Pariskunta on tämän lukuvuoden aikana osallistunut opaskoulutukseen,
jonka olemme järjestäneet
yhteistyössä Suomen Opasliiton kanssa. Opaskurssi
sisältää 120 oppituntia opastuksen teoriaa ja käytäntöä ja
päättyy teorian ja käytännön
opaskokeeseen. Tämän kurssin ansiosta Vöyrin seudulla
on nyt neljä uutta opasta. Onnea heille kaikille!

Vi medverkar på
sommardanser
Vi
medverkar på i Vörå och
sommardanser
i Vörå och
Malax
Malax
Vi finns som extra vuxet
Vi finns som extra vuxet
kamratstöd under kvällen
kamratstöd under kvällen
Vipromenerar
promenerar
i små
grupper
Vi
i små
grupper
påområdet
området
på
Förbered
digdig
med
bra skor
Förbered
med
bra skor
och
ett
glatt
humör!
och ett glatt humör!

Haluamme Vöyrin kansalaisopistosta toivottaa teille
kaikille oikein hyvää kesää!
Toimisto on kesätauolla 1.7.–
8.8.2022.

LÖRDAG 9.7

LAUANTAI 9.7.

Sommarmarknad vid
Kommungården kl. 10-14

Kesämarkkinat
Kunnantalolla klo 10-14

Besök vårt författartält där våra författare
har bokförsäljning. Försäljningsplatser finns,
boka din plats på tfn 040-965 1561.

Vieraile kirjailijakojullamme, jossa paikalliset
kirjailijat myyvät kirjojaan! Myyntikojuja on,
varaa paikkasi numerosta 040-965 1561.

Langradin kl. 11

Langradin klo 11

Anmäl senast 4.7 via
www.vora.fi/langradin eller 382 1671

Ilm. 4.7. mennessä:
www.voyri.fi/langradin tai 382 1671

SÖNDAG 10.7

SUNNUNTAI 10.7.

Festgudstjänst i
Oravais kyrka kl. 11

Juhlajumalanpalvelus
Oravaisten kirkossa klo 11

Huvudfest Kimo bruk kl. 13

Pääjuhla Kimon ruukilla klo 13

Välkommen!

Tervetuloa!
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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 22 juni. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

sidan _____

Åsa Sjöberg njöt av utsikten under loppet på Kreta. Hon åkte inte dit för att tävla, utan deltog spontant på plats.

sidan _____

”Det måste vara svärmor”

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 8, 11 och 13.

Mikaela Nykvist besöker
huvudbiblioteket
zzÄntligen får vi författarbe
sök av Mikaela Nykvist.
Under Vöråveckan onsda
gen den 6.7 kl. 18 kommer en
författare som är mycket läst
i Vörå till huvudbiblioteket,
nämligen Mikaela Nykvist
som har skrivit böckerna i
Runsorserien.
Välkommen att höra om

Mikaelas skrivande, läsande
och planer
för framtida
berättelser
samt lyssna
till
korta
historier
om Wasa
som
kan
kopplas till Runsorserien.

Minidisco i Vörå UF:s lokal
zzFör årskurs 3 och yngre.
Lördag den 18.6 kl.18–20
Plats: Vörå uf lokal Berg
byvägen 15.
Vuxen, ingår snacksbuffe,
dryck, kaffe. Vi tar emot
bankkort/kontanter.

Observera att en vårdnads
havare ansvarar för barn un
der 18 år och måste vara på
plats.
Vörå uf tar inget ansvar
över personer utan vård
nadshavare/övervakare.

zzVörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening

zzVår lokala förening hade
även senaste år ett något
annorlunda verksamhetsår,
det fyrtioandra året, då all
sedvanlig medlemsvård en
ligt verksamhetsplanen inte
kunde genomföras till alla
delar.
En teaterresa till Wasa
Teater för att se och höra
musikalen Botnia Paradise
med KAJ samt en grillkväll
i Särkimo, vardera med näs
tan 50 deltagare, kunde dock
genomföras. Föreningens or
dinarie höstmöte hölls i no
vember i Bertby UF:s lokal, i
mötet deltog 45 st. medlem
mar. Föreningens sommar
resa med buss går detta år,
lördagen den 16.7. , till det na
tursköna Ruovesi med guid
ning i bussen och sedan en
ångbåtstur på Virdoissjöarna

Foto: Privat

med mat och dryck ombord
på båten.
Föreningen sponsorerar
en del av deltagaravgiften för
medlemmarna, anmälan om
deltagande i resan bör göras
senast 1.7. till medlemssekre
teraren Ole Söderlund tel.
050 531 7203. Grillkvällen för
medlemmarna ordnas detta
år torsdagen den 28.7. kl.
17.00 vid Särkimo skola.
Föreningens styrelse vill
även rikta ett stort tack till
Maxmo Skärgårdsstiftelse,
Vörå Sparbanks Aktia stif
telse, Aktia Sparbanksstif
telsen i Oravais och Kvevlax
Sparbank för bidragen som
föreningen fått och som möj
liggör en mångsidig med
lemsvård i vår förening.
Stig Gunnar,
sekreterare

Att Åsa Sjöberg på
Västerö vunnit läsartävlingen kommer som en
överraskning. För hon
visste inte ens att hon
deltagit i den.
– Vem kan ha skickat in ett
bidrag i mitt namn? Det mås
te vara svärmor som ligger
bakom det!
Så säger en överraskad men

glad Åsa Sjöberg när Kom
munbladet ringer upp och gra
tulerar till vinsten i läsartäv
lingen. Det visar sig att det inte
är första gången som svärmor
kommit med sådana påhitt.
– Min dotter har också
vunnit tack vare henne, och
sonen också vill jag minnas.
Daghemsföreståndaren
Åsa har just kommit hem
igen efter en resa till Kreta.

Hon är en ivrig trail- och ul
tralöpare men nu var det ju
inte därför hon åkte på resan.
Men så gick det som det gick.
– Vi hittade ju ett lopp för
stås, så vi fick springa där
också.
I sommar ska hon umgås
med familjen, men det lär
också bli ett och annat lopp.
Utmanar du dig själv
främst eller är du en vinnar-

skalle och vill slå dina motståndare?
– Lite både och. Främst
springer jag för naturupp
levelsens skull. Men det är
klart, när jag får en nummer
lapp på mig så springer jag
lite fortare!
I och med vinsten i läsar
tävlingen får Åsa ett 20 euros
presentkort på blommor.
Heidi Kojonen

Ukrainska läckerheter på Vörådagarna
zzVäncafé i Vörå öppnar dör
rarna för alla som besöker
Vörådagarna den 9 juli. De
nya vöråborna, som kommit
från Ukraina under våren,
vill visa sin tacksamhet för
det vänliga mottagandet med
att bjuda på ukrainska läck
erheter alldeles gratis och vill
gärna stifta bekantskap med
ännu fler nya vänner.
Den nybildade föreningen
Finland Ukraina Ostrobot
niia Kalyna, som har röt
terna i väncafét, kommer att
presentera sig i Langradin
samma dag.
Föreningen
välkomnar
nya medlemmar, aktiva som
passiva.

Nya vöråbor, med rötterna i Ukraina, bjuder på ukrainska läckerheter vid väncafe i Vörå den 9
juli. Foto: Johnny Huggare Smeds

Österö
skärgårdsmarknad
i Österö
2/7 2022 kl. 11-15
Den traditionella
skärgårdsmarknaden.
Här hittar du färsk och
tillredd fisk. Grönsaker.
Bakverk m.m. Glöm inte
den goda fisksoppan.

www.tomsalltiallo.nu

Nybyggen och
renoveringar

050 525 7216

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

Nära. Skickligt. Lähellä. Taitavasti.

Lördagsstängt
i Vöråvägen
juli
Vöråvägen 5 Vöyrintie
5
5 Vöyrintie 5
(06)
384
3800
(06)
384
3800
Heinäkuun lauantaitwww.voraapotek.fi
kiinni
www.voraapotek.fi

vöråapotek
apotek
vöyrin
apteekki
vörå
vöyrin
apteekki
vörå apotek vöyrin
apteekki

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

www.maxmoskargard.fi

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

23

onsdag 8 juni 2022

Då sjukdomen slår till ska hjälpen vara nära
zzNär tänkte du på hälsovården
senast? När ägnade du sjukskötarna,
läkarna, vårdcentralen och sjukhuset
en tanke?
Det är en sak som man kanske
bara tänker att ska finnas där, en
funktion som ska fungera men som
man egentligen inte bryr sig.
Nå, härom veckan fick jag själv erfara hur viktig vården är, och varför
det är bra att den är nära till hands.
Med magont, feber och illamående
gör man inte mycket annat än att
kvida och lida, och därför är det bra

att doktorn snabbt kan titta till en
och säga vad som är fel. Det gjorde
de också och jag mår redan bättre,
tackar som frågar.
Men tänk om så inte vore fallet?
Jag ska säga det redan nu, att jag
inte hyser annat än respekt för vårdpersonalen. De har ett tufft jobb, och
de förtjänar inte bara tack utan också lön för mödan. Men istället möts
de av bristande resurser, gnälliga
patienter och en massiv omvälvning
av hela vårdapparaten.
Tidigare i år hade vi all chans i

världen att påverka vår framtida
vård i och med det första
välfärdsområdesvalet. Det här visar
bara hur viktig
demokratin är, och
vilken makt vi
vanliga medborgare sitter på. Det
ska vi ta vara på.

Fredrik Westblom

Jakten på den gyllene boken för skolelever
zzSommarens roligaste lässpel för hela familjen och
barn i lågstadiet! Hämta ett
eget spel från biblioteket
från och med 1.6 (begränsad
mängd). Alla som lämnar in
ett genomförd lässpel får en
liten gåva och deltar i ett lotteri.
Läsbingo
Läsbingo finns för barn,
ungdomar och vuxna. Hämta från biblioteket eller skriv
ut från fredrika.finna.fi. Alla
som lämnar in sitt läsbingo
får en liten gåva och deltar i
ett lotteri.
Författarbesök
Måndag 4.7 kl. 18 Vöyrin
pääkirjasto

4.7 kl. 14.00 Oravais bibliotek
5.7 kl. 14.00 Maxmo bibliotek
6.7 kl. 12.00 Vörå huvudbibliotek
Utställningar på huvudbiblioteket
1.6–30.6 Konstkavalkad MI
4.7–31.8 Pernilla Backman
4.7–31.8 Simone Envall

Riina Peltonen, ”Noitia,
kalloja, vedenhenkiä - Maaginen matkaopas Pohjanmaalle.
Onsdag 6.7 kl. kl. 18, Vörå

huvudbibliotek
Mikaela Nykvist ”Runsorserien”
Sago- och pysselstund med
Hanna Granqvist.

Hanna läser sin nya barnbok Tor och gråten (ill. Tanja
Aumanen).
Tisdag 5.7 kl. 13, Vörå huvudbibliotek.

Onsdag 6.7 kl. 18, Oravais
bibliotek
Försäljningen av avskrivna
böcker och tidningar börjar:

Lördagsöppet på huvudbiblioteket
9.7 kl. 11–15
31.8 Kom ihåg att lämna in
läsbingon och lässpelet ”Jakten på den gyllene boken” till
biblioteket. Fina lotteripriser
utlovas!
Våra öppettider och digitala tjänster hittar du på fredrika.finna.fi

Kultaisen kirjan metsästys koululaisille
zzKesän hauskin lukupeli
perheille ja alakouluikäisille!
Hae kirjastosta oma lukupeli
alkaen 1.6 (rajoitettu määrä).
Kaikki, jotka palauttavat pelin kirjastoon saavat pienen
lahjan ja osallistuvat arvontaan.
Lukubingo
Lukubingo

on

lapsille,

nuorille ja aikuisille. Hae
kirjastosta tai tulosta sivulta
fredrika.finna.fi
Kaikki, jotka palauttavat
bingon kirjastoon saavat pienen lahjan ja osallistuvat
arvontaan.
Kirjailijavierailu
Maanantaina 4.7 kl. 18.00
Vöyrin pääkirjasto

Riina Peltonen, ”Noitia, kalloja, vedenhenkiä
– Maaginen matkaopas Pohjanmaalle.
Keskiviikkona 6.7 kl.
18.00, Vöyrin pääkirjasto
Mikaela Nykvist ”Runsor-sarja” (ohjelma ruotsiksi)
Satu- ja askarteluhetki
Hanna Granqvistin kanssa

(ohjelma ruotsiksi)
Hanna lukee satunsa Tor
och gråten (kuv. Tanja Aumanen)
Tiistaina 5.7 kl.13.00, Vöyrin pääkirjasto
Keskiviikkona 6.7 kl.
18.00, Oravaisten kirjasto
Poistettujen kirjojen ja lehtien
myynti alkaa:

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

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

- Tvättning och målning av tak
- Service och underhåll av tak
- Taksäkerhetsprodukter

4.7 kl. 14.00 Oravaisten
kirjasto
5.7 kl. 14.00 Maksamaan
kirjasto
6.6 kl. 12.00 Vöyrin pääkirjasto
Näyttelyitä pääkirjastossa
1.6 – 30.6 Kansalaisopiston
”Konstkavalkad”
4.7–31.8 Pernilla Backman

4.7–31.8 Simone Envall
Pääkirjasto avoinna lauantaina 9.7 kl. 11–15
31.8 Muista palauttaa lukubingo ja lukupeli ”Kultaisen
kirjan metsästys” kirjastoon.
Hienoja arpajaisvoittoja!
Aukiolo-aikamme ja digitaaliset palvelut löydät osoitteesta fredrika.finna.fi

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

Kostnadsfri offert

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

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

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
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GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Spela

0 juli

s 6–3

netticket.fi

0600 399 499

oravaisteater.fi

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

Ändring av strandplanerna för
norra Tailot och Kalotskatan

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 19.5.2022
godkänt ändring av strandplanerna för norra Tailot
och Kalotskatan.
Besvärstiden går ut 27.6.2022.
Handlingarna finns på kommunens webbplats: www.
vora.fi/tailot
Vörå 8.6.2022
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Norra Tailotin ja Kalotskatanin
rantakaavojen muutos
Valtuusto on kokouksessaan 19.5.2022 hyväksynyt Norra Tailotin ja Kalotskatanin rantakaavojen
muutos.
Valitusaika päättyy 27.6.2022.
Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta: www.vora.fi/
tailot
Vöyrillä 8.6.2022
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

”Ha do itt vari förr ere
dags no. Kom ti Maxmo,
kom ti Maxmo!”

SOMMAR PÅ

Vi nyöppnar Maxmo återvinningsstation
som vår första autonoma återvinningsstation.

Sommar- och dagsläger
• Norrvallas fotbollscamp 13–23 juni
• Käpphästläger 11–13 juli
• Amazing Race 8–10 augusti

Välkommen på öppningskaffe
torsdag 16.6 kl. 15-18.30.

Anmälan och mer info:www.folkhalsan.fi/lager

Evenemang

Sommarnyhet!
Helglunch i Holmsgården 4.6–7.8
14 euro/vuxen, 8 euro/barn 4–12 år
Mer info: folkhalsan.fi/norrvalla
Folkhälsan Norrvalla
folkhalsannorrvalla

nabben

N

10.6 Trubadurkväll med Petter Löf
17.6 Trubadurkväll med Bagges Bricko
8.7 Vörådagsparty med Farbror Fläsk
och Vörjeans
30.7 LillBotnian och Botnia MTB

Välkomna till

restaurant

3.6-19.6.2022
Fr 16.00-21.00
Lö 12.00-22.00
Sö 14.00-20.00

www.nabben.fi

TOTTESUND 598
20.6-7.8.2022
öppet varje dag
Sö-to 12.00-21.00
Fr-lö 12.00-02.00

-70%
vid köp av
glasögon

Butiken är semesterstängd 24.6.-19.7.2022

10

TRÄDGÅRDSJORD
BELINDA
50 L

(3€ styckevis)

00

4 säckar

BIOLAN
SVARTMYLLA
45 L

Vöråvägen 5, Vörå Tel. 06 383 7333 Vi betjänar må-to 10-17 eller enligt överenskommelse - VÄLKOMNA!

Porten
öppnas med
Stormossens
kundkort.

Stormossvägen 56
66 530 Kvevlax
010 320 7600 Växel

VINHA VIT 11,7 L

10400
ULTRA CLASSIC 11,7 L VIT

10900
J Ä R N – R AU TA

in

VALTTI TRÄOLJA 9 L

7300

FALU RÖD 10 L

3500

RUSKAS RÖDFÄRG 10 L
STICKSPADE

1400 KULLA 2950

(3,80 styckevis)

Karitas Optik

Jourtelefonnummer
010 320 7645
må-fre kl. 12-19

NABBEN

Heta Priser!
Ett parti
bågar

MAXMO ÅTERVINNINGSSTATION
Maskinistgränd 3
Må-fre kl. 9.00-18.30
Personal på plats torsdagar kl. 12-18.30

4 säckar

Oravais, tfn 357 5800

Tjyrkblaadi
Sommaren / Kesä 2022

En hälsning från Vörå församling • Vöyrin seurakunnan tervehdys

HÄNDELSEKALENDER • Tapahtumakalenteri
Allt detta vill vi göra om Gud vill och vi får leva. Tervetuloa mukaan !

JUNI • Kesäkuu
Evangelifest i och omkring Vörå kyrka 11–12.6

On 6.7

Sö 7.8 – Nionde söndagen efter pingst

19.00 Aftonmusik i Vörå kyrka

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
I Klemets, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård
18.00 Lovsångskväll i Maxmo församlingshem ;
A-S Bäck, H Boije. Efteråt kvällste.

To 7.7
Lö 11.6

14.30 Inledningsmöte ;
Håkan Sunnliden, Kristoffer Streng m.fl.
16.00 Missionsmöte ; Bokrelease, missionärshälsningar från Håkan & Judy Granberg
och Heidi & Evans Orori m.fl.
17.30 Middag i församlingshemmet (10 euro )
19.00 Sångfest ;
Håkan Sunnliden, Catarina Lindgren,
Evangelivox, Karasträngband m.fl.
21.30 Evangelicupen på Rökiö skolas
fotbollsplan
Sö 12.6 – Treenighetssöndagen

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; S Erikson,
Håkan Sunnliden, M Klemets, E Nygård,
gemensamma kyrkokören
11.30 Lunch i församlingshemmet (10 euro )
13.00 Avslutningsmöte ; Albert Häggblom,
Samuel Erikson, kvartetten Gratia Christi,
Vörå strängband
14.30 Kaffe i församlingshemmet
Sö 19.6 – Andra söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
H Boije, E Nygård
11.00 Konfirmationsmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, K Streng
14.00 Konfirmationsmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, K Streng.
Lö 25.6 – Midsommardagen

11.00 Konfirmationsmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
Sö 26.6 – Tredje söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ; S Erikson,
Karl-Samuel Saitajoki, M Klemets
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
Karl-Samuel Saitajoki, M Klemets

JULI • Heinäkuu
Sö 3.7 – Fjärde söndagen efter pingst

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; S Erikson,
K-S Saitajoki, M Klemets
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
S Erikson, K-S Saitajoki, M Klemets.
18.00 Lovsångskväll i Maxmo församlingshem ;
A-S Bäck, F Nylund, M Klemets.
Efteråt kvällste.
Vörådagarna 4–10.7

Vörå kyrka är öppen måndag–fredag kl. 14-19
Oravais kyrka är öppen måndag–fredag 4–22.7
kl. 12-16
Må 4.7

19.00 Guidad rundtur vid Vörå prostgård
Ti 5.7

19.00 Andakt i Vörå kyrka

19.00 Önskesångskväll i Koskeby bönehus ;
Samuel Erikson, Karl-Samuel Saitajoki,
Martin Klemets, gitarrgruppen Salem.
Önskesånger ur Sionharpan.

Sö 14.8 – Tionde söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
K-S Saitajoki, S Erikson
11.00 Vörådagarnas festgudstjänst i Oravais
kyrka ; H Boije, M Klemets

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ; S Erikson,
M Klemets. 50-årskonfirmandjubileum.
10.00 Högmässa i Oravais kyrka, I Klemets,
K Streng. 50-, 60- och 70-årskonfirmandjubileer. De som firar 60- och 70årsjubileum anmäler sig (för kaffet ) till
044 344 5000 (må–to kl.10–15) senast 8.8.
Även maka, make, vän är välkommen !

Sö 17.7 – Apostladagen

Sö 21.8 – Elfte söndagen efter pingst

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
S Erikson, K Streng
12.00 Högmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, K-S Saitajoki, K Streng
14.00 Friluftsgudstjänst i missionens tecken
på terrassen vid Komossa f.d. skola
(Komossavägen 235 ) ; S Erikson,
K Streng, missionshälsning Evans och
Heidi Orori. Servering. Vid regn inne
i skolan.

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets
12.00 Högmässa i Maxmo kyrka ;
H Boije, E Nygård
18.00 Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka ;
H Boije, K Streng, gudstjänstgruppen.
Efteråt kvällsté i församlingscentret.

Fr 8.7

18.00 Diskussionskväll i Café bagarstugan
Sö 10.7 – Femte söndagen efter pingst

Lö 23.7

15.00 Program för småbarnsfamiljer i Keskis
bönehus. Sång, bibelberättelser, lek,
korvgrillning och plättar. Martin Klemets,
Jimmy Österbacka, Mona Wallin m.fl.
18.00 Sommarfest i Keskis bönehus. Fest för
alla med predikan, Tom Bergman.
Önskesånger, Strängband och servering
av kaffe, läsk och grillkorv.
Sö 24.7 – Sjunde söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
I Klemets, K-S Saitajoki, Göran Näs
12.00 Högmässa i Oravais kyrka ;
I Klemets, K-S Saitajoki, Göran Näs
Sö 31.7 – Kristi förklarings dag

10.00 Högmässa i Vörå kyrka ;
H Boije, E Nygård
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ;
I Klemets, E Nygård

AUGUSTI • Elokuu
Lö 6.8

15.00 Minns du sången ? Allsång i Djupsunds
byagård (Kvimovägen 465 ) i samarbete
med Djupsunds byaråd och Särkimo
fria församling. Sjung, minns och berörs
av vackra andliga sånger vi hört och
sjungit i olika sammanhang.
Medverkande : Elisabeth Lundell &
Evald Rönnlund, Britt-Mari och GunHelen Andtfolk, Ann-Sofi Bäck, Mikael
Södergård m.fl.

Sö 28.8 – Tolfte söndagen efter pingst

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

SEPTEMBER • Syyskuu
To 1.9

14.00 Gemensam födelsedagsfest i Oravais
kapellförsamling för alla som fyller
75 eller 80 år 2022 ; I Klemets, M Wallin,
K Streng. Inbjudan gäller även make/
make/vän till jubilaren. Anmäl deltagande
(även dieter ) senast 26.8 till 044 344 5000
(må-to kl. 9-15 ) eller skicka e-post till
vora@evl.fi.
Sö 4.9 – Trettonde söndagen efter pingst

10.00 Gudstjänst i Vörå kyrka ;
S Erikson, M Klemets. Inskrivning
till skriftskolan.
12.00 Gudstjänst i Oravais kyrka ; I Klemets,
K Streng. Inskrivning till skriftskolan.
13.00 Bönehusets dag i Koskeby bönehus ;
Servering och korvgrillning från kl. 13.
Kl. 14 sångstund och andakt, Tomas
Klemets m.fl.
18.00 Lovsångskväll i Maxmo församlingshem ;
H Boije, Kristoffer och Jenny Streng.
Inskrivning till skriftskolan.

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

CAFÉ BAGARSTUGAN

Ma 20.6. 15.00

Café Bagarstugan bakom Vörå församlingshem är öppet :
• under Evangelifesten lördagen 11.6 kl. 13.30–18.30 och
söndagen 12.6 kl. 11.30–14.30.
• under Vörådagarna månda 4.7 till fredag 8.7 kl. 14–19.

Hartaus ja vuosikokous Murron rukoushuoneella ;
H Boije, Karl-Samuel Saitajoki
Su 26.6. 21.30

Kesäyön linnut Hartaus Murron rukoushuoneella, sen jälkeen
yöretki omilla autoilla ja tutustutaan Suomen kesäyön äänimaailmaan ; Tomas Klemets
Su 10.7. 18.00

Välkommen att avnjuta en kaffekopp med hembakt bakverk i
den somriga, idylliska prostgårdsparken. Caféets intäkter går
till söndagsskolarbete och musikarbete i Kenya genom Svenska
Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Iltakirkko Murron rukoushuoneella ; H Boije, M Klemets
Ke 20.7.

Seurakuntaretki Tottesundiin ja Maksamaan saaristoon. Huom.
Retkikohde vaihtunut. Vierailemme Tottesundin kartanossa
opastetulla kierroksella. Retkipäivä sisältää ruokailun ja kahvin.
Bussi lähtee Oravaisista ja kulkee Kimon, Petterinmäen ja Vöyrin
keskustan kautta. Lisätietoja lähempänä seurakunnan kotisivuilla,
fb-sivustolla ja Komiat-lehdestä sekä Annika Nuujalta 044 901
6693. Ilmoittautumiset viimeistään 12.7. Annikalle.
Su 31.7. 15.00

Kesäkirkko Kirkkorannalla ; H Boije, E Nygård
To 11.8. 18.00

Kesäkirkko Kimon ruukilla ; I Klemets, K Streng. Tarjoilua.
Sateen sattuessa Einarin kahvilassa.

VÄGKYRKAN I ORAVAIS
DAGKLUBBEN
Lediga platser finns i Vörå dagklubbs eftermiddagsgrupp måndag
och onsdag samt i Oravais dagklubbs förmiddagsgrupp tisdag och
torsdag. Anmäl till Catarina Lindgren (tfn 050 349 2840 ).

SOMMARCAFE & LOPPIS VID AMIGO I ORAVAIS
Under juni och juli är sommarcaféet och loppiset vid Amigo
i Oravais öppet kl. 14–18 varje onsdag, torsdag och fredag.
Välkommen !

SOMMARPARK FÖR BARNFAMILJER
Sommarpark för barnfamiljer vid Vörå församlingshem. Varje
tisdag kl. 10–11 hela sommaren. Kl. 11 har vi samling och sångstund och sen kan man ha med egen picknick.

KONST- OCH FRILUFTSLÄGER
Konst- och friluftsläger för skolbarn ordnas på Kyrkstrand
9–11.8. Lägret är ett dagläger (kl. 10-17 ) med mat och mellanmål.
Pris : 50 euro (syskonrabatt ). Anmäl senast 5.8 till Catarina Lindgren (tfn 050 349 2840 ).

Vägkyrkan i Oravais är öppen måndag-fredag 4–22.7.2022
kl. 12–16. Bromsa in på din färd längs vägarna. Stig in i kyrkan
och ta en annorlunda paus – njut av friden, det vackra och det
heliga, stilla dig och be en bön !

SOMMARTEOLOG
Jag heter Karl-Samuel Saitajoki och
kommer att fungera som sommarteolog
i Vörå församling. Gillar att kolla på
ishockey och umgås med trevliga människor. Möten med människor i olika
åldrar brinner jag för.

AFTONMUSIK I VÖRÅ FÖRSAMLING SOMMAREN 2022
• ILTAMUSIIKKI VÖYRIN SEURAKUNNASSA KESÄ 2022
On 22.6 kl. 19.00

Maxmo kyrka • Maksamaan kirkko
Sammanflätade melodier ; Linda Hedlund, violin, Erica Nygård,
flöjt, piano. Ann-Sofi Bäck, andakt.
On 29.6 kl. 19.00

Vörå kyrka • Vöyrin kirkko
Bach to Basics ; Niels Burgmann, orgel. Marja-Lena Södergård,
andakt.
On 6.7 kl. 19.00

Vörå kyrka • Vöyrin kirkko
Nordisk musik ; Delilakören, Wörship, Martin Klemets, dirigent
och pianist. Gunvor Nygård, andakt.
On 13.7 kl. 19.00

Vid bryggan utanför Maxmo kyrka
• Laiturilla Maksamaan kirkon ulkopuolella
Jenny & Kristoffer Streng, Laura, Marta & Anna Grönholm m.fl.
Allsång, servering. I händelse av regn flyttar vi till Maxmo kyrka.
Yhteislaulu, tarjoilu. Jos sataa siirrytään Maksamaan kirkkoon.
On 20.7 kl. 19.00

Oravais kapell • Oravaisten kappeli
Sommarsång av bl.a. Saga Wester, Sandra Nygård och Daniel
Nordlund. Christian Heikius, orgel, Kristoffer Streng, piano.
Mary Nystrand-Pärus, andakt.

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Nu nalkas ljuvlig sommar då gräs och gröda gror.
Den blida solen väcker allt det som varit dött.
Den allt med grönska täcker, och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och alla gröna träd
skall oss var dag påminna Guds godhets rikedom.
Låt oss den nåd besinna som räcker året om.
Nu hör vi fåglar sjunga med mångahanda ljud.
Skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud ?
Min själ, till Herrens ära stäm upp din glädjesång.
Han vill oss rikligt nära och fröjda på en gång.
O Jesus, du som frälsar, du är de svagas tröst.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt kalla bröst.
Gjut kärlekseld i hjärta, förnya själ och håg.
Vänd bort all sorg och smärta som på vårt sinne låg.
Du Sarons blomster sköna, du lilja i grön dal,
ack, värdes själen kröna med dygder utan tal.
Befukta henne ofta med dagg där ovanfrån,
att hon så ljuvt må dofta som ros på Libanon.
Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Gjut fruktbarhet av höjden ned till den vida jord.
Uppfyll vår själ med fröjden och sötman av ditt ord.

On 27.7 kl. 19.00

Oravais kyrka • Oravaisten kirkko
Erik Nygård, violin, Mikael Nygård, piano. Paul Sandström,
andakt.
Ti 2.8 kl. 19.00

Vörå kyrka • Vöyrin kirkko.
Konsert under Korsholms musikfestspel. Inträde. Se skild annons.
On 10.8 kl. 19.00

Maxmo kyrka • Maksamaan kirkko
Mariam Junolainen, harpa, Pernilla Nilsson-Wik, oboe, Erica
Nygård, flöjt, piano, orgel. Ann-Sofi Bäck, andakt.
On 17.8 kl. 19.00

Oravais kyrka • Oravaisten kirkko
Church Hill Boys 10 år ! Kristoffer Streng, dirigent, Martin
Klemets, piano. Ingemar Helmner, tal och sång, Sten-Göran
Thorell, violin.
Fritt inträde, kollekt uppbärs • Vapaa pääsy, kolehti kerätään.

PROSTERIETS PENSIONÄRSUTFÄRDER TILL ALSKAT
Välkommen med på en utfärdsdag för pensionärer till Alskat
lägergård nära Replotbron ! Det blir en dag med program, god
mat, samvaro och nattvardsgång. Skjuts ordnas. Pris : 20 euro.
Kom ihåg att berätta om du behöver dietmat när du anmäler dig !
Tisdagen den 30 augusti för pensionärer i Oravais, Maxmo,
Vasa och Replot. Anmälan 2–18.8 till Ann-Sofi Bäck (tfn 050 356
5025 ).
Torsdagen den 1 september för pensionärer i Vörå, Kvevlax och
Korsholm. Anmälan 2–18.8 till Annika Nuuja (tfn 044 901 6693 ).

Hämtat från psalmbok.fi :

Textförfattare är enligt traditionen Israel Kolmodin, men den
senaste forskningen har börjat tvivla på om han är författaren.
Kolmodin levde åren 1643–1709 och var professor i Uppsala och
senare superintendent i Visby. Superintendent motsvarar närmast
biskop. Han styrde nitiskt sitt stift, sägs det. Han var också medlem av den tidens bibelkommission. Inspiration till sommarpsalmen skall han enligt traditionen ha inhämtat vid Hångers källa i
Lärbro, som var hans prebendeförsamling. En minnessten restes
på platsen 1944.
Melodin är känd från Roslagskullahandskriften 1693 och
trycktes för första gången i 1697 års koralpsalmbok. Vem som har
komponerat den vet man inte. Den torde ha sjungits redan till den
svenska folkvisan ”Grefwen i Rom” från slutet av 1500-talet.
”Den blomstertid nu kommer” är sommarpsalmen framom
andra, skolavslutningens och den begynnande sommarens sång.
De tre första stroferna är en naturskildring, där psalmförfattaren
säger att det vackra i naturen påminner oss om Guds godhet och
nåd, som dock inte gäller bara när allt är som vackrast i naturen.
Nåden räcker året om. I den fjärde strofen införs bilden av Jesus
som människans glädjesol, tröst och frälsare. I den femte strofen
införs bildspråket från Höga Visan : bönen till Jesus, som börjar i
den fjärde strofen, riktar sig nu till honom som Sarons blomster
och liljan i den gröna dalen. Psalmförfattaren ber om fruktbarhet
och välsignelse både i naturen och i människosjälen.
BIRGITTA SARELIN

